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MODULUA: KOMUNIKAZIORAKO TRESNAK 

 

IKASLEAREN GIDA. LEHEN HEZKUNTZA- 2022-2023 

 

Zentroa: Hezkuntza eta Kirol Fakultatea 

Moduluaren izena: Komunikazirako tresnak 

Ikasturtea: 2.a Lauhilabetekoa: 1.a 

 

Moduluko irakasleak: 

Euskara: LEHEN HEZKUNTZA 

Komunikazio 

Gaitasunaren Garapena II 

Gema Lasarte gema.lasarte@ehu.eus  2.9 

 

Komunikazio 

Gaitasunaren Garapena II 

Maite Aperribay maite.aperribay@ehu.eus  PDI02 

bulegoa 

Komunikazio 

Gaitasunaren Garapena II 

Alexander 

Gurrutxaga 

alexander.gurrutxaga@ehu.eus  B8 

Arteen eta Ikusizko 

Kulturaren Hezkuntza 

Estibaliz Gutierrez estibaliz.gutierrez@ehu.eus  2.2 

Arteen eta Ikusizko 

Kulturaren Hezkuntza 

Leire Aranburu leire.aranburu@ehu.eus  2.6 

Musika Lehen Hezkuntzan Rosa Arcediano rosa.arcediano@ehu.eus PDI 03 

GARRANTZIZKO OHARRA: irakasleen posta elektronikoak ez dira INOLA ERE erabili behar 

tutoretza birtual bat lortzeko. Horretarako irakasleen tutoretza orduak jarri dira (zentroko 

webgunean kontsulta ditzakezue). 

 

1. MODULUAREN GAITASUNAK 

M1. Ezagutza praktikoa hartzea, haurren gelan eta eskola inguruan errealitatea behatzeko, datuak jasotzeko 

eta balioesteko teknikak erabiliz. 

M2. Esperientzia eremu desberdinen printzipioak ezagutzea, bere baliabide didaktiko zehatzak ezarriz 

irakaslanari hurreratzean. 

M3. IKTak erabiltzea, norberak ikasteko eta lankidetzan aritzeko, ezagutza eraldatzeko, era guztietako 

baliabide grafikoak eta multimediak erabiliz. 

M4. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen komunikazio konpetentziak garatzea, Europako 

erreferentzia markoko B2 maila lortu arte. 
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2. DIZIPLINARTEKO LANAREN GAIA: KOMUNIKAZIORAKO TRESNAK 

Proposatutako lanerako dokumentuek agertzen dutenez (ikus erreferentziak), benetan kezkatzekoa da 

zenbat ordu pasatzen dugun/duten haurrek pantailen aurrean. Urtean zehar pasatzen ditugun/dituzten 

orduak eskolan pasatakoak baino gehiago izaten dira; hori kezkagarria izanik, beste eragile batzuk ere 

gehitu beharko genizkioke, hala nola, pantailetako eduki askok duten heziketa-xede eskasa nahiz umeek 

benetakoa eta asmatuaren artean bereizteko izan dezaketen zailtasuna.  Hipererrealitate (Baudrillard, 

1987) horretan bizitzea, are larriago izan daiteke hori aztertzeko gaitasunik lantzen ez bada. 

Hiperrealitateaz mintzo garenean, errealitatea zeinuen bidez ordezkatzeaz dihardugu, hau da, egunero 

kontsumitzen ditugun kanal eta komunikazioetan inplikatutako simulazio-estrategia horiek errealitatearen 

ordezko bilakatzeaz alegia (Corrales, 2018).  

