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Azalen itxura 

 

Arloa: Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza 

Maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila 

Saio kopurua: 10 

Proposamenaren justifikazioa 

 

Sekuentzia didaktiko honek formen eta objektuen azalen akaberetara 
hurbiltzea proposatzen du. Lortu nahi du, halaber, lan hori baliagarri izatea 

azalen tratamenduak funtsezko eginkizuna duen arte-adierazpenak 
ezagutzeko, era horretan ikasgaiaren curriculumaren barruko oinarrizko zati 
bati erantzuna ematearren. 

Hartarako, lehenik, azaletara eta haien sailkapenetara hurbilketa egitea 
planteatzen da; ondoren, azalek eginkizun garrantzitsua izan duten 

adierazpen- eta komunikazio-erak aztertzea, eta, azkenik, ikasitakoa 
aplikatzea eta egindako lana baloratzea.  
Oinarrizko konpetentziak neurri handiagoan edo txikiagoan garatuko dituzten 

hainbat jardueratan aurkezten da sekuentzia. 
 

Testuingurua 
 
Objektu bat hautematen dugunean osotasun gisa ikusten dugu, non haren 

konfigurazioaren sentsazio isolatuak, kolorea, testura, soinua, usaina eta 
abarrak presente dauden. Eta, testuraz bakarrik hitz egiten dugunean, 

objektuen azalen ezaugarri batez hitz egiten ari gara, zeinak formak eta haien 
esanahiak ezagutzeko aukera ematen duen. Ezaugarri hori ikusmenekoa da, 
inguruan dugun guztiari begiratzean hautematen da, baina askotan 

ukimenekoa ere bada. Azalek eta haien akaberek garai guztietan erakarri dute 
artisten jakin-mina, ideiak adierazteko eta komunikatzeko tresna baliagarria 

baita. 
 
Arazoa 

 
Begiratu inguruan dituzuen gauzek zer azal duten. Objektu orok berezko azala 

du eta, sarritan, osatuta dagoen gaiaren berezitasuna ere bada. Azalen 
tratamendua oso tresna baliagarria da ideiak adierazteko eta komunikatzeko 

orduan. Ausartzen al zarete zuek sortutako sentsazioak komunikatzera, era 
horretan hartzailearekin elkarrizketa bisualari ekiteko eta, elkarrizketa horri 
esker, ikusleak, zuen ekoizpenak ikusita, berezko emozioak garatu ahal izan 

ditzan? 
 

Xedea 
 
Azalen akaberari buruzko zein haren erabilerari eta artean dituen aplikazioei 

buruzko gogoeta egitea. 
 

 
 

http://www.ecured.cu/Sensaciones
http://www.ecured.cu/Color
http://www.ecured.cu/Sonido
http://www.ecured.cu/Olor


Azalen itxura 

Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila 

Ataza 

 
Arte-proiektu bat egitea, enpresa bat (azalek garrantzi berezia behar dute 

bertan) identifikatzeko proposamen gisa. Proiektua grafikoki gauzatuko dute, 
eta horren berri emango dute ondoren. 
 

Oinarrizko konpetentziak:  

Zeharkakoak: 

Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala. Jarduerak: 3, 5, 6, 8 eta 
10: 
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. Jarduerak: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

eta 10 
Elkarbizitzarako konpetentzia. Jarduerak: 1, 3, 6 eta 8. 

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia. Jarduerak: 5, 6, 8 eta 10. 
Izaten jakiteko konpetentzia. Jarduerak: 4, 9 eta 11 
 

Berariazkoak: 
Arterako konpetentzia. Jarduera guztiak. 

 
 

Helburu didaktikoak: 

 Formen eta objektuen kanpoko itxuraren irudikapen grafikoarekiko 
jakin-mina agertzea. 

 Arte-irudi eta -adierazpenetan askotariko azal eta akaberekin egindako 
lanaren berezko ezaugarriak identifikatzea. 

 Azalekin lan nabarmena egin duten pertsona batzuen artelanetara 
hurbiltzea. 

 Azalekin lan egiteak eskaintzen dituen komunikazio-aukerak 

deskubritzea. 
 Irudi eta ekoizpen artistikoak asmo batez sortzen direla eta eginkizun 

soziala dutela ulertzea.  
 Arte-proiektuak garatzeko informazio-bilaketa eraginkorrak egitea. 
 Irudi bat sortzeko proiektu bat garatzea, dena delako irudi horretan 

azalek funtsezko eginkizuna beteta.  
 Arte-prozesuetan taldeko lanak zer garrantzi duen baloratzea. 

