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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, 

dinamika, agog. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; 

cauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
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Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 

2.MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

 

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, 

dinamika, agog. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; 

cauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 
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IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

 

 

 

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, dinamika, agog. 

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; cauldrons; 

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

4. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, dinamika, agog. 

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; cauldrons; 

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 
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- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 
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IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, dinamika, agog. 

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; cauldrons; 

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, esapidea, dinamika, agog. 

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: soinuaren bereizmena; cauldrons; 

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 

Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa antsietatea kontrolatzea. 

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

Katea taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 

Haizearen taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato  

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan egiteko. Lehen begiratuaren 

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, egokitzapenak). 

 

Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen osagai guztien interes musikala. 

 

Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia).  

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Etengabeko Ikasleak. Etengabeko prestakuntza tekniko-interpretiboak gainditu behar dituzte beren ohiko deialdian 

(ekainaren hasieran). 

Kalifikazio negatiboak ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) dituzten ikasleek deialdi berezia dute (ekainaren 

erdialdean), BATERAKO TEKNIKO-INTERPRETATIBOEN EZARRI TEKNIKOA gainditu behar dute. 

Etengabeko ikasketekin sustatzen dituzten ikasleek hurrengo kurtsoko edozein ebaluazioetan berreskuratuko dute. 

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

Irakaslearekin adostutako lanen interpretazioa. (Ikasle ebaluatuak taldeko bazkideei lagunduko die).  

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

  



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

  

 

 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 

IKASTETXEA 
CPM FRANCISCO ESCUDERO 

MKP 
KODEA 012681   

IRAKASGAIA TALDEA (PERKUSIOA-M.Modern) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1.2.3.MAILAK 

IRAKASLEA  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Musika irakaskuntza profesional guztien irakaskuntzak 

ikasleengan honako gaitasun hauek garatzea izango dute 

helburu: 

- Estilo desberdinen eta horietako bakoitzaren 

interpretazio baliabideen ezagutzan sakontzea. 

- Tresna bera menperatu lan bakoitzaren eskakizunen 

arabera. 

- Talde ekintza guztiek eskatzen dituzten arauak 

errespetatu eta interpretazioa musika prestakuntza 

musikal eta instrumentalaren funtsezko alderditzat 

baloratzea. 

- Aplikatu entzunaldi polifonikoa uneoro zati desberdinak 

aldi berean entzuteko, benetakoa egiten den aldi berean, 

soinuaren kalitatea pixkanaka hobetzeko beharrezkoa den 

entzumen-sentikortasuna erakutsiz. 

- Soinu sorta zabal eta askotarikoa erabili, soinuaren 

doikuntza multzoko gainerako instrumentuen eta obraren 

interpretazio beharren arabera egin dadin. 

- Memoria garatzeko tresnak eta trebetasunak modu 

progresiboan eskuratu eta aplikatzea. 

- Lehen begiratuan irakurtzeko gaitasuna garatu. 

- Inprobisaziorako musika ezagutzak progresiboki 

aplikatzea instrumentuarekin. 

- Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten oinarrizko 

keinuak ezagutu eta egin. 

- Maila egokirako zailtasun multzo instrumentaleko 

errepertorioaren ordezkariak diren lanak interpretatzea. 

- Taldearen osagai desberdinen arteko koordinazio maila 

garatzea. 

- Ezagutzen eta dakien interpretazio mota desberdinak 

interpretatzen: 

- Notazio tradizionala, zifratze amerikarra, zortzigarren 

noten irakurketa (Swing), instrumentu bakoitzaren teknika 

desberdinen seinale espezifikoak, errepikapena, abiadura, 

dinamika, estiloak, estilo tradizionalak eta modernoak, 

baita musika modernoan erabilitako hizkuntzaren ohiko 

terminoak ere. 

-  (Licks, loops, riffs, cue, head, turnaround...)  

- Ikasgelan lan egingo duten musika estilo desberdinak 

irudikatzen dituzten interprete desberdinen lana ezagutzea 

eta entzutea. 

