
Plastikako, Ikusizko 

eta Ikus-entzunezko 

Hezkuntza



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Ikusi makusi… Zer ikusi? 

 

Arloa / Materia: Plastikako, Ikusizko eta Ikus-Entzunezko Hezkuntza 

 

Maila: DBH2 

 

Testuingurua 

 

Joan Fontcuberta astronauta jantzita ibili zen argazkilaria da. Argazki 

batzuetan, agertu zen Ivan Istochnikov koronel gisa, Joan Fotcubertak berak 

asmatutako Soyuz 2 espazio-ontziko pilotua. Beste argazki batzuetan, berriz, 

Finlandiako monasterio bateraino bidaiatu zuen, pope ortodoxo mozorrotuta… 

Ziur asko, irudien egiatasunaren zalantza zabaldu duen argazkilarietako bat 

da. 

Egunean zehar, irudi eta argazki piloa ikusten ditugu. Baina sinets dezakegu 

ikusten dugun guztia? Argazkietan agertzen den guztia, egia ote da? Gai 

izango al zinateke, argazkilariaren asmoaz jabetzeko? 

 

Problema 

 

Argazkilaria:Gjsbert van der Wal 

Argazkiaren hondoan dagoena 

Amsterdameko Rijksmuseum-ek duen  

arte lanik nagusiena da: “De 

Nachtwacht” izenekoa. A! eta lehen 

planoan, Herbehereetako ikasle gazte 

talde bat duzue, beren smartphone 

pantailei erabat lotuta.  

Hauxe dio argazki oinak: “Gaztetxoen 

kulturarenganako gutxiespena 

teknologiarekiko atxikimenduaren 

ondorioa da.”. 

Baina, gaur egungo gazteak hain 

hezigabeak dira?, eta museo batean 

horrelako portaera axolagabea 

edukitzen dute? Hori adierazten du 

argazki horrek? 

Argazki horren esanahia adierazten 

duen erantzun arrazoitua eman behar 

duzu.  

 

Xedea 

 



Irudien itxuraren aurrean gogoeta egitea garrantzitsutzat hartzea, ikusten 

dugunaren aurrean erantzun azkarrak saihestuz. 

 

Helburuak 

 

● Mezuen helburuak identifikatzea haiei zentzua ematen dieten elementu 

formalen bidez.  

● Ikusizko arteen munduan, ospea duten pertsonen argazki lanak aztertzea. 

● Argazkiak, denbora eta testuinguru jakin bati lotutako ekoizpen gisa 

balioestea. 

● Irudien manipulazioa eta haiek testuingurutik kanpo ateratzea sortze 

faktoretzat hartzea. 

● Testu eta irudien arteko erlazioak aztertzea, hauek eta ikusleek elkarri 

eragiteko ahalmena oinarri hartuta. 

● Mezuak sortzerakoan,  baliabide plastikoak modu konszietnean erabiltzea.  

● Ahoz edo idatziz arrazoitzea hainbat arte-adierazpenetako baliabide 

plastikoen eta ikusizkoen erabilera. 

● Taldeko lan-proiektuak garatzea komunikabideen produktu jakin bat 

ikertzeko eta kritikoki aztertzeko.  

 

Ataza 

 

Irudi batek interpretazio.desberdinak eragiten ditu. Ariketa bat egingo duzue. 

eta agerian ipiniko duzue irudiari erantsitako testuaren aldaketek (titulua, 

slogana, argazki-oina…) irudiaren esanahia aldatzen dutela. 

Aukeratu edo sortu hiru irudi. Irudi hauen hautaketa ondo justifikatuko 

duzue, eta irudien esanahia modu argian aldatzen duen testuren bat gehituko 

duzue. Horrez gain, goian agertzen den Gjsbert van der Wal-en argazkiari 

zentzua eman eta esanahia argitzen duen argazki-oina idatziko diozue. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu. 

● Irudiak egin komunikazio asmo desberdinen arabera. 

● Argazkilaritzak lortu nahi duen munduaren aldaketa eta horren 

berrinterpretazioa ontzat eman. 

● Errealitate faltsuko irudiei buruz gogoeta egin. 

● Irudien eta testuen arteko erlazio batzuei buruzko balorazioa egin. 

● Ikusizko arteen munduan, izan handiko pertsonen argazki lana aztertu. 

● Arte-ekoizpen propioa egin eta egoki arrazoitu.  

● Lan-prozesua berraztertu eta beharrezkoak diren aldaketak egin. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Zergatik ateratzen ditugu argazkiak? 