 

Edukiak: 

 Azalak komunikatzeko tresna gisa. 

 Elementuen eta baliabideen aldaketa sistematikoa, ditugun xedeei 
gehien egokitzen zaien ondorioa lortzeko.  

 Formen arteko erlazio-aldaketek eragindako ikusizko aldaketen aurreko 
sentsibilizazioa. 

 Irudiak egitea dauden bestelako batzuen proiekzio eta truke gisa.  

 Ikusizko kontakizunak eraikitzea hainbat azal erabiliz. 
 Teknologiak esperimentatu eta erabiltzea. 

 Teknikak eta baliabide materialak identifikatzea irudi eta artelanetan. 
 Oharrak deskribatu eta aztertzea. 
 Dokumentu-zorroa erabiltzea. 

 Ekoizpen artistikoak egiterakoan norberaren ahalmenak gainditzeko 
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prest egotea. 

 Beste pertsona batzuen ekoizpen artistikoen analisiarekiko eta 
balorazioarekiko jarrera irekia eta malgua. 

 Tresnak, materialak eta espazioak erabiltzeko eta kontserbatzeko 
arauak eta jarraibideak betetzea. 

 Ongi egindako lanarekiko zaletasuna.  

 

Jardueren sekuentzia:  

Hasierako fasea 

1. jarduera 
1.1. Azalen itxura  

Garapen-fasea 

2. jarduera 

2.1. Azalen sailkapena  
3. jarduera 

3.1. Ekoizpen artistikoen azterketa  

3.2. Ohar guztiak denen aurrean aurkeztea 
3.3. Bi ekoizpen artistikoren arteko konparazioa 

3.4. Ekoizpen artistikoen artxiboa 
4. jarduera 

4.1. Zer dakigu arteari eta azalei buruz? 
5. jarduera 

5.1. Azalekin sortzen  

6. jarduera 
6.1. Lan hauek istorio bat behar dute  

7. jarduera 
7.1. Nolakoak dira beste talde batzuek kontatzen dituzten istorioak?  

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

8. jarduera 
8.1. Diseinugile bihurtuko gara  

8.2. Gure lana hasieratik antolaturik 
8.3. Lanak taldean aurkeztea 

9. jarduera 

9.1. Gure lanaren ostean gogoeta egingo dugu 

Orokortze- eta transferentzia-fasea 

10. jarduera 
10.1. Ikasitakoa aplikatuta 

11. jarduera 

11.1. Landutakoa berrikusiko dugu 

Ebaluazioa 

Adierazleak:  

 Teknika eta baliabide plastikoak eta bisualak modu kontzientean eta 
nahita erabiltzen ditu bere mezuak sortzean. 

 Besteen ideiak bilatu eta berrerabiltzen ditu, bere sormen-beharretara 
egokituta. 

 Askotariko prozesuekin esperimentatzen ditu, teknologiek eskaintzen 
dituzten aukerekiko interesa ere agertuta. 
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 Aztertzen dituen arte-adierazpenetan dauden planteamenduei eta 

arazoei buruzko galderak egiten ditu. 
 Ikasgelan egindako lan-prozesua zein artearen munduko pertsona 

batzuena ahoz edo idatziz argudiatzen du. 
 Lan-proiektuak argi eta bilatzen duen helburuari egokituta gauzatzen 

ditu. 

 Bere akatsak onartzen ditu eta hobetzeko tresnatzat hartzen ditu. 
 Norberaren gustuetatik urrun dauden ekoizpenekiko tolerantzia 

erakusten du. 
 Taldeko artelanetan konfiantzaz parte hartzen du, norberarenak ez 

diren ekarpenak errespetaturik. 

 
Tresnak: 

Hasierako ebaluazioa 

1. jarduera 

1.1. Azalen itxura.  

Prozesuko ebaluazioa 

3. jarduera 

3.2. Ohar guztiak denen aurrean aurkeztea. 
4. jarduera 

4.1. Zer dakigu arteari eta azalei buruz? 
7. jarduera 

7.1. Nolakoak dira beste talde batzuek kontatzen dituzten istorioak?   

8. jarduera 
8.2. Gure lana hasieratik antolaturik 

9. jarduera 
9.1. Gure lanaren ostean gogoeta egingo dugu 

Ebaluazio batutzailea 

10. jarduera 
10.1. Ikasitakoa aplikatuta  

11. jarduera 
11.1. Landutakoa berrikusiko dugu 
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HASIERAKO FASEA 

 

Azalen kanpoko itxura ikusmen-ezaugarria da, baita ukimenekoa ere 
sarritan. Pentsa dezagun, adibidez, kiwiaren azalean; erraz ezagutzeko 

moduko itxura du begiratzean, baina baita ukitzean ere. 
Ikus dezagun zer dakigun azalez. 
 