Hezkuntzan kultura bisualaren eraginak ikuspegi zabalagoa izatea nahiko genuke. Horrek, lehenik, 

nahitaez hausnarketa teoriko batera garamatza, haurrentzako hainbat plataformen eskaintzaren azterketa 

egitera alegia. Hausnarketa teoriko horrek bide eman behar digu errealitatera gerturatzeko, eta ondoren 

modu praktikoan ikastetxeko egonaldiaz baliaturik, zuzenean murgiltzeko. Errealitatera hurreratzeak duen 

xedea, beraz, egunero haurrei eskaintzen zaizkien ikus-entzunezko eduki motak ezagutzea da, eta haien 

azterketa zehatzago bat egitea, irizpide jakin batzuen arabera: generoaren tratamendua, irudiena, 

sexualitatea, bortizkeria…, arreta berezia emanez horiek haurren jokabidean izan dezaketen eraginari.  

Aldi berean, haurrei begiratzeaz gain geure buruari begiratzea ezinbestekoa da. Hezkuntzan erreferenteak 

garen heinean, beharrezkoa da hipererrealitate horretan eta, orokorrean, kontsumitzen den ikus 

kulturaren edukien balio sinbolikoak aztertzea. Garrantzitsua da norbanakoaren ibilbidea nolakoa izan den 

aztertzea egungo idiosinkrasia ulertzeko, eta, hezitzaile gisa haurren ikus-kultura ulertzeko, aztertzeko 

eta eraldatzeko. Bakoitzaren buruari begiratzearen ariketa, kontzientzia hartze ariketa gisa ulertuko dugu 

(Hernandez eta Barragan, 1992), prozesu pentsakor baten bitartez ikus-kulturak gure jarreretan eta 

mundua ulertzeko eran nola eragin gaituen aztertu nahi da.   

Horretarako irakurketak ez ezik behaketa tresnak sortu eta gelan eztabaidatuko ditugu (Urkidi, 2004). 

Ikastetxeko egonaldian datuak jasotzeko eta aztertzeko behatze aktiboa egingo da: alde batetik, 

ikastetxean gaiari loturiko baliabideak eta haiek erabiltzeko moduak ezagutuz; beste alde batetik, 

egonaldian haurrek pantailekin dituzten ohiturak ezagutuko dira eta plataformen bitartez eta ingurunean 

kontsumitzen dituzten edukiek haiengan nolako eragina duten aztertuko da. Praktikaldian, lanaren gaia 

bide ona izan daiteke haurrekin eta hauen inguruarekin aritzeko, bai elkarrizketa informalen bidez, bai 

aurrez tutorearekin hitzartutako saioren baten bidez. 

Praktikaldiko egonaldian jaso eta aztertutako datuek erronka profesionalaren aurrean jarriko du ikaslea, 

eta horixe nahi da, hain zuzen, diziplinarteko lanaren bidez. Behatze aktiboaren eta beste bide batzuen 

bidez lortutako datuekin, bat egin behar dute norbanakoak nahiz haurren artean bizitza digitalean dagoen 

diferentziaz eta kontsumo arduratsuaz eta pantailen erabilpen ohitura osasungarriaz egin duten azterketa 

nahiz hausnarketa adierazteko.   
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3. AURREIKUSITAKO LAN FASEAK 

Diziplinarteko lana ondoren esango ditugun hiru fasetan egingo da 

1.LAN FASEA: PRAKTIKALDIKO EGONALDIAREN 

BAINO LEHEN: 

ASTEAK: (1-2) 

Lanaren lehen fasean, Practicuma egin aurretik egiten den horretan, lana gauzatzeko esparru teorikoa 

ezarri behar da, eta erraztu egin behar da praktikaldiko esperientziaren hezkuntza girora hurreratzea. 

Legeak berrikusteaz gain, lehen fase honek balio behar du hezkuntza errealitatera hurreratzeko, 3. eta 7. 

asteen arteko praktikaldirako; horretarako, honako oinarri dokumentuak proposatzen dira1. Atal hau 

Komunikazioa II eta Musika ikasgaien artean landuko da. 