 

Arloa / Materia: Plastikako, Ikusizko eta Ikus-Entzunezko Hezkuntza 

 

Maila: DBHko 3. maila 

 

Testuingurua 

 

Zergatik ateratzen ditugu argazkiak? Gure oroimenari laguntzeko eta denbora 

apurtzeko; istorioak kontatzeko, geure istorioak; denbora gelditzeko eta ez 

zahartzeko; ‘beste mundura goazenean’, hemen ez gaudenean,  gogoratuak 

izateko. Argazkiak ateratzen ditugu, mugak gainditu eta unerik onenak 

betirako bizi nahi ditugulako. Fisikaren legeak apurtu nahi ditugu, kolorea 

indartuz, kolore beltza eta zuria hedatuz, gure burua desenfokatu nahi dugu 

gero fokatzeko. Irudia hondatzen duten filtroak erabili nahi ditugu, berria 

zahartu nahi dugu eta zaharra berri bihurtu. Senideekin eta lagunekin 

elkarbanatu nahi ditugu eurak gonbidatuak izan ez ziren bidaien argazkiak 

edota gonbidatuta egon ziren jai hartako argazkiak. Twitter, Facebook, Flickr-

en eta asmatzen duten edozein gauzatan eduki nahi ditugu geure argazkiak. 

Rock izarrak izateko gure 15 ospe-argazkietan. Gure begiek ikusten dutena 

mundu guztiarekin partekatu nahi dugu.  

Inti Acevedo 2012. El Hipertextual 

 

Problema 

 

Ehunka argazki ateratzen ditugu. Kontzertu batera joaten gara eta egiten 

dugun lehen gauza, eskuko telefonoa ateratzea da. Eta prozesu horretan, 

unea bizitzea ahazten zaigu. Ez dugu bizi bizi duguna, baina argazkiak 

ateratzen dizkiogu. Eta, azkenean, konturatzen gara, begiratzen, antolatzen 

ea sailkatzen ez ditugun argazkiz inguratuta gaudela, eta argazki hauek 

gordetzen dituzten uneak ezin izan ditugula bizi, argazkia ateratzen aritu izan 

ginelako. Zer egingo dugu hori konpontzeko? 

 

Xedea 

 

Argazki-irudiek gure bizitzan daukaten zereginari buruz gogoeta egitea,  

argazki horiek irakurtzeko gaitasuna hobetzeko eta argazkiak ateratzekoan 

eta antolatzean, ohitura pertsonal, arduratsu eta kritikoak garatzeko. 

 

Helburuak 

 



● Talde-lana balioestea proposamen artistikoak garatzeko. 

● Esanahia sortzeko prozesuan bai testuinguruak bai erabiltzaileek duten 

egitekoa ulertzea.  

● Sortzen diren irudien erabileraz jabetzea. 

● Artelanak eta ikusizko kulturako produktuak behatzea eta aztertzea. 

● Irudi batek adierazpen eta erreferentzia-testuinguruaren arabera izan 

ditzakeen esanahiak aztertzea.  

● Ideiak, sentimenduak eta emozioak adieraztea eta komunikatzea arte-

ekoizpenen bidez. 

● Irudiak egitea, aurretik dauden beste irudi batzuen proiekzio eta truke 

gisa. 

 

Ataza 

 

Gogoeta egiteko aukera emango digun produktu artistiko bat egingo dugu 

munduan dauden irudiak ugaritzeari buruz. Aldez aurretik, guk egin dugun 

argazki batetik (edo batzuetatik) abiatuta, erantzun artistiko bat sortzea 

dugu helburu. Eta erantzun horrekin bidali nahi dugun mezua behar bezala 

justifikatuko dugu. Xedea hauxe da: irudien kalitatea lehenestea  

kantitatearen aurrean eta horren inguruko gogoeta egitea.  

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu. 

● Arazo-egoerak proposatzen duenari buruz gogoeta egin. 

● Banaka eta taldeka lan egin. 

● Askotariko testuen bitartez ikertu gaur egun irudiak hedatzeak  duen 

lehentasuna edukiaren aldean. 

● Gogoeta egin ikasleek ateratzen duten argazki kopuruari buruz, eta baita 

aukeratzen dituzten gaiei eta argazkiak egiteko uneei buruz ere. 

● Sarean errepikatzen diren gai batzuei buruzko irudiak aurkitu –

erretratuak, ilunabarrak, kontzertuak…- eta beraien arteko 

desberdintasunak eta antzekotasunak aipatu. 

● Zenbait argazkilarik irudiak berrerabiltzeko eginiko lana aztertu. 