1. JARDUERA 
 

1.1 Azalen itxura 
 
Ziur asko inguruan objektu ugari izango dituzue orain. Begiratu horiei. 

Ezberdinak dira, badakigu zer den bakoitza, objektu bakoitzak bere kolore, 
akabera edo azala du; baliteke berezko soinurik edo usain bereizgarririk ere 

izatea. Objektuen azala, itxura eta kolorea, duten eta ezagutzen laguntzen 
digun kanpoko ezaugarri hori, gehienetan, osatuta dauden gaiaren 
berezitasun bat da. Objektuen azal horrek garai guztietan erakarri du 

artisten jakin-mina, ideiak adierazteko eta komunikatzeko tresna baliagarria 
baita. Arte-ekoizpen batean objektuen itxura nolakoa den erakustea lortzen 

badugu, gauza asko komunikatu ahal izango ditugu gure ekoizpenen 
bitartez.  
 

Ausartzen al zarete azalek eginkizun garrantzitsua duten arte-proiektu bat 

egiten, proiektu hori ikustean hartzaileak zuen asmoen eta emozioen berri 
jaso ahal izan dezan? 

 
Zehaztuko dugu zer esan nahi dugun «arte-proiekturen bat pentsatzea» 

adierazten dugunean. Hauxe nahi dugu: 
 Gauzen azalen kanpoko itxurari begiratzea, horiek eginda dauden 

materialei, haien koloreei, testurei, eta abarrei.  
 Horietako azal batzuk erreproduzitzen saiatzea eta askotariko 

material eta prozedurekin esperimentatzea.  

 Horri guztiari buruzko gogoeta egitea, horrelako azalek zer komunika 
diezaguketen ulertzen saiatzeko.  

 Artearen munduan lan egindako eta azalak asko interesatu zaizkien 
pertsona batzuen lana ezagutzea.  

 

Zerbait argi ez badago, orain une egokia da zer ez duzuen ulertzen 

galdetzeko. 

 
Azalei eta artistei buruz gauza asko ikasitakoan, arte-proiektu bat antolatu 

eta garatuko duzue. Baina ez zarete hutsetik hasiko, beste pertsona 
batzuek egindako lana hartuko baituzue oinarritzat.  
Azalek garrantzi handia duten enpresaren batentzat balio duen proiektu bat 

egitea da helburua, eta, amaitutakoan, gainerako taldekideei eta, zergatik 
ez, baita beste pertsona batzuei ere zuen proposamena jakinaraztea. 

 
Azalei buruzko gauza batzuk ezagutzen hasteko, bideo labur batzuk 
ikusiko dituzue, eta, hori eginda, bideoei buruz hitz egingo duzue.  

Launaka jarriko zarete bideoak ikusteko, eta bideo bana ikusiko dute 
taldeek. Lauko taldeak egiteko orduan, hau hartuko duzue kontuan: taldeko 
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kideok antzeko testurak eduki behar dituzue jantzietan; zapatetan, 

esaterako. 
 

Bideoak helbide hauetan ikus ditzakezue: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JlKXusy8QlY 

http://www.youtube.com/watch?v=OrOU7AVBXuE 
https://www.youtube.com/watch?v=2dNyfEt9k0o 

 
Bideoa ikusi ondoren, ikasitakoa oinarri hartuta, galdetegi honi erantzungo 
diozue: 

 
 BIDEOA: TALDEA: 

  

 Zer ikusi duzue? Zer zen? 

  

 

 

 

 

 Ezagutzen al zenituen ikusi dituzuen irudi guztiak? 

 Bai  

 

Ez  Batzuk  

  

 Gogoratu ikusitako lau irudi gutxienez eta idatz ezazue horietako bakoitza zer 

zen. 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

 Zeri esaten zaio testura zuen ustez? 

  

 

 

 

 

 Gauza izango zinatekete horrelako zerbait egiteko? Nola? 

  

 

 

 

 

 
Jarduera bukatzeko, beste bideoetakoren bat ikusi duen beste talde bateko 
kideekin bilduko zarete, eta elkarri trukatuko diozue lortutako informazioa. 

Aurreko taulako galderak osatuko dituzue beste taldeak emandako 
informazioarekin. 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JlKXusy8QlY
http://www.youtube.com/watch?v=OrOU7AVBXuE
https://www.youtube.com/watch?v=2dNyfEt9k0o
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GARAPEN-FASEA 

 

2. JARDUERA 

 

2.1. Azalen sailkapena 

 
Jarraian, talde handian, bi aurkezpen ikusiko dituzue. Aurkezpen horietan 

labur-labur azaltzen dituzte egin ohi diren sailkapenetako batzuk.  
 

http://es.slideshare.net/luciaag/las-texturas?from_search=3 
http://es.slideshare.net/pepepardo/las-texturas-v2011?from_search=5 
 

Bideoetan ikusitakoa eta esteka honetan eskuragarri duzuen dokumentua 
(https://drive.google.com/file/d/0Bx2uyZ6EvoBjTGNzZDRYZWZNeUU/view?

usp=sharing) aintzat hartuta, launaka, irudi-txosten txiki bat egingo duzue 
sailkapen honen arabera:  

 

 Testura naturalak 

 Testura artifizialak 

 Ikusmen-testurak 

 Ukimen-testurak 

 

Lauko taldeak sortzeko orduan, kontuan hartu behar duzue hiru pertsonak 
gutxienez beste bideo bat ikusi behar zutela aurreko jardueran. 
Txostena Power Point aurkezpen baten bidez edo papereko euskarrian egin 

dezakezue.  
Testura mota bakoitzaren ondoan lau adibide jasoko dituzue (taldeak 

sortuak, haien argazkia egindakoak edo aldizkari batetik hartuak). 
Adibideak aurkitu eta deskargatu ahal dituzue helbide honetan, orobat: 

http://texturer.com/ 
 
Amaitzeko, aurkezpen bakarra egingo duzue ikasgela-taldearen emaitza 

guztiekin. Hartarako, guztien artean adostu beharko duzue, erabiliko 
duzuen euskarria ez ezik, baita jaso beharreko adibideak ere; 

errepikapenak saihestuko dituzue eta lagin adierazgarriak hautatuko 
dituzue, halaber. 
 

Hemendik aurrera artearen munduko (pintura, ilustrazioa, argazkia...) 
zenbait pertsonaren lana hartuko dugu ardatz; azalek garrantzi nabarmena 

izan dute pertsona horien lanetan.  
 

 

 

3. JARDUERA 

 
3.1. Ekoizpen artistikoen azterketa 

 

Binaka, taulan proposatutako pertsona batzuei buruzko informazioa bilatuko 
duzue. Bikoteak egiteko, hainbat kalitate eta, ondorioz, azal dituen kutxa 

batetik paper-zati bana aterako duzue. Zuek ateratako paper berdina atera 
duenarekin osatuko duzue taldea. 

http://es.slideshare.net/luciaag/las-texturas?from_search=3
http://es.slideshare.net/pepepardo/las-texturas-v2011?from_search=5
https://drive.google.com/file/d/0Bx2uyZ6EvoBjTGNzZDRYZWZNeUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx2uyZ6EvoBjTGNzZDRYZWZNeUU/view?usp=sharing
http://texturer.com/
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Binaka sei artistari buruzko informazioa aurkituko duzue; emango zaizuen 

taulan ageri diren hiru taldeetatik aukeratu beharko dituzue artistak, halere. 
 

PINTURA ILUSTRAZIOA ARGAZKIGINTZA 
 Julian Schnabel 
 Paul Klee 

 Jean Dubuffet 
 Anselm Kiefer 

 Antoni Tapies 
 Alberto Burri 
 Niki de Saint Phalle 

 Victor Vasarely 
 Bridget Riley 

 Michael Mapes 

 Estrellita Caracol  
 Blanca Helga 

 Elena Odriozola 
 Neus Bruguera  

 Isidro Ferrer 
 Fernanda Berrero 
 Walter Vasconcelos 

 Pablo Amargo 
 Sara Fanelli 

 

 Halasz Brassai 
 Frederick Sommer 

 Andres Serrano  
 Man Ray 

 Penny Slinger 
 Nigel Henderson 
 Herbert Bayer 

 Grete Stern 
 

 
Artista bakoitzari buruz honako informazio hau bilatuko duzue: 

 

 Izena 

 

 Jaioterria eta jaioteguna 

 

 Zer materialekin lan egiten duen 

 

 
 

 Hiru lan – lanaren irudia, izenburua eta 
testura mota – 

 
 

 
 

  

 

3.2 Ohar guztiak denen aurrean aurkeztea. 
 

Informazioa biltzen bukatuta, talde bakoitzak gainontzeko ikaskideei 
azalduko die hautatutako irudiak zergatik aukeratu dituzten, eta autore 

horien gainean deigarri gertatu zaien zerbait ere jakinarazi beharko dute 
(haien bizitzaren, sortzeko moduaren zerbait...). 
 

