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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA AKORDEOI OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Musika tresnarekin harremanetan jartzea. 
Akordeoia eta akordeoijolearen posizio ona eta oreka 
lortzea.  
Posizio egoki batean eseritzea akordeoia jotzeko. 
 Akordeoiaren elementuak ezagutzea. 
eskulekuak MI, MII eta MIII 
Hauspoa, palanka bihurgailua… 
 Akordeoiaren funtzionamendua, soinua emisioa, mihi 
askea ezagutzea. 
 
2. Hauspoaren garrantziaz jabetzea. 
 Hauspoaren mugimendu ariketa oinarrizkoak barneratzea. 
 Hauspoaren aldaketa oinarrizkoak  
 Dinamika, soinuaren intentsitate konstantea mantentzea. 
 
 
3. Posizioak eta notak: 
 Posizio finkoak praktikatzea. 
 Digitazio desberdinak lantzea. 
Posizio aldaketa, atzamarren aldaketaren hastapena 
lantzea. 
 
 

1. Gorputza era egokian kokatzea akordeoiarekiko 
baloratuko da. 
Modu egokian eseritzea baloratuko da. 
Akordeoiaren atalak bereizten eta izendatzen jakitea 
baloratuko da. 
 
 
 
 
 
2. Gutxienekoa: Hauspoaren mugimendua egokia izatea 
baloratuko da. 
Hauspoaren bidez soinu kalitatea kontrolatzea baloratuko 
da. 
Hauspoaren bidez erregulatzaileak egitea baloratuko da. 
 
3. Gutxienekoa: Atzamarra modu egokian kokatzea, posizio 
finkoa mantetzea baloratuko da. 
Atzamarren pasoa egitea baloratuko da. 
 
 
 
 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1. Musika tresnarekin harremanetan jarri: 
1.1 Akordeoia eta akordeoijolearen posizioa eta oreka.  Nola eseri ,posizio egokia izan. 
1.2 Akordeoiaren elementuak: 
eskulekuak MI, MII eta MIII 
Hauspoa, palanka bihurgailua, erregistroak. 
1.3 Akordeoiaren funtzionamendua, soinua emisioa, mihi askea. 
 
2. Hauspoa: 
2.1 Hauspoaren garrantzia eta mugimendua. 
2.2 Hauspoaren mugimendu ariketa oinarrizkoak. 
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2.3 Hauspoaren aldaketak 
2.4 Dinamika, soinuaren intentsitate konstantea mantentzea. 
2.5 Erregulatzaileak, hastapena. 
 
3. Posizioa, digitazioa: 
3.1 Posizio finkoak. Digitazio desberdinak. MI - MIII 
3.1.1 La - do, Mi - sol, si-re-fa, do-re-mi, do-re mi -fa, do-re mi -fa -sol, re - fa-sol-la, re-mi-fa-sol-la 
3.2 Posizio aldaketa, atzamarren aldaketa. MI - MIII 
3.3 MII hastapena. 
 

 
 

METODOLOGIA 

Klasean adieraziko da gai bakoitza eta etxean praktikatzeko ariketa batzuk jarriko dira. Hiru ataletik, 1- 2-3. 
Hurrengo klasean aurrekoan ikasitakoa birpasatu eta baloratu ikasi dena eta eduki berriak esplikatu. 
Erabiliko diren liburuak:  
Akordeoi dibertigarria(R. Llanos),  
ABC del acordeón,  
Irakasleak prestatutako materialak. 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klasean egiten den lana eta asistentzia. 
 
 
Etxeko lanak - praktika 
 
Entzunaldietan parte hartzea 
 
 
Ikasturtea gainditzeko markatutako gutxienekoak bete 
behar dira. 
Ebaluazioa jarraia da 
 
 

 
50% 
 
 
40% 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
Klasera etortzea derrigorrezkoa da. 
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OHARRAK 

Astean ordu erdiko klasea da.    
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA AKORDEOI OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Musika tresnarekin harremanetan jartzea. 
Akordeoia eta akordeoijolearen posizio ona eta oreka 
lortzea.  
Posizio egoki batean eseritzea akordeoia jotzeko. 
 Akordeoiaren elementuak ezagutzea. 
eskulekuak MI, MII eta MIII 
Hauspoa, palanka bihurgailua… 
 Akordeoiaren funtzionamendua, soinua emisioa, mihi 
askea ezagutzea. 
 
2. Hauspoaren garrantziaz jabetzea. 
 Hauspoaren mugimendu ariketa oinarrizkoak barneratzea. 
 Hauspoaren aldaketa oinarrizkoak  
 Dinamika, soinuaren intentsitate konstantea mantentzea. 
 
 
3. Posizioak eta notak: 
 Posizio finkoak praktikatzea. 
 Digitazio desberdinak lantzea. 
Posizio aldaketa, atzamarren aldaketaren hastapena 
lantzea. 
 