- Ikasturtean zehar landutako materialekin inprobisatzeko 

trebetasunak garatu: eskalak, akordeak, arpegioak, 

estiloak, zirrikituak, motiboak edo esaldiak, erritmoak eta 

1. Modu jarraian eta konprometituan parte hartzen du 

kolaboratzailea erakusten duen astean agindutako lanean. 

2.  Errepertorioaren grabazio adierazgarriak lan egiteko 

entzuten du. 

3.  Aurrerapenak erakusten ditu zailtasun teknikoak 

gainditzeko gai dela frogatuz. 

4.  Bere interpretazioa eta talde kideenak entzuten ditu 

soinu-kalitateari begira: 

a. Irakasleak adierazitako erreferentzien antzeko soinua 

lortzea. 

b. Zehaztasuna erritmoan, sintonizazioan, dinamikan, 

fraseatzeetan, artikulazioan, erasoetan eta bibraton. 

c. Taldeko kide guztien artean enpastea. 

5. Irakurtzeko gaitasuna pixkanaka garatzea partiturak eta 

zifratzeak ikusita. 

 6. Eskuratutako hiztegia harmonikoa ezagutu eta erabili 

akordeetan, eskaletan eta arpegietan oinarrituz bai zifrak 

interpretatzerakoan bai inprobisazioan. 

7. Testuinguru harmoniko, erritmiko eta estilistiko 

anitzetan inprobisatzeko gaitasuna garatu. 

8. Bertaratzen da eta irakaslearen iradokizun 

interpretagarriei harrera egiten die. 

9. Ikastaroko entzunaldietan parte hartu interpretazio 

indibiduala eta kolektibo egokia eginez. 

10. Lanaren zenbait lanetako bere instrumentuari buruzko 

moldaketa txikiak egiteko gai da: aurkezpenak sortzea, 

jatorrizko doinua harmonizatzea bigarren ahots bat 

sortzea, Vamp-ak eta kodak sortzea, etab. 

11. Taldearen interpretazioa zuzentzeko eta koordinatzeko 

gai da. 

Ikasle eta talde bakoitzaren aurrerapena modu 

interaktiboan ebaluatzea eta haien gaitasunak, ahalegina 

eta jarrera ebaluatzea. Ebaluazio hori etengabea izango da 

eta aldez aurretik antolatuko diren aldizkako entzunaldien 

errendimenduarekin osatuko da, baita irakasleak landutako 

edukiak bereganatu eta menderatzea ahalbidetzen duten 

ariketak burutzearekin batera. 

Gai honen izaera kolektiboa eta taldeko kide guztien parte 

hartzea beharrezkoa izanik, kide bakoitzaren asistentzia eta 

parte-hartzea aktiboa izango dira. Ikasleen behin eta berriz 

errepikatutako gabeziak ebaluazioan nota negatiboa 

ekarriko du eta suspensea lortuko dute. Ikasturtean zehar, 

gutxieneko edukia beharko da gainditzeko, edukien 

sekuentzian zehaztuta daudenak. 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

  

 

 

errepertorioko gaiak. 

- Ikasturte honetarako gaitasun maila duten instrumentu 

bakoitzaren eginkizuna modu eraginkorrean ezagutu eta 

menderatzea. 

- Musika estilo desberdineko errepertorio askotarikoa eta 

esanguratsua interpretatzea. - Memoria garatu eta 

trebatzea. 

- Bat-bateko irakurtzea eta alderdi horretan gaitasun 

handiagoa garatzea, betiere notazio tradizionala eta / edo 

zifratu amerikarra izan. 

- Forma zentzua garatu eta barneratu: korden zikloak, 

4.8,12 eta 16 bar egiturak. Asimilatu zenbait egitura 

arrunten forma, hala nola 12 barrako bluesa eta 32 

barrako AABA forma. 

- Egokitzeko zentzua hobetzeko eta doitzeko autonomia 

handiago bat garatzeko. 