Hautatutako pertsona:  

 

Haren lanetan hau gustatu zaigu gehien: 

 
 
 

 

Laburbildu zure ikaskideei, hitz gutxitan, pertsona horren lana nolakoa 
den: 

 
 
 



Azalen itxura 

Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila  5 

 

3.3. Ekoizpen artistikoen arteko alderaketa 
 

Artearen barruan azalei garrantzia eman dieten beste pertsona batzuk 
ezagutu ondoren, horietako biren arteko konparazioa egingo duzue. Zuen 
taldean aztertutako bat eta, hautatu ez duzuen arren, beste taldeenetatik 

gustatu zaizuen besteren bat. 
 

Hartarako, zuen fitxa bat beste taldeenekin trukatuko duzue. Orain 
alderaketa egin dezakezue bi pertsona horien lanen artean. 
 

Hiru antzekotasun eta hiru ezberdintasun esan beharko dituzue gutxienez. 
Horretarako, hona hemen ideia batzuk, konparazioa egiteko orduan kontuan 

zer har dezakezuen jakiteko: 
 

 Zer euskarri mota erabiltzen duten 

 Lanetan sartutako elementuen ezaugarriak zein diren 
 Zer kolore erabiltzen dituzten 

 Zer material lantzen dituzten 
 Artistak egindako ezaugarri grafikorik badagoen 

 Hiru dimentsioko elementurik jasotzen duen 
 Irudikatzen duen multzoa ezagutzen den 
 … 

 

Antzeko zer alderdi 

dituzten 

   

Bereizten dituzten 

alderdiak 

   

 

 
3.4. Ekoizpen artistikoen artxiboa 
 

Amaitzeko, ikasgela-talde osoa aintzat hartuta, dokumentu bat sortuko 
duzue egile bakoitzaren informazio guztia jasota, era horretan azalak 

lantzea garrantzitsutzat jo duten lan eta egileen artxiboa egiteko. 
 

Informazio guztia dokumentu bakarrean bilduko duzue. Nahi duzuen 
edozein euskarri erabil dezakezue (kartoi mehea, Word dokumentua, 
horma-irudiak, posterrak sortzeko euskarri digitala...), baina ikasgela-

taldean adostuko duzue. Taldean erabakiko da euskarria, gehiengo bidez. 
Taldeetan errepikaturik dauden artisten gainean zer informazio jaso nahi 

duzuen ere hitzartu beharko duzue. Eztabaida horretan artista bera 
aukeratu duzuen bikoteek parte hartuko eta egoki argudiatuko duzue. 
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4. JARDUERA 

 
4.1. Zer dakigu arteari eta azalei buruz? 

 
Adierazi taula honetan orain dakizunari dagozkion laukiak:  
 

 Batzuetan Beti Inoiz ez 

Sortutako azal bat eta azal natural bat erraz 
bereiz ditzaket. 

   

Testurekin lan egiten edo egin duten artista 
batzuen lanen ezaugarriak azal ditzaket. 

   

Hainbat jatorritako elementuak oinarri hartuta 
azal-akabera berriak lan ditzaket. 

   

 
 
Artista handiek nola lan egiten duten ikusi ondoren, une batez testuren 

sortzaile bihurtuko zarete orain. 
 

 
5. JARDUERA 
 

5.1. Azalekin sortzen 
 

Adierazitako online aplikazioren bat erabiliz, banaka elkarren artean 
harremana duten hainbat irudi (hiru eta bost inguru) egin beharko dituzue. 
Horretarako, hau hartuko duzue kontuan:  

 Aztertutako pertsonaren baten lana hartuko duzue oinarri. 
 Elementu bat aukeratuko duzue aurkezpenaren gakoa izan dadin.  

 Hautatutako elementua irudi guztietan agertuko da. 
 Errepikatutako elementu horren jarrera, tamaina zein kolorea alda 

daiteke, baina beti agertuko da. 

 Sortzen dituzuen koloreek, formek, espazioek, eta abarrek 
nolabaiteko antza izan behar dute elkarren artean, eta seriea 

koherentea izaten lagunduko dute. 
 