 

1. Gorputza era egokian kokatzea akordeoiarekiko 
baloratuko da. 
Modu egokian eseritzea baloratuko da. 
Akordeoiaren atalak bereizten eta izendatzen jakitea 
baloratuko da. 
 
 
 
 
 
2. Gutxienekoa: Hauspoaren mugimendua egokia izatea 
baloratuko da. 
Hauspoaren bidez soinu kalitatea kontrolatzea baloratuko 
da. 
Hauspoaren bidez erregulatzaileak egitea baloratuko da. 
 
3. Gutxienekoa: Atzamarra modu egokian kokatzea, posizio 
finkoa mantetzea baloratuko da. 
Atzamarren pasoa egitea baloratuko da. 
 
 
 
 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1. Musika tresnarekin harremanetan jarri: 
1.1 Akordeoia eta akordeoijolearen posizioa eta oreka.  Nola eseri ,posizio egokia izan. 
1.2 Akordeoiaren elementuak: 
eskulekuak MI, MII eta MIII 
Hauspoa, palanka bihurgailua, erregistroak. 
1.3 Akordeoiaren funtzionamendua, soinua emisioa, mihi askea. 
 
2. Hauspoa: 
2.1 Hauspoaren garrantzia eta mugimendua. 
2.2 Hauspoaren mugimendu ariketa oinarrizkoak. 
2.3 Hauspoaren aldaketak 
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2.4 Dinamika, soinuaren intentsitate konstantea mantentzea. 
2.5 Erregulatzaileak, hastapena. 
 
3. Posizioa, digitazioa: 
3.1 Posizio finkoak. Digitazio desberdinak. MI - MIII 
3.1.1 La - do, Mi - sol, si-re-fa, do-re-mi, do-re mi -fa, do-re mi -fa -sol, re - fa-sol-la, re-mi-fa-sol-la 
3.2 Posizio aldaketa, atzamarren aldaketa. MI - MIII 
3.3 MII hastapena. 
 

 
 

METODOLOGIA 

Klasean adieraziko da gai bakoitza eta etxean praktikatzeko ariketa batzuk jarriko dira. Hiru ataletik, 1- 2-3. 
Hurrengo klasean aurrekoan ikasitakoa birpasatu eta baloratu ikasi dena eta eduki berriak esplikatu. 
Erabiliko diren liburuak:  
Akordeoi dibertigarria(R. Llanos),  
ABC del acordeón,  
Irakasleak prestatutako materialak. 
 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klasean egiten den lana eta asistentzia. 
 
 
Etxeko lanak - praktika 
 
Entzunaldietan parte hartzea 
 
 
Ikasturtea gainditzeko markatutako gutxienekoak bete 
behar dira. 
Ebaluazioa jarraia da 
 
 

 
50% 
 
 
40% 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
Klasera etortzea derrigorrezkoa da. 
 

 
OHARRAK 

Astean ordu erdiko klasea da.    
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IKASGAIA BAXU ELEKTRIKO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1.MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasturte honetan, baxu elektriko osagarriaren 
espezialitateko musika ikasketa profesionalen helburua, 
ikasleengan hurrengo gaitasunak garatzea izango da:  
-Instrumentuaren kokapen egokia zuzendu edo 
bereganatzea. Oinarrizko aspektu teknikoen sakontzea, 
hala nola, baxuaren kokapena, jarrera ezberdinak (eserita, 
zutik), giderraren inklinazioa, uhalaren altura, 
giderrarekiko eskuaren kokapena, eta abar. 
-Esku bietako koordinazio maila garatzea, dagokion mailara 
doitutako errepertorioa erabiliz. 
-Baxuarentzako espezifikoak diren notazio motak 
ezagutzea eta interpretatzen jakitea: partiturak, zifratu 
amerikarrak, tablaturak, diagramak eta baxu teknika 
ezberdinetarako espezifikoak diren zeinuak, errepikapen 
zeinu tradizional eta modernoak, abiadura, dinamika, 
estiloak, eta baita musika modernoan ohikoak diren 
terminoak ere. 
-Estilo musikal ezberdinetako baxujole adierazgarrienak 
gaitasun analitiko eta kritikoaz ezagutzea eta entzutea. 
-Eskala maiorra diapasoiko hainbat posizio eta 
tonalitateetan ezagutzea.  
-Ohikoenak diren arpegio era ezberdinak ezagutzea: triada 
maior eta minorrak, koatriada arruntenak. 
-Eskala mota ezberdinak ezagutzea eta hauek hainbat 
digitazioetan garatzeko gai izatea haien mekanika eta 
sonoritatea barneratzen hasteko: pentatonika maior eta 
minorrak. 
-Banrne entzumenean iksaitako eskalen sonoritate eta 
“kolore” espezifikoa barneratzea, eta era mailakatuan 
entzumenaren bitartez identifikatzeko gaitasuna garatzea.  
-Hatzekin  jotzeko teknikak ezagutzea eta hobetzea.  
-Estilo musikal ezberdinetan baxu elektrikoak duen 
oinarrizko eginkizuna ezagutzea eta erabiltzea, beti ere 
ikasturteko gaitasun-mailara doitutako edukien bitartez.  
-Instrumentuaren gaitasun espresiboak ezagutzea, 
sonoritate berriak aurkitzeko gaitasuna eta ardura kreatibo 
eta ikertzailea sustatuz.   
-Artikulazio hainbat teknika espezifikoak ezagutzea, hala 
nola, azentu-markak, ligaturak, stacatto-ak eta ezker 
eskuzko isiltzea.  
-Normalean baxu elektrikoa erabiltzen duten estilo musikal 
ezberdinetako errepertorio bariatua interpretatzea.  
-Memoria garatzea eta trebatzea.  
-Bat-bateko irakurketa lantzea eta honen gaitasuna 
handitzea.  
-Formaren zentzua garatzea eta barneratzea: akorde 