Dokumentu hauek oinarri izan daitezke hausnarketa teorikoa egiteko, hausnarketa hori moduluko 

ikasgaietan egin behar da, bertatik jar daitezkeen galdera edo gida puntuen laguntzaz. Ondorengo gida 

puntu hauek erabil genitzake eta moduluko ikasgai bakoitzak jar ditzake ondoen iruditzen zaizkionak.  

o Zer esan nahi dugu ikus kultura hezitzailea diogunean? 

o Plataformak inguru kulturalaren parte. 

o Programa hezitzaileak / programa ez hezitzaileak. 

o Imitazioa eta honen garrantzia nortasuna garatzerakoan. 

o Heziketarako edukien azterketa eta balioespena pantailetan: (telebista kateren baten 

haurrentzako programazioaren azterketa egin daiteke). 

o Kulturaren irudia. 

o Genero tratamendua. 

o Sexu edukia. 

o Bortizkeria edukia. 

o Haurren jokabidean izan dezakeen ondorioa. 

Gerturatze teorikoaz eta jurudikoaz haraindi, norberaren ibilbidea aztertuko da. Bestalde, behaketarako 

tresnak zehaztu eta sortuko dira: norberak bere burua antzemateko eta eskolan erabiliko duguna 

zehazteko. Irakurketaz gain, debateak interesgarriak dira horretarako. Norbanakoak ikus kultarekin duen 

                                                 
1 Aukeratu bibliografiatik. Generoarekin erlazionatuta interesgarria izan daiteke: 
Complutenseko “Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA)” ikerketa taldeak ikusentzutezko 
kultura eta genero ikasketak uztartzen ditu. Argitalpenen artean interesgarririk badago, adibidez: 
Comunicar aldizkariaren monografiko honetako artikuluren bat: Igualdad de género, medios y educación: 
Una alianza global necesaria (2020, vol XXVIII, Nº63). Hemen eskuragarri: 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=63 
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hartuemana eta praktikaldian behatutakoarekin alderaketa interesgarriak egin daitezke. Atal honen 

elaborazioa eta ebaluazioa batipat Plastika ikasgaiaren esku izanen da. 

 

LANAREN 2. FASEA: PRACTICUM EGONALDIAN 

(ASTEAK: 3 - 7) 

Practicumaren egonaldiak bide ematen du esparru teorikoan jarri diren hainbat gauza errealitatearekin 

alderatzeko; praktikaldiko esperientzia, ahaztu barik lehen harreman bat dela, xede nagusia du behatze 

aktiboa egitea, eta aukera ematen du proposatutako gaiaren inguruan zenbait intereseko datu jaso eta 

aztertzeko. Ikastetxeetan dauden pantailen inguruko baliabideen eta hauen erabileraren berri zehatza 

eskuratzeaz gain, neska-mutilekin harreman zuzena izateak, eta haien familiekiko balizko harremanak, 

bide emango du haien informazio eta komunikazio kontsumo ohiturak aztertzeko, eta kontsumitzen 

dituzten edukiak nola eragiten duten haien harremantzeko moduetan edota identitatea eraikitzeko 

moduetan behatzeko.  

Honako alderdi hauek adibide dira soilik, kontuan har daitezke practicumeko egonaldian baliatzeko: 

o Ikastetxean pantailak nola erabiltzen diren aztertzea. 

o Ikastetxeak dituen IKTak eta horien erabilera. 

o Pantailekin lotutako toki eta materialak. 

o Nola erabili asmo dute pantaila zikloetako taldeetan? 

o Pantailetan zein eduki kontsumitzen dute? Ikastetxeak ikus-kultura lantzeko baliabiderik ba al 

du? Nola lantzen ditu edukiak?  

o Mugikorren erabilpenaren araurik edota gurasoekin adosturik deus dute?. 