Hauek dira erabil ditzakezuen aplikazioak: 

 
http://www.super3.cat/unamadecontes/web/tallers/collage/inici 

http://www.nga.gov/kids/zone/cq-seasaws.htm 
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm 
 

Aplikazio horiekin landutakoa inprimatu edo ordenagailuan gordeko duzue; 
era horretan, zer kontatu nahi zenuten gainerakoei azaltzeko orduan, 

euskarri horretan erakusteko aukera izango duzue. 
 
Adibide gisa, collage machine erabiliz egindako bi eredu dituzue hemen: 

 
 

 
 

http://www.super3.cat/unamadecontes/web/tallers/collage/inici
http://www.nga.gov/kids/zone/cq-seasaws.htm
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm
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Zuen lana azaltzeko orduan, hau egingo duzue: 

 
1. Idatziz jasoko duzue zer ideia garatu nahi duzuen, hau da, zer 

pertsonaren lanak hartu dituzuen oinarri, edo zer forma-konbinazio 
mota edo zer ideia hartu duzuen ardatz zuen lana garatzeko. 

 
2. Idatziko duzue, halaber, lan-prozesuan arazoren bat izan duzuen 

zuen ideia euskarrira eramateko orduan edo lana egiteko orduan... 

edo, aitzitik, arazorik ez duzuen izan, edo aurretik gogoan izan ez 
zenuten baina interesgarri jo duzuen alderdirik topatu duzuen. 

 
3. Lan grafikoa aurkeztuko duzue aurrekoarekin batera. 

 

Azalak nola lan daitezkeen ikusi duzue jada; beraz, ikasitakoaren aplikazio 
praktikoa egingo duzue.  

 
 
6. JARDUERA 

 
6.1. Lan hauek historia behar dute 

 
Jarduera hau hirunaka egingo duzue, eta, lehen jardueran egin duzuen 
modu berean, taldeak egitean antzeko testurak edukitzea hartuko duzue 

kontuan; oraingoan, zuen zapata-zolen marrazkiari begiratuko diozue. 
Antzekoenak dituztenek osatuko dute taldea. 

 
Autore batzuen lanen bi irudi dituzue, eta irudi bat edo batzuk sortu 
beharko duzue edo dituzue artisten irudi horiek erlazionaturik geldi 

daitezen. Sortzen dituzuen irudi horietan testurak funtsezko elementua 
izango dira. 

 
Begiratu ongi proposamen guztiei, eta aukeratu hirurek gehien atsegin 
duzuena. Horren gainean egingo duzue lan. 
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JEAN DUBUFFET 

 

 

 

 
PAUL KLEE 

 

 

 

 
PABLO AMARGO 

 

 

 

 
ANSELM KIEFER 

 
Irudientzat zentzua duen istorio bat eraikitzeko prozesu honetan, hau 

pentsatu beharko duzue: 
 zer ideia garatu nahi duzuen 
 zer alderdi komun dituzten zuen ustez 

 nola sortu trantsizio bat baten eta besteen artean 
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 … 

 
Bitarteko irudiak sortzeko: 

 Erabil ezazue ezagutzen duzuen adierazpen grafikoko edozein 
bitarteko, eskuzkoa nahiz teknikoa. 

 Egin itzazue bi irudi gutxienez eta lau gehienez.  

 Erabil ezazue formatu bera irudi guztietan. 
 Saia zaitezte koloreek multzo osoan koherentzia izan dezaten. 

 Zaindu irudi bakoitza osatzea erabakitako elementuen kokapen 
espaziala. 

 … 

 
Zati hau bukatuta, gainontzeko ikaskideei aurkeztuko diezue.  

 
Aurkezpen hori egiteko, hauek erabil ditzakezue: 
 

 Movie Maker edo Power Point programa, baita Picassa edo Glogster 
ere, baina beti zuen irudiak eskaneatu edo haien argazkia egin 

beharko duzue, aurkezpenean txertatu ahal izateko.  
 

 Edo, besterik gabe, inprimatutako irudiak edo informatikoa ez den 
bestelako bitarteko batez sortutako irudiak euskarri baten gainean 
ezar dezakezue; horretan, irudiez gain, bestelako elementuak ere jar 

daitezke, kontakizuna hobetu ulertu ahal izateko (hala nola testuak, 
ikurrak...). 

 
Adostu beharko duzue lana gainerako ikaskideei nork azalduko dien. Zuen 
ustez hoberen nork egin behar duen, hura hautatu beharko zenukete, baina 

adostasunik ezean, lana hiruren artean banatu beharko duzue, taldekide 
guztiek parte har dezaten.  