- Bihotzez ikasi musika estilo desberdineko errepertorio 

esanguratsu eta adierazgarria: jazza, bluesa, rocka, etab. 

- Aldez aurretik ohituratu errepertorioa ikasgelan lan 

egiteko. 

- Pixkanaka garatzea interpretazioa bera eta taldeko 

gainerakoena aldi berean entzuteko gaitasuna. 

- Lanaren eta ñabardurei dagokienez dinamika-mailak 

doitzeko gaitasuna areagotzea eta instrumentu 

bakoitzaren maila egokia aurkitzeko gaitasuna garatzea. 

- Proba ohiturak eta profesionalak eskuratzea. Baloratu 

isiltasunaren garrantzia. Badaki instrumentuaren beraren 

aldagaiak manipulatzen lan bakoitzaren eskaerei eta 

estiloari soinu egokiena lortzeko. 

- Ekipoak eta probetako gela egokiro baloratu eta baloratu. 

Erabilitako materiala eta kontserbatzeko errespetu 

ohiturak eskuratzea. 

- Musikari profesional batek jasaten dituen egoera 

desberdinak bizi: kontzertuak, grabazio saioak. Eskuratu 

egoera bakoitzerako trebetasun eta portaera eredu 

egokiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

● Soinua: soinu kontrolak eta dagozkien tresnen eta anplifikazio ekipoen berdinketa manipulatzea egoera bakoitzean 

soinu konfigurazio egokiena lortzeko. 

● Musikako ortografia eta irizpide ezberdinak ezagutzea eta bereganatzea instrumentuan interpretazio egokia egiteko. 

Notazio ohiko seinale arruntak, tresna bakoitzaren zeinu espezifikoak, zifratzeak, egitura harmonikoak, gaien gidoiak, 

baita ingelesezko ohiko terminoak ere musika modernoaren notazioan. 

● Lehen begiratuan irakurtzea notazio eta zifratze estandarrean. 

● Inprobisazioa eskala nagusiekin progresio harmoniko diatonikoetan eta ziklo toniko garrantzitsuen modulazioan. 

● Bluesaren inprobisazioa. Eskala pentatonikoa eta bluesa. 

● Tresna klasean aztertutako moduekin inprobisazioa. 

● Musika estilo desberdinetako zirrikituak aztertzea eta eraikitzea: Rocka aldaera desberdinetan, balada, Blues, Bossa 

Nova, Swing, Reggae, Funky, Latin, Bebop, Fusion, etab. 

● Patroi erritmikoak: egitura harmonikoen transposizioa estilo bati edo gehiagori dagokien patroi erritmiko bera 

erabiliz. 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

  

 

 

● Forma zentzua bereganatzea: akordeen progresioak praktikatzea 4, 8, 12 eta 16 neurrien sekuentzietan. 

● Erritmo eta estilo desberdinak erabiltzea. Beraien gainean inprobisazioa landu. 

● Menpekotasunaren zentzuari buruzko sarrera: bitar, ternary, erdi-zortzigarren, eta bere garrantzia musika estiloak 

definitzeko beren alderdi erritmikoan: Swing, Shuffle, Rock and Roll, Rock, Pop, Bossa Nova, Funk, Folk, Latin, Samba, 

etab. 

● Errepertorioa: musika estilo desberdineko gai adierazgarrien azterketa. Buruz interpretazioa. - Blues forma 

desberdinak eta horien ezaugarri nagusiak aztertzea: forma, konposaketa, introak, txandak, bakarkakoak, inprobisazioa 

tonu desberdinetan. 

● Inprobisazioa: Lick-ak, patroiak, riff-ak, motiboak eta horien garapena (atzeraeragina, imitazioa ...), inprobisazio 

lineala, inprobisazio kordala eta abar. 

● Erritmoa: pultsua, azentua, iparrorratza, tempoa, zirrikituak, fraseoa bitar / ternarioa (swing / even), 

desplazamenduak, konparazio bitarrak ternarioak, amalgamako konpasak, etab. 