Datuak biltzea oinarri dokumentuetan jarritako gaiei buruz: 

o Batez beste zenbat ordu ematen dute haurrek pantailen aurrean? 

o Zenbat pantaila kudeatzen ditu haurrak, etxean nahiz gelan; modu kolektiboan nahiz 

indibidualean? 

o Gurasoen esku-hartzea pantailen kudeaketan. 

o Zein eduki mota bultzatu nahi dute gurasoek? Zein eduki baztertzen dituzte sistematikoki beren 

seme-alabengandik? 

o Zein eduki dira kontsumitu ohi dituztenak?  

o Practicumean egin dugun egonaldian zein jarrera ikusi ahal izan ditugu haurrengan? 

o Pantailen edukien eragina imitazioan (jantziak, osagarriak, erreferenteak, jarrerak…). 

o Pantailen edukiek haurren hizkeran duten eragina. 

o Badagoen umeek, pantailetan, sarritan ikusten duten musika programaren bat edota beste 

programa bat non musikak agerpen nabaria daukan? 

o Badagoen pantailen eskaintzan haurrentzako programazioan, gurasoak sustatzen saiatzen diren 

musika programaren bat edota beste programa bat non musikak agerpen nabaria daukan? 

o Badagoen pantailen bidez haurrentzako programazioan, ikastetxeko irakasleek sustatzen duten 

musika programaren bat edota beste programa bat non musikak agerpen nabaria daukan? 

o Pantaila edukien edo arte-musika programen eragina ikasgelan: janzkera, hizkera, gustuak eta 

lehentasun musikalak, eta abar. 
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o Tik Tok, ikus-entzunezko bideoklipak… 

 

LANAREN 3. FASEA: LANAREN BUKAERA 

(ASTEAK: 8 - 10) 

Klaseko azken asteak praktikaldietako ikastetxeen nahiz norbanakoak pantailekin duen esperientzia 

jasotzeko eta kotejatzeko erabiliko dira nagusiki; lehen esan dugunez, egonaldian egindako behaketa, eta 

jasotako datuen azterketa baliatu behar da erreferentzia praktiketako ikastetxeetan girotuz. Lana ahoz 

defendatu edo azaldu beharko denez, ahozko konpetentzia neurtzeko eta diskurtsoaren egokitasuna 

hartzailearen arabera neurtzeko balioko du.  

4. LANERAKO KRONOGRAMA 

 

4.1. Funtzionamendu praktikoa 

 

Moduluko diziplinarteko lana 4 ikasleko taldeetan egingo da. Lan taldeen eratzea ikasleek adostuko dute; 

hala, practicumak lanean duen garrantziak bi aukera dakartza taldeak eratzeko: 

o Praktika zentro berean dauden ikasleek eratutako taldea: Lana egitea erraz dezake, 

ikastetxe berean behaketa egin eta datuak jaso eta aztertzeak ikuspegi bateratuagoa emango 

baitu. 

o Zentro desberdinetan dauden ikasleek eratutako taldea: Kasu honetan, ikuspegi anitzagoa 

aurki dezakegu, baina leku bereizietan egon daitezkeen ingurunetan behaketa eta datu biltze eta 

azterketa egiteak haien artean alderatzea egiteko bidea emango du. 

Kasuistika horiez gain, lan taldeak eratzeko orduan, ikasleei gomendatzen zaie kontuan izan dezaten lana 

ongi egiten lagun dezaketen zenbait irizpide: alde batetik, eraginkortasun maila egoki bat lortzeko 

aurreikuspena, eta horri lagunduko dio aurretik harreman pertsonala eta lanekoa egoteak, eta baita 

taldeko kideak elkarrengandik gertu bizitzeak ere. 

Taldeen osaketa praktiketara joan baino lehen adostu behar dute ikasleek eta irakasleetako batek 

jasoko du horren berri, honek ondoren taldeen zerrenda pasako die beste irakasleei (lan taldeak, jakina, 

berbera izan behar du moduluko ikasgai guztietan).  