 
 
7. JARDUERA 

 
7.1. Nolakoak dira beste talde batzuek kontatzen dituzten istorioak? 

 
Talde guztiek garatutako istorioak ikusita, ikasgelako beste talde batek 
egindako proposamena aztertuko duzue. Hala, bada, hobetu daitezkeen 

alderdiak dauden ikusiko duzue beste jarduera batzuei ekin aurretik. 
 

Zuen taldearena ez beste artista baten proposamena hautatu beharko 
duzue. 
 

Zer artista hautatu dute? 

 

 

Ezagutzen al da zer istorio kontatzen duten? Esan zergatik: 

 

 
 

 

Hautatutako pertsonaren baliabideetara hurbiltzen al dira haien irudietan 
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erabilitakoak? Esan zergatik: 

 

 
 

 
 
 

APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-FASEA 

 
8. JARDUERA 
 

8.1. Diseinugile bihurtuko gara 
 

Enpresa bateko diseinugile grafiko bihurtuko zarete. Hirunaka lan egingo 

duzue. Taldeak osatzeko, ikasgelan dauden objektuetatik zuen iritziz azal-

akabera politena zein duen idatziko duzue paper batean. Objektu bera 

idazten dutenek osatuko dute taldea. Talde guztiak osatzea lortu ezean, 

berriro egingo duzue, baina oraingoan, pertsona bakarrak idatzitako 

objektuen artean baino ez duzue aukeratu beharko. 

Taldeak osatuta, enpresa baten webeko goiburuaren irudia sortu beharko 

duzue. Enpresa mota hauek izango dituzue aukeran: 

 Eraikuntza-materialen enpresa (adreiluak, zementua, igeltsua...). 

 Pinturen eta paper margotuen enpresa.  

 Kartoien, kartoi meheen eta paper-gauzen enpresa.  

 Egurren enpresa. 

 

Irudia egin aurretik, aurkezpen labur bat egingo duzue zer enpresa mota 

erabaki duzuen azaltzeko (enpresak sarean aurki ditzakezue), eta alderdi 

hauei buruzko zerbait idatziko duzue: 

 zer enpresa den 

 zertan aritzen den 

 zer produktu edo zerbitzu mota duen 

 aukeratutako produktu horiek saltzen dituen enpresa bati buruz zuen 

ustez zer nabarmendu beharko litzatekeen 

 bezeroak zein diren, hau da, zuen irudia nori zuzenduta egongo den 

 … 

 

Hasierako gogoeta hori eginda, zuen proposamenerako irudiak sortu edo 

sarean aurkituko dituzue. Irudi horiek oinarri hartuta, webeko goibururako 

proposamena taxutuko duzue. Izan gogoan enpresarako erabakitako irudiak 

bereizi egin beharko duela antzeko beste batzuetatik; gure buruaren lehen 

irudi hori garrantzitsua da oso, eta nortasuna emango dio, orobat, 

hautatutako enpresari.  

 

Gure irudia nolakoa izan behar den:  

 koloretan 

 ezinbestean askotariko azalez sortuta 

 hautatutako enpresaren merkataritza-jarduerarekin lotua 

 35 bider 10 zentimetrokoa izango da 
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Modu analogikoan egin dezakezue, collage edo marrazki bidez, baina irudia 

editatzeko aplikazio informatiko baten bidez ere egin dezakezue, sarean 

hautatutako edo taldean sortutako irudietan oinarriturik. 

 

Adibide moduan, izan litezkeen bi proposamen dituzue hemen: 

 

 
 

 
 

8.2. Gure lana hasieratik antolaturik.  

 
Jarduera amaitzeko, egindako lana antolatu behar duzue.  
 

Euskarri batean (kartoi mehea, Word dokumentua, horma-irudiak, 
posterrak sortzeko euskarri digitala...) hasieratik egindako lan guztia 

ordenatzen saiatuko zarete, ondoren taldeko gainerakoei ezagutarazi ahal 
izateko. 
 

Lan hori aurkezteko honako pauso hauek eman behar dituzue: 
 

1. Lehenik, hautatutako enpresaren izena jarri behar duzue. 
2. Ondoren, hautatutako enpresari buruzko iruzkinak gehituko 

dituzue. 
3. Irudiaren bidez zer nabarmendu nahiko zenukete aipatuko 

duzue gero. 