● Hizkuntza: Transkripzioak, bakarkako azterketak eta konposizioak. 

● Estiloak / Musika generoak musika modernoan: (Swing, bossa, bebop, ballad, freejazz, rock, garaikidea, latina, 

modalitatea, fusioa, pop-rocka, klasikoa, new-age, etab.). Estilo hauen laguntzarako jarraibideak. Forma 

garrantzitsuenak (Blues, erritmo aldaketak ...) 

● Errepertorioa: Formarik garrantzitsuenak (Blues, Rhythm aldaketak AABA 32 neurriak, etab.), Bereziki estiloen 

arabera funtzionatzen du 

 

 

 

METODOLOGIA 

∙ Ikasketa indibidualak eta kolektiboak garatzea praktika bateratuan oinarrituta, bai irakaslearekin, bai gainerako 

interpretariekin, goian deskribatutako beharrezko baliabide teknikoen bidez. 

∙ Ikaslearen lan pertsonala (indibiduala eta autonomoa) ezinbestekoa da ikasturtean zehar etengabeko lana egin ahal 

izateko. Lehen entzunaldiaren praktika ohiko baliabidea izango da, baita idatzizko materialak osatu edo zuzentzen 

direnean transkripzioak ere. 

∙ Asteroko azterketaren garrantzia gainerako osagaiekiko begirunea eta begirunea erakusteko. 

∙ Interpretazio handien entzunaldi konparatiboak bertsio desberdinen ezaugarriak eta haien exekuzioaren berezitasunak 

modu kritikoan aztertzeko. 

- Klaseetan eta entzunaldietan grabaketak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostasun proposamenak bilatu. 

∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa taldeko kideen interpretazio eta komunikazio onurarako. 

 

 

                                                                MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 

∙ Behar diren baliabide teknikoen material propioak eta editatuak. 

∙ Errepertorioaren aukeraketa: 

● Musika Modernoaren eta Jazzaren Historiako funtsezko lanak. 

● Lan interesgarriak pedagogiaren ikuspuntutik (transkripzioak, egokitzapenak). 

● Irizpide funtzionalak: ikasleen ezaugarri teknikoetara eta taldean eta erabilitako edukietara egokitzea. 

∙ Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, hemeroteka). 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Behaketa zuzena klaseetan zehar: 

Klase asistentzia 

 

Erregulartasuna banakako lanean. Emaitza tekniko-

soinudunaren aurrerapena. 

 

Aldizkako egiaztapenak: 

● Audizioak (urteko bi) 

● Gelako entzunaldiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%  

 

 

20%  

 

 

 

30% 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA 

gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekaina hasieran). 

• Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek aparteko deia egiten dute (ekainaren 

erdialdean) berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA 

• Gaia ikasgaiarekin sustatzen duten ikasleek hurrengo ikastaroko ebaluazioren batean berreskura ditzakete. 

 

ERREKUPERAZIO TEKNIKO-INTERPRETATIBOKO PROBA 

• Irakaslearekin adostutako lanak interpretatzea. (Ikasleak taldekideak ekarri behar du). 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA TALDEA (PERKUSIOA-M.Moderna) MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 

4.5.6.MAILAK 

IRAKASLEA  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Musika irakaskuntza profesionalen musika modernoaren 

multzoaren irakaskuntzak ikasleengan honako gaitasun 

hauek garatzea izango dute helburu: 

- Tresna bakoitza laguntzaile edo bakarlari rol 

desberdinetan sakontzea, taldeko kideen arteko 

koordinazio maila handiagoa garatuz eta obren 

interpretazioan pertsonaiaren zehaztasun eta 

uniformetasun erritmikoa eta dinamikoa hobetuz. 

- Esfortzu erantsiak dituzten triada eta akatsei akats ugari 

ezagutu eta menperatzea, baita egitura harmoniko 

arruntetan normalean erabiltzen diren laguntza-lerroen 

patroiak mekanizatzea ere. 