4.1. Diziplinarteko lanaren garapen metodologikoa 

Lanaren garapen metodologikoaz mintzatzean, derrigor aipatu behar dugu horretarako hautaturiko lehen 

tresnak lanaren nondik norako guztia jasotzeko balio behar duela. Porfolio gisa funtziona dezake eta era 

guztietako edukiak sar daitezke bertan, testuak, hiperestekak, bideoak, musika edo irudiak. Wixa oso 

egokia izan daiteke. Hala, bada, tresna honen bidez hasieratik bistaratu daiteke lanaren bilakaera. Horrela, 

ikasleek datuak egokitasunez antolatu behar dituzte fase guztietan zehar. Ikasleek bere lana eratzen joan 

behar dute, dagozkien edukiak sartuz eta ahalik eta antolamendua argiena izaten saiatuz. Ahaztu gabe 

azken xedea, wixara edozein unetan sartzen denak (kasu honetan moduluko irakasleak), lanaren bilakaera 

erraz ikusi ahal izatea dela. (bideo txikiak, grabazioak, eta abar.).  
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Modulu-lanaren 3. faseari dagokionez, wixean honakoak sartu beharko dira: lege-markoa, marko teorikoa 

eta praktika norberak bere buruarekin nahiz ikastetxeka egin den behaketarekin osatua. 

Azken batean, wixak garrantzi handia hartzen du lanaren bilakaeran, oinarrizko tresna horren bidez, egin 

ahal izango baita lanaren garapena nahiz talde lanaren ahozko defentsa. 

 

 

 

4.2. ASTEKA EGINKIZUNEN KRONOGRAMA 

Noiz Zer Nork Ebaluazioa 

Irailak (19-30) 

 

Wixa egin 

Marko teorikoa eta 
juridikoa prestatu 

Autobiografia atala 
landu eta praktiketan 
behaketarako erabiliko 
den tresna prestatu. 

Ikt 

Komunikazioa eta 
Musika 

Artea eta Ikus-
kultura 

 

Urriak 3-28 Practicum I: ikus 
kulturaren behaketa 
 

  

Azaroaren 7-11. 

 

 

 

Azaroaren 11-18 

 

 

Azaroaren 18-21 

 

Aza. 21 - Aben.2  
 

Abenduak 12-16 
 

Banakako behaketak 
konpartitu, taldeko 
ondorioak alderatu eta 
ebaluatu 

Tutoreen checking-a 
eta bilera. 
 
 
 
Tutoreen feedbacka  
 
 
Ahozkoen prestaketa 
 
Ahozkoen defentsa 

Artea eta Ikus-

kultura 

 

Denak 

 

Denak 

Komunikazio 
Gaitasuna II 

Komunikazioa II eta 
Musika 

Artea eta Ikus-kulturak 

ebaluatuko du. (Ikus errubrika) 

 

 

Denak (alderdi hau gainditu behar 

da ahozkoa egin ahal izateko) 

 

(Ikus Errubrika). 

 

5. MODULUKO LANAREN EBALUAZIOA 

 

5.1. Ebaluazioaren alderdi orokorrak 

 

Ebaluatzeko bi modalitate egongo dira, bata jarraitua eta bestea ez jarraitua. 
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Ebaluazio jarraiko ikasleentzako ebaluazioa: 

• Ebaluazio jarraiko ikasleak erreferentziatzat hartuko du ikaslearen gida honetan zehaztutako 

lanaren kronograma. 

• Modulu lana egiteak porfolioa egitea eskatzen du, modulu lan guztia bertan biltzeko. Hau da, 

landuriko alor teorikoa nahiz praktikaldian eginiko behaketa.  

• Modulu-lanaren kalifikazioa berbera izango da taldeko ikasle guztientzat. 

• Ebaluazio jarraitua egiten duten ikasleek lana gainditzen ez badute: hurrengo deialdian 

gainditu beharko dute hura hobetuz (lana berriro zuzenduko da taldean). 

• Ezohiko deialdia: modulu-lanaren kalifikazioa ikasgaiaren kalifikazioaren bi puntu izango 

da. Kalifikazio hau moduluko irakasle guztiek adostuko dute eta diziplina bakoitzaren ebaluazioari 

gehituko zaio. K3 moduluko lana gaindituta baldin badago eta ikasgaia gainditu gabe, LANAREN 

NOTA GORDE EGINGO DA EZOHIKO DEIALDIRA ARTE. 

• Behaketari lanari dagoikonez notaren %50 izango da eta nahitaez gainditu beharko da 

• Azken proba egin ahal izateko ezinbestekoa izangoda porfolioa aurkeztea eta gainditzea. 

• Azkenik, modulu lanaren defentsa ahozkoaren bidez egingo da. Notaren beste %50 izango 

da. 

Ez jarraituan ari diren ikasleentzako ebaluazioa 

  Ez jarraituan dihardutenei praktikaldian landuko diren gaien nahiz marko teorikoan landuko diren 

gaien inguruan azterketa teorikoa adostua egingo zaie eta irakasgai bakoitzaren 2 puntu balioko ditu. 

Irakasle bakoitzak bere ikasgaia aztergai duenean egingo du Modulu azterketa ofiziala. 

 

 Ebaluazioaren errubrika 

 

Jarraian aurkezten den errubrika izango da moduluko irakasleek ikasleak praktikaldian egindako behaketa 

lana ebaluatzeko izango duten tresna. Oso errubrika xehatua da eta erantzun egin nahi dio moduluaren 

konpetentziei, lehen aipaturikoei, eta haiei buruz egindako lanaren bilakaerari. 
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PRAKTILAKDIAN EGINIKO BEHAKETA EBALUATZEKO ERRUBRIKA  

BAKARKAKO LANA HOBETU BEHAR ONARGARRIA ONDO OSO ONDO BIKAIN 

 

SARRERA ETA 
BIBLIOGRAFIA 

Emandako testuak ez 
dira erabili edo ez dira 
ondo erreferentziatu 

Testu bakoitzeko aipu 
bat eta erreferentziak 
bibliografian 

Testu bakoitzeko 
aipu bat eta 
erreferentziak 
bibliografian APA 
arauak jarraituz 

Testu bakoitzeko aipu bat baino gehiago 

 eta erreferentziak bibliografian APA arauak jarraituz 

Emandako testuez gain 
bibliografia osagarria 
erabili da eta APA 
arauak ondo jarraitu dira 

IKUSIZKO 
KULTURAREN 
BEHAKETA 

Informazioa faltan edo 
akats ugari 

Behaketa bat eremu 
bakoitzeko. Taulak 
beteta, akatsekin 

1.1 eta 1.2n, 2 
behaketa 

1.1 eta 1.2n, 3-4 behaketa 1.1 eta 1.2n 5 behaketa 
baino gehiago 

TAL

DEA

N 

SARRERA EDO 
BIBLIOGRAFIA 

Emandako testuak ez 
dira erabili edo ez dira 
ondo erreferentziatu 

Testu bakoitzeko aipu 
bat eta erreferentziak 
bibliografian 

Testu bakoitzeko 
aipu bat eta 
erreferentziak 
bibliografian APA 
arauak jarraituz 

Testu bakoitzeko aipu bat baino gehiago eta erreferentziak 

 bibliografian APA arauak jarraituz. Argudiatze maila eta  

hizkuntza akademikoa egokiak dira 

Emandako testuez gain 
bibliografia osagarria 
erabili da eta APA 
arauak ondo jarraitu dira. 

Argudiatze maila eta 
hizkuntza akademikoa 
egokiak dira. 

PLASTIKAKO 
IKASGAIAREN 
BEHAKETA 

Informazio falta edo 
aktas ugari 

    

IKUSKULTURA
REN 
BEHAKETA 

Informazio falta edo 
aktas ugari 

    



 

9 

 

AHOZKO AURKEZPENAREN ERRUBRIKAREN PONDERAZIOA. NOTAREN %50 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
HOBETU BEHAR ONARGARRIA LAN ONA LAN BIKAINA 

1. Sintesi gaitasuna eta lan 
modularraren ideien 
garbitasuna eta koherentzia. 
Aurkezpenerako artefaktuak. 
(3 puntu) 

Lana sintetizatu gabe eta 
ideiak koherentziarik gabe 
eta argitasunik gabe eman 
dira. 