4. Irudia egiteko erabilitako irudiak jarriko dituzue. 
5. Horren ostean, zirriborroak eta ideiak egoki iritzitako moduan 

jarriko dituzue. 
6. Bukatzeko, zuen amaierako proposamena erantsiko duzue. 
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Eredu gisa, izan litekeen emaitza bat duzue hemen: 

 
 
1 

 
 

 
 

 

2 

 
 
 

 
 
 

 



Azalen itxura 

Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila  13 

3 

 
 

 

 

  
4 

 
 

 
8.3. Lanak taldean aurkeztea. 

 
Zuen lana amaitutakoan, talde bakoitzak egindako lanaren berri emango die 
gainontzeko ikaskideei aurreko jardueran egindako lan-prozesuaren 

antolaketa ardatz hartuta. Taldeko bozeramailea nor izango den aukeratu 
beharko duzue. 

 
 
9. JARDUERA 

 
9.1. Gure lanaren ostean gogoeta egingo dugu  

 
Orain, banaka, honako galdera hauei erantzungo diezue: 
 

Talde-lana     

 Beti Askotan Batzuetan Ia 
inoiz 

ez 

Lanak egiteko ideiak eman nituen     

Taldeko gainerakoen lana entzun 

eta baloratu nuen 
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Egin beharreko lanak jarritako 
epeen barruan egin nituen 

    

 

Norberaren lana     

 Asko Nahikoa Apur 
bat 

Batere 
ez 

Zailak gertatu al zaizkizu egin 
beharreko lanak? 

    

Ona iruditu al zaizu taldean eduki 
duzuen ideia, azken jardueran garatu 
duzuena? 

    

Pozik al zaude zuen enpresarako 
goiburuaren amaierako emaitzarekin? 

    

 
 

 
OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 

10. JARDUERA 
 
10.1. Ikasitakoa aplikatuta 

 
Azaletan oinarritutako irudia sortzeko nola lan egin ikasi duzue, eta, horrez 

gain, sortutako irudi horiek zentzua eduki behar dutela eta jarritako 
helburuari erantzun behar diotela ere ikasi duzue. Arropa-enpresa 
honetarako proposamen bat egingo duzue orain: 

 
Loreak Mendiak eguneroko arroparen erreferentziako marka da, kalitatea 

helburu duena. Arropa ez dute haiek egiten, ordea; beste herrialde 
batzuetako enpresei agintzen diete eskatutako diseinuen arabera egiteko. 
Gainera, ez dute arropa-bolumen handirik erosten, baina handiena 

elastikoena da. Arropa saltzeko orduan, bi sasoi bereizten ditu, halaber: 
udazken-negua eta udaberri-uda. 

 
Loreak Mendian enpresak sasoi berriko elastikoen katalogorako azala nahi 
du. Eta artistei zabaldu die proposamen hori, azal horretan agertuko den 

irudia diseinatu dezaten. Izan al zintezke zu artista horietako bat? 
 

Egin ezazue, banaka, azaletan oinarritutako irudi-proposamen bat 
ehungintza-enpresa honen katalogorako: 
http://www.loreakmendian.com 

 
Enpresa horren katalogorako irudi bat pentsatu beharko duzue; 

horretarako, emango dizkizuegun irudiak edota sarean aurkitu beharko 
dituzuenak erabili beharko dituzue, baita emango dizkizuegun materialak 

eta tresnak ere. 
 

http://www.loreakmendian.com/
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10.1.1. Zer pauso emango ditugun: 

 

 Sar zaitezte enpresaren Interneteko webgunean (esteka aurretik 

eman dugu). 
 Irakur ezazue zertan jarduten duen, zer ibilbide izan duen...  
 Pentsatu behar duzue katalogoaren azaleko irudian, adierazgarria 

delako, zer agertu behar den. 
 Egin hainbat zirriborro eta proba, dituzuen irudiak eta enpresaz 

nabarmendu beharrekoa aintzat hartuta.  
 Egin proposamen landuago bat ikasgelan proposatutako irudia 

editatzeko programaren bat erabiliz, edota marrazkiak, collageak eta 

abarrak baliatuz. 
 Esan zer irudi hautatu dituzuen eta zergatik.  

 Azaldu zuen konposizioa garatzeko zer forma-konbinazio mota erabili 
duzuen. 

 Idatzi zer zailtasun edo arazo topatu dituzuen lan egiteko orduan, 

edo, aitzitik, konposizioa egiteko arazorik izan ez duzuen. 
 

 
11. JARDUERA 

 
11.1. Landutakoa berrikusiko dugu 
 

 Erraza Normala Zaila 

Lana nola egin zaidan    

 

Zer ikasi dudan    

 

 Asko Gutxi Batere 
ez 

Gustura gelditu naiz egindako lanen emaitzarekin    

 

 Asko Gutxi Batere 
ez 

Ikasitakoa baliagarri zait egin beharreko beste 
lan batzuetan aplikatzeko  
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