- Konplexutasun handiagoko enkriptazioaren notazioan eta 

interpretazioan sakontzea. 

- Erreferentzia multzoen interpretazio desberdinak kalitate 

analitiko handiagoarekin ezagutu eta entzutea eta 

pertzepzio maila handia garatzea, lan horien eta 

interpretazioen gehieneko informazioa bereganatzeko 

aukera ematen duena bertsio desberdinen ezaugarriak 

modu kritikoan aztertzeko. 

- Inprobisatzeko trebetasunak garatzea ikastaroan zehar 

landutako materialekin: eskalak, akordeak, arpegioak, 

estiloak, motiboak edo esaldiak, erritmoak eta 

errepertorioko gaiak. 

- Estilo desberdinetako errepertorio askotarikoa eta 

esanguratsua interpretatzea: bluesa estilo erritmiko 

desberdinetan, swing, bebop, bossa nova, hainbat joeraren 

rocka, funk, fusioa. 

- Euskal Herriko folklore tradizionalaren erritmo eta 

errepertorioen forma batzuk ezagutu eta egokitzea. 

- Memoria garatu eta trebatzea. 

- Ikusmena irakurtzeko praktikatzeko ohitura barneratu eta 

gai horretan gaitasun handiagoa garatu. 

- Forma zentzua garatu eta barneratu: korden zikloak, 4, 8, 

12, 16 eta 32 neurrien egiturak. Ezagut ezazu zenbait ohiko 

egitura, 12 eta 16 bar blues, eta erritmo eta aldaketen 

egitura. 

- Ohitu ohiz jendaurrean jolastera eta beren interpretazio 

propioen grabazioak egin ondorengo entzute kritikoa 

egiteko, taldearen beraren irudi estua osatzen lagunduko 

dutenak eta hobetu beharreko alderdiak ebaluatzeko 

aukera ematen dutenak. 

-Talde lanaren onurarako banakako lan ohitura arduratsua 

garatzea. 

-Taldeko kide bakoitzak bakoitzaren banan-banan egiten 

1. Modu jarraian eta konprometituan parte hartzen du 

kolaboratzailea erakusten duen astean agindutako lanean. 

2. Entzun errepertorioaren grabazio adierazgarriak lan 

egiteko 

3. Zure banakako azterketan aurrerapenak zailtasun 

teknikoak gainditzeko gai direla frogatuz. 

4. Jo ezazu bere interpretazioaren eta bilatzen dituzten 

taldeen soinu-kalitateari. 

a. Irakasleak adierazitako erreferentzien antzeko soinua 

lortzea. 

b. Zehaztasuna erritmoan, sintonizazioan, dinamikan, 

fraseatzeetan, artikulazioan, erasoetan eta bibraton. 

c. Taldeko kide guztien artean marraztu zenuen. 

5. Irakurtzeko gaitasuna pixkanaka garatzea partiturak eta 

zifratzeak ikusita. 

 6. Eskuratutako hiztegia harmonikoa ezagutu eta erabili 

akordeetan, eskaletan eta arpegietan oinarrituz bai zifrak 

interpretatzerakoan bai inprobisazioan. 

7. Testuinguru harmoniko, erritmiko eta estilistiko 

anitzetan inprobisatzeko gaitasuna garatu. 

8. Bertaratzen da eta irakaslearen iradokizun 

interpretagarriei harrera egiten die. 

9. Ikastaroko entzunaldietan parte hartu interpretazio 

indibidual eta kolektibo egokia eginez. 

10. Lanaren zenbait lanetako bere instrumentuari buruzko 

moldaketa txikiak egiteko gai da: aurkezpenak sortzea, 

jatorrizko doinua harmonizatzea bigarren ahots bat 

sortzea, banpiroak eta kodak sortzea, etab. 

11. Taldearen interpretazioa zuzentzeko eta koordinatzeko 

gai da. 