Artefaktu lagungarriek ez 
dute batere lagundu 
sintesian nahiz ordenean. 

Modu onargarrian sintetizatua eta ideiak 
ordenatuta azaldu ditu. 

Zehaztasun hori ahozkoan nahiz 
artefaktuetan gertatu da. 

Horrela, mezua modu onargarrian ulertu 
da. 

Sintesia eta ideien argitasuna 
eta ordena ona izan da. 

Erabili diren artefaktuen 
antolaketak argitasuna eta 
koherentzia eman dizkio 
aurkezpenari. Hitz batean, 
argitasun honek lana ondu du. 

Gaia modu bikainean sintetizatu da eta 
ideia nagusiak modu oso argian azaldu 
dira. 

Lan hori aurkezteko erabilitako artefaktuak 
modu bikainean prestatuak zeuden. 

2. Auto-kontrola. Konbikzioa. 
Seguritatea. Erregistroa. 
Sarrera. Bukaera. Intonazioa. 
(2 puntu) 

Subjektua modu beldurtuan 
eta batere seguritaterik gabe 
aritu da eta mezuaren 
erregistroa nahiz antolaketa 
prestatu gabe. 

Modu onargarrian kontrolatu du 
mezulariak bere burua nahiz mezuaren 
erregistroa eta antolaketa. 

Intonazioa ere modu onargarrian kudeatu 
du. 

Subjektuak mezuan nahiz 
erregistroan konbikzio ona 
azaldu du; mezuaren sarrera, 
irteera, nahiz gorpuztea ondo 
taxutu ditu eta hori gauzatzeko 
intonazio ona egokitu du.  

Subjektuak auto-kontrola, mezua, nahiz 
diskurtsoak eskatzen duen erregistroa eta 
intonazioa modu bikainean kudeatu ditu. 

3. Gorputza. Posturak. 
Keinuak. Aurpegia, 
Distantzia.(1.5 puntu) 

Ahotsaz gaindi 
komunikatzeko erabil 
daitezkeen elementuen 
ezjakintasuna erakutsi du. 

Modu onargarrian jakin izan du gorputza 
eta distantziak kudeatzen, honekin 
batera, posturak, keinuak eta aurpegia 
era onargarrian kudeatu ditu. 

Gorputza, distantziak, posturak, 
keinuak, eta aurpegia ondo 
erabili ditu, aurkezpenari edota 
lanari sendotasuna emanaz. 

Gorputza eta elementu paralinguistikoak 
modu bikainean kudeatu ditu lanari 
bikaintasuna emanaz. 

4. Ahotsa. Bolumena. Tonua. 
Erritmoa. Isiluneak. (1.5 puntu) 

Diskurtso plano bat egin du. 
Lineala. Ahotsaren 
baliabideak ez ditu 
ezagutzen. 

Ahotsaren erabilera ezagutzen du eta 
linealtasuna modu onargarrian apurtu du. 

Ahotsa, bolumena, tinbreak, 
erritmoak, nahiz isiltasunak ondo 
kudeatu ditu, hitzari 
sendotasuna emanaz. 

Modu bikainean kudeatu du erritmoa, hitza 
eta isiltasuna. Halaber, ahotsaren 
baliabideak bikain erabili ditu mezua bikain 
kudeatuz. 

5. Publikoarekin komunikazioa. 
Begiradak. Publikoa aintzat 
hartzea. (2 puntu) 

Ez dio inori itz egin. Buruz 
aritu da edota paretari 
begira. Beretzat izan da 
aurkezpena. 

Modu onargarrian saiatu da entzuleei 
begiratzen eta komunikatzen. 

Erakutsi du barridoak egiten 
ondo dakiela eta jendea begiratu 
behar dela. Hau da, mezuan bi 
alde daudela ondo azpimarratu 
du, hizlaria eta publikoa. 

Jendearekin bikain komunikatzen du. 
Esaten duenaz aparte entzulearen 
begiradak eta keinuak jasoaz eta horiei 
itsumustuan erantzuten jakinaz. 
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ARTEA ETA IKUS-KULTURAREN ATALA EBALUATZEKO ERRUBRIKA 

 

 

 

 

 

 

TALDEKO 

TXOSTENA 

 GUTXI NAHIKO ONDO OSO ONDO BIKAIN 

Marko 

teorikoa eta 

bibliografia 

Emandako testuak ez dira 

erabili edo ez dira ondo 

erreferentziatu. 

Testu bakoitzeko aipu 

bakarra ekarri du, eta 

ez ditu lotura sendoak 

egiten.   Azterketa eta 

hausnarketa eskasa 

egiten da. Sakontasun 

maila urria adierazten 

da.Bibliografian APA 

arauak errespetatuz 

erreferentziatu ditu.  

Oinarrizko lanketa egiten da. 

Ideien arteko loturaren bat 

egiteko saiakera egin da. 

Azterketa eta 

hausnarketaren maila ona 

da. Testu bakoitzeko aipu 

bat ekarri du. Bibliografian 

APA arauak errespetatuz 

erreferentziatu ditu. 

Lanketa sakona egiten da. 

Ideien arteko loturak 

nabariak dira eta loturen 

esanguratasuna 

adierazgarria da. Azterketa 

eta hausnarketaren maila 

oso ona da.Testu 

bakoitzeko aipu bat baino 

gehiago ekarri ditu, 

Bibliografian APA arauak 

errespetatuz 

erreferentziatu ditu. 

Lanketa bikaina egiten da. Ideien 

arteko loturak esanguratsuak dira.  

Hausnarketa maila bikaina 

adierazten da.  Testu bakoitzeko 

aipu bat baino gehiago ekarri ditu, 

eta material osagarria erabili du.  

Egiten dituen loturak bikainak dira 

Sakontasunez hitz egiten du. 

Bibliografian APA arauak 

errespetatuz erreferentziatu du. 

Ikusizko 

kultura 

esparruaren 

behaketa 

Ekartzen duen 

informazioa ez da 

esanguratsua, ez ditu 

kontuan hartu emandako 

baliabideak eta lanketa 

eskasa egin du. Horrez 

gain, akats ugari ditu. 

Ez du lanketa sakonik 
egiten, oso azaleko 
jasoketa burutu du: 
behaketa bat eremu 
bakoitzeko.  

Taulak oso azaletik 
beteta daude. Ez dio 
denbora nahikorik 
eskaini lanari. 

Esparruari dagozkion 
behaketa taulak ondo beteta 
daude. Ekartzen duen 
informazioa interesgarria da 
eta lanean jarraitzeko 
aukerak ematen ditu.  
Taula guztiak ongi beteta 
daude, eta 1.1. eta 1.2 
ataletan bi behaketa egin 
ditu. 
 

 

Esparruari dagozkion 
behaketa taulak oso ondo 
beteta daude. Ekartzen 
duen informazioa oso 
interesgarria da eta lotura 
esanguratsuak egiten ditu.  
1.1. eta 1.2 ataletan hiru-
lau behaketa egin ditu eta 
ekartzen duen informazioa 
esanguratsua da. 

Esparruari dagozkion behaketa 
taulak bikain beteta daude. Ekartzen 
duen informazioa bikaina da eta 
lotura oso esanguratsuak egiten 
ditu.  
1.1. eta 1.2 ataletan bost behaketa 

baina gehaigo egin ditu eta 

sakontasun maila bikaina adierazi 

du guztietan. Ekartzen duen 

informazioa esanguratsua da.  
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