● Arte-ekoizpen propioa egin eta egoki arrazoitu.  

● Lan-prozesua berraztertu eta beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak egin. 

● Ekoizpena taldekideei aurkeztu. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 

 

 

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Egiazkoa ala fikziozkoa? 

 

Arloa / Materia: Plastikako, Ikusizko eta Ikus-Entzunezko Hezkuntza 

 

Maila: DBH4 

 

Testuingurua 

 

Argazki-irudia bihurtu da gaur egun mundua ulertzeko modu bat, pertzepzio 

horri sinesgarritasun nahikoa ematen diogu, bizi izan dugunaren eta 

ezagutzen dugunaren parte bihurtzeraino. Irudiz inguratu gara, eta 

lehenengo begiradan, irudietan ikusten dugunak errealitatearen zati ukaezina 

dela pentsatzera eramaten gaitu. Nahiz eta, batzuetan, nekez gertatuko dela 

jakin, guk egia eztabaidaezina ikusten dugu argazkian. Argazkilaritzak 

errealitatea imitatzeko daukan ahalmenak aukera eman dio pinturari 

errealitatearen antza eduki behar izatetik aldentzeko.  

Argazkilariek inguruko errealitatea adierazten dute, identifikagarria eginez; 

eta beraz, denok uste dugu argazkilariak ‘kanpoko’a adierazi nahi duela. 

Asmo errealista horren arabera, pintura eta literatura errealitatearen 

interpretaziotzat hartzen dira eta argazkiek, aldiz, errealitatea modu 

gardenean islatu behar dute. 

 

Arazoa 

 

Begiak fenomeno-kopuru mugatua erregistratzen du, argazki-kamerak, 

ordea, xehetasun kopuru mugagabea, oso zehatz, grabatzen du. Baina, 

kameraren begia objektiboa al da? Errealitatearen kopia zehatza den ideia 

hori egia da? Argazkia eta giza ikusmen binokularra bat datoz? Argazkietan 

ikusten dugun guztia egiazkoa dela onartu behar dugu? 

 

Xedea 

 

Argazki-irudia uste baino kodifikatuagoa dagoen irudikapen ikonikoa dela 

ulertzea. 

 

Helburuak 

 

● Talde-lana balioestea proposamen artistikoak garatzeko. 

● Konturatzea bai argazkiek, bai pinturak, beren osagaiak antolatzen 

dituztela esanahi kontzientea lortzeko. 

● Argazkigintzak eta pinturak konexio eta erlazio hurbilak dituztela 

ulertzea. 



● Balioestea pinturak eta argazkiek errealitatea irudikatzeko eta 

interpretatzeko duten ahalmena. 

● Tresnak eskuratzea irudiak interpretatzeko errealitateari buruzko 

elkarrizketen eta mundua ulertzeko moduen euskarri diren aldetik. 

● Sormen-faktoretzat hartzea bai manipulazioa bai testuingurutik 

kanpora ateratzea edo errealitatetik urruntzea. 

● Ideiak, sentimenduak eta emozioak adieraztea eta komunikatzea arte-

ekoizpenen bidez. 

● Irudiak egitea, beste irudi batzuen proiekzioa eta haiekin trukea 

eginez.  

 

Ataza 

 

Produktu artistiko bat egingo dugu gogoeta egiteko honako honi buruz: 

irudiek (pertsona batek edo batek  baino gehiagok aukeratuak), mundua 

berrinterpretatzeko eta itxurak aldatzeko duten gaitasunari buruz. 

Produktu artistiko hau (argazkia, argazkien segida, irudia…)  zuek aukeratuko 

duzuen sentimendua (herri-mina, tristura...) adieraziko du. Hartara, honako 

hauek izango dituzue kontuan: enkoadrea, espazio zatiak hautatzea, 

ikuspuntua eta, inportanteena, pertsonarik ez agertzea. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu. 

● Pinturaren eta argazkilaritzaren arteko loturak eta zerikusiak ikertu. 

● Bi bideen arteko (pintura eta fotografia) eragin nabaria duten hainbat 

artistaren artelan edota argazki lanak aztertu. 

● Fotografiak lortu nahi duen munduaren aldaketa eta honen 

berrinterpretazioari buruz gogoeta egin. 

● Errealitatearen eraikuntza erakusten duten argazkiak aztertu eta 

hauen esanahia atera. 

● Arte-ekoizpen propioa egin eta egoki arrazoitu.  

● Lan-prozesua berraztertu eta beharrezko aldaketak egin. 

● Ekoizpena taldekideei aurkeztu. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 
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