 

Ebaluazioa ikasle bakoitzaren eta taldearen bilakaera 

orokorrean eta ikastaro bakoitzaren helburuei eta eduki 

zehatzei buruz erakusten diren trebetasunak, ezagutzak eta 

errendimendua ebaluatzen dituen etengabeko prozesua 

da. Ebaluazioa hiru hilean behin egiten da eta ikastaroaren 

amaieran puntuazio globala igortzen da eta azken 

ebaluazioa deritzo. Horietako bakoitzean ikasle bakoitzak 

izan duen aurrerapenari buruzko ebaluazioa egiten da, 

helburuen eta edukien inguruan eta bere gaitasunen, 

ahaleginaren eta jarreren ebaluazioari buruz. 

Ebaluazio hori etengabea izango da eta aldez aurretik 

antolatuko diren aldizkako entzunaldien 

errendimenduarekin osatuko da, baita irakasleak landutako 

edukiak bereganatu eta menderatzea ahalbidetzen duten 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

  

 

 

duen erantzukizunaz jabetzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ariketak burutzearekin batera. Ikasleen ebaluazioa 

puntuatzean kontuan hartuko dira klaseen asistentzia eta 

erabilera, bai eta astean egindako lana ere. 

Gai honen izaera kolektiboa eta taldeko kide guztien parte 

hartzea beharrezkoa izanik, kide bakoitzaren asistentzia eta 

parte-hartzea aktiboa izango dira. Ikasleen behin eta berriz 

errepikatutako gabeziak ebaluazioan nota negatiboa 

ekarriko du eta suspensea lortuko dute. 

Dagokion kurtsoan zehar, gutxieneko edukia beharko da 

ikasleak, berau gainditzeko, gaitasun maila erakutsi behar 

duen, hau da, edukien sekuentzian zehaztuta. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

● Erritmoaren eta zehaztasun metrikoaren azterketak. Metronomo eta sekuentzialekin lana. 

● Azentuazioa. Baterako praktika. 

● Bat-bateko irakurtzea ohiko notazioan eta ikasgelan tratatu beharreko partituren zifratu amerikarra. 

● Dinamika hobetzea. Gaien interpretazioan eta taldeko kideen artean modu interaktiboan garatutako ñabardurak 

kontrolatzea. 

● Eskala eta arpegi desberdinekin inprobisatzea. Errepertorioko gaiei buruzko aplikazioa Inprobisazio modala 

● Bluesaren inprobisazioa. Soloen eta lick-ak. 

● Akonpainamenduen azterketa eta eraikuntza musika estilo desberdinetan: Rock, Blues, Bossa Nova, Swing, Reggae, 

Funky, Latin, Ska. Grooveak sortzea. Euskal Herriko folklore erritmo herrikoien sarrera. 

● Ezaugarri eta eredu bereizgarriak. Lerro propioak garatzea, progresio harmoniko desberdinak dituzten proposatutako 

adibideetatik abiatuta. 

● Errepertorioa: musika estilo desberdineko gai adierazgarrien azterketa. Buruz interpretazioa. Garai eta estilo 

desberdinetako jazz estandarren azterketa eta interpretazioa, 12 bar-eko blues aldaera harmoniko eta erritmiko 

desberdinak eta Rock / Pop errepertorioaren gai klasikoak. Blues Jazz-en forma aurkeztea tonu ohikoenetan (C, F, Bb, 

Eb). Hiruhileko bakoitzean irakasleak irakasleak landuko eta interpretatuko duen errepertorioa ezarriko du (hiruhileko 

bakoitzean gutxienez 4 lanekin). 

● Orientazio errepertorioa: The chicken, All Blues, Impressions, The days of wine and roses, Just friends, All the things 

you are, Billie´s Bounce, Tenor Madness, Sister Sadie, Stella by starlight, So what, The girl from Ipanema, Wave, 

Summer Song, I feel God, etab. 