Ikasle bakoitzaren aurrerapenen ebaluazioa eta bere 
gaitasun, esfortzu eta jarreraren balorazioa. Ebaluazioa 
jarraia izango da eta aurrez antolatutako aldian behingo 
audizioak burutuz, nahiz irakasleak proposatutako eta 
landutako edukien asimilazio eta menderatzea baloratzea 
ahalbidetuko duten ariketen bidez osatuko da. Klaseetara 
asistentzia/bertaratzea eta berauen baliatze egokia, nahiz 
astetik astera egindako lana ere kontuan hartuko dira, 
ikasle bakoitzaren ebaluazioa kalifikatzerako orduan.  
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zikloak, 4-8-12-16 konpasdun egiturak. Zenbait estruktura 
arrunten forma barneratzea, hala nola, hamabi 
konpasetako blues-a eta beste batzuk.  

 
EDUKIAK 

● Ohiko errepertorioko jazz abesti bat, ikasturtean ikasitako edukien mailara doitzen dena. Estilo-aldaera 
desberdinak eskatuko dira: standard-ak, swing-a, bossa-nova, soul-a, latin-a, fusion-a, funk-a. Melodia eta 
akonpainamendua buruz egin beharko dira eta inprobisatzeko ere gai izan beharko da (beste intrumentu 
baten/batzuen laguntza izango da edota 'play-along' grabazio batena). Orientagarri moduan: "So what", 
"Freddie the Freeloader" eta "All blues" Miles Davis-enak, "Chameleon" eta "Cantaloupe Island" Herbie 
Hancock-enak, "The Preacher" eta “Sister Sadie" Horace Silver-enak, "Autumn leaves" Johnny Mercer-ena, 
"The Girl From Ipanema" Antonio Carlos Jobim-ena eta antzerako mailako beste hainbat abesti.  

● Errepertorio klasikoko soul, rock, blues edota pop-eko 2 abesti. Ikaslearen eta irakaslearen artean adostuko 
dira, beti ere ikasturtearen eduki teknikoen zailtasunaren aldetik eskaera minimoekin bat badatoz.  

● Eskala maiorrak tonalitate guztietan, buruz eta diapasoiaren posizio ezberdinetan, beltza, kortxea, 
hirukotxo/tresillo eta semikortxea figurazioetan, 80 b.p.m. abiaduran.  

● Lehenengo posizioan kokatzen diren partituren bat-bateko irakurketa, armaduran bi alterazioraino izan 
ditzaketelarik eta kortxeen figurazioarekin. 

● Triada-akorde maior, minor eta gutxituak, nahiz kuatriadarik ohikoenak (gehienaz ere akorde bat konpaseko) 
dituzten zifratuen bat-bateko irakurketa, musika-estilo desberdinetan baxu-lineak sortuz. 

 
 

METODOLOGIA 

∙ Banakako ikasketaren garapena, irakaslearekin egingo den elkar-praktikatik abiatuz.  
∙ Ezinbestekoa da ikaslearen lan pertsonala (bakarkakoa eta autonomoa), ikasturtean zehar lan jarraia burutu ahal 
izateko. Bat-bateko irakurketaren praktika, ohiko baliabide bat izango da. 
∙ Asteroko ikasketaren garrantzia.  
∙ Interprete handien audizio konparatuak, beraien bertsio desberdinen ezaugarriak modu kritikoan aztertzeko.  
∙ Klase eta audizioetan grabazioak burutzea, ondoren komentario kritikoak egiteko. Adostutako proposamenak bilatzea.  
∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa, ikaslea partaide deneko konjuntoaren interpretazioaren eta 
partaideen arteko komunikazioaren onuratan. 

 
MATERIALE DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 

∙ Beharrezko baliabide teknikoen material propio eta editatuak.  
∙ Errepertorioaren hautaketa:  

● Musika Modernoaren Historiaren eta Jazz-aren obra esanguratsuenak. 
● Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren obrak (transkripzioak, adaptazioak).  
● Irizpide funtzionala: ikaslearen eta ikaslea partaide deneko taldearen berezitasun teknikoetara zuzendutako 

egokitzapena. 
●  Bertsioak eta grabazioak (Spotify, Youtube, diskografia, