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Irudien Irakurketa eta Ekoizpen Tailerra  151341  2022-2023 

     

Titulazioa  Maila  Sehilekoa 

Haur Hezkuntzan Gradua  4.  2. 

     

Irakasgai mota  ECTS 

Kredituak 

 Hizkuntza 

Hautazkoa  6  Euskara 

     

Irakaslea(k)     

Pello Ulazia Ibarzabal     

     

     

Justifikazioa 

Irudien Irakurketa eta Ekoizpen Tailerrak ikus-entzunezko komunikazio eta irudikapenaren esparru 
konplexura hurbilduko gaitu, Haur Hezkuntzaren testuinguruan.  
 
Gaur egungo munduan, indar handia hartu dute irudiek eta ikus-entzunezko lengoaiak. Hain da 
handia ikus-entzunezkoek komunikatzeko, eragiteko eta iradokitzeko duten indarra, gaitza egiten 
zaigu mundu hori menderatzea, eta erronka handia bilakatu da hezitzaileentzat.  
 
Beraz, inoiz baino garrantzitsuagoa dugu ikus-entzunezko hizkuntza horretan bat egiten duten 
mekanismo guztiak ulertzea; beraiek aztertu eta sakontzea, sortzeko eta emozioak helarazteko 
baliabide baitira. Modu horretan, hobeto ulertuko ditugu zenbateko eragina duten irudiek, faktore 
estetiko eta adierazkorren indarra; eta, horrez gainera, Haur Hezkuntzan, inteligentzia bisuala 
landuko dugu, pertzepzioaren eta irudikapenaren hasierako etapetan hasita. 
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Aurrebaldintzak 

Ikasgai hau egin ahal izateko aldez aurreko baldintzarik ez dago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

 

TALDE LANA 

G.O. 2. maila: Taldearen sendotze eta garapenean ekarpena egin, komunikazioa, zereginen 
banaketa orekatua, barne giroa eta kohesioa sustatuz. 

Berariazko gaitasunak 

 

BG1 – ANALISIA – Irudia eta ikus-entzuneko proiektu artistikoak modu kritikoan eta taldean 
aztertu, hauek txertatuta dauden testuinguru sozio-kulturala aintzat izanik, informazio bisuala 
aukeratzen ikasi eta eraginkortasunez erabiltzeko. 
 

BG2 – ESPERIMENTAZIOA - BALIOZTATZEA - Lantaldean arituz eta feed-back bidezko interakzioa 
sustatuz, irudiek eta ikus-entzuneko ekoizpen artistikoek errealitatearen pertzepzio zein 
intepretazioan duten garrantziaz jabetu, norbanakakoaren formakuntzan zein formakuntza kultural 
eta sozialean egiten duen ekarpena identifikatu, eta eskaintzen dituzten ezagutza zein 
baliabideekin esperimentatu, kritikoki balioztatu eta gozatu.   

 

BG3 – SORKUNTZA - Hizkuntza bisualari lotuta dauden proiektu pedagogikoak taldean gauzatu 
IKTak modu egokian erabiliz; arteak eskaintzen duen diziplinarteko ikuspegiaz eta konpartitutako 
ikaskuntza eta lanerako beharrezkoa den interakzioa sustatuz. 
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Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia 
ikasgaian 

   Genero-berdintasuna. 
 

Genero-berdintasuna eta genero aniztasunaren errealitatea ulertu “Irudiak” eskaintzen dituen 
ahalmen estetiko, politiko eta komunikatiboetatik (Hizkuntza Plastiko eta bisualren, irudiaren 
irakurketa eta eraikuntza kritikoa jorratu). 
 

  Bizia lurreko ekosistemetan  
 
Lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra babestea, berrezartzea eta sustatzea, basoak 
iraunkortasunez kudeatzea, desertifikazioari aurka egitea eta lurren degradazioa eta 
biodibertsitate-galera geldiaraztea (KOG). 
 

Heziketa Estetikoaren eta “Irudiaren” bitartez kontzientzia ekologikoa garatu (teknika artistiko 
ezberdinak jorratuz naturarekin erlazionatzen gaituen jarduera plastikoak burutu). 

 

 Hiri eta komunitate iraunkorrak  

Heziketa Estetikoaren eta “Irudiaren” bitartez gizakiaren oinarrizko behar fisiko, sozial eta 
psikologikoak ulertu (teknika artistiko ezberdinak jorratuz komunitate iraunkor batekin 
erlazionatzen gaituen jarduera plastikoak burutu). 
 
 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

 

Testuinguruan kokatzeko eta hausnarketarako ariketak. Irudien mundura hurbilduz, adierazpide 
artistiko gisa hartuta; hausnarketa kritikoa eginez, norberaren pertzepzioak eta usteak 
zalantzan jarri eta, horien ordez, beste alternatiba eta erantzun batzuk bilatuz. (ECTS %15,66)  

Ikus-entzunezkoak ikusiz, testuak aztertuz, eta eztabaidarako irakurraldiak antolatuz, ikasleei bidea 
emango zaie komunikabideen eta ikus-entzunezkoen kulturaren gaineko gogoeta egin 
dezaten. (ECTS %13,66)  

Kontzeptualizazio ariketak. Ariketa hauen bitartez, ikasleek errealitatea behatu eta bereganatzeko 
saioa egingo dute, irudien esparru berezi horretatik abiatuta. Ariketon artean dira, besteak 
beste, irakasleak egindako azalpen teorikoei jarraitzea, ikasleek eurek azalpenak egitea, 
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irakurgai eta saioen laburpenak egitea, teorien azterketa konparatiboa egitea, eta ikerketa 
txikiak egitea. (ECTS %31)  

Esperimentazio aktiboko ariketak. Kontzeptuak ezartzerakoan ikasleen gaitasunak garatzeko 
ariketak izango dira: proiektuak eratzea, ariketak diseinatzea, arazoak konpontzea, dilemak 
aztertzea, eta kasuen analisia. (ECTS %28).  

Ebaluazio ariketak. Irudi bidezko aurkezpenak, ikus-entzunezko aurkezpenak, eta aurkezpen 
idatziak egitea, arlo honi buruz eta arloak dakartzan erronkei buruz. Ikasleek kasuan-kasuan 
egin dituzten parte-hartzeak zehaztea, edota hainbat eratako txostenak egitea. (ECTS 
11,66%).  

 

 

 

 

 

Ebaluazioa 

OHIKO EBALUAZIOA:  

BAKARKAKO LANAK (%60)  

TALDEKA EGINDAKO LANAK (%40)  

EZ OHIKO EBALUAZIOA:  

BAKARKAKO LANAK (50%)  

AZTERKETA (50%)  
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