● Blues forma desberdinak eta horien ezaugarri nagusiak aztertzea: forma, konposaketa, soloak, lick-ak, introak, 

txandakatzea, esaldi tipikoak, inprobisazioa. Blues tonu desberdinetan. 12 konpasen forma moldatzea estilo eta erritmo 

desberdinetara. Bluesa sarrera minor moduan. 

● Forma zentzua bereganatzea: akorden progresioak praktikatzea 4, 8, 12 eta 16 konpasen sekuentzietan. 

● Erritmo eta estilo desberdinak erabiltzea haien gainean inprobisazioa lantzeko. 

● Menpekotasunaren zentzuari buruzko sarrera: bitar, ternarioa, semikortxeak, eta bere garrantzia musika estiloak 

definitzeko beren alderdi erritmikoan: Swing, Shuffle, Rock and Roll, Rock, Pop, Bossa Nova, Funk, Folk, Latin, etab. 

 

 

 

METODOLOGIA 

∙ Ikasketa indibidualak eta kolektiboak garatzea praktika bateratuan oinarrituta, bai irakaslearekin, bai gainerako 

interpretariekin, goian deskribatutako beharrezko baliabide teknikoen bidez. 

∙ Ikaslearen lan pertsonala (indibiduala eta autonomoa) ezinbestekoa da ikasturtean zehar etengabeko lana egin ahal 

izateko. Lehen entzunaldiaren praktika ohiko baliabidea izango da, baita idatzizko materialak osatu edo zuzentzen 

direnean transkripzioak ere. 

∙ Asteroko azterketaren garrantzia gainerako osagaiekiko begirunea eta begirunea erakusteko. 
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∙ Interpretazio handien entzunaldi konparatiboak bertsio desberdinen ezaugarriak eta haien exekuzioaren berezitasunak 

modu kritikoan aztertzeko. 

Classes Klaseetan eta entzunaldietan grabaketak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostasun proposamenak bilatu. 

∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa taldeko kideen interpretazio eta komunikazio onurarako. 

 

                                                           MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 

∙ Behar diren baliabide teknikoen material propioak eta editatuak. 

∙ Errepertorioaren aukeraketa: 

● Musika Modernoaren eta Jazzaren Historiako funtsezko lanak. Erabilitako benetako liburuak, Jamey Aebersold 

bezalako bildumak eta Hal Leonard-en antzekoak. 

● Lan interesgarriak pedagogiaren ikuspuntutik (transkripzioak, egokitzapenak). 

● Irizpide funtzionalak: ikasleen ezaugarri teknikoetara eta taldean eta erabilitako edukietara egokitzea. 

∙ Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, hemeroteka). irakaslearekin adostu. 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Behaketa zuzena klaseetan zehar: 

Klase asistentzia 

 

Erregulartasuna banakako lanean. Emaitza tekniko-

soinudunaren aurrerapena. 

 

Aldizkako egiaztapenak: 

● Audizioak (urteko bi) 

● Gelako entzunaldiak 

 

50%  

 

 

20%  

 

 

 

30% 

 

                                                                   EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA 

gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekaina hasieran). 

• Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek aparteko deia egiten dute (ekainaren 

erdialdean) berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA 

• Gaia ikasgaiarekin sustatzen duten ikasleek hurrengo ikastaroko ebaluazioren batean berreskura ditzakete. 

 

ERREKUPERAZIO TEKNIKO-INTERPRETATIBOKO PROBA 

• Irakaslearekin adostutako lanak interpretatzea. (Ikasleak taldekideak ekarri behar du). 

 

 

OHARRAK 

Programa hau hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailaren ikasleei zuzenduta dago. Beraz, oinarrizko ohiturak, hala nola, 

afinazioa, entseguetan eta entzunaldietan puntualtasuna, isiltasuna, diziplina, partituren banakako ardura, tresnak 

zaintzea, bildutako ikasgela uztea eta dagoeneko edozein ikasleren parte izan behar duten ohiturak ez dira sartu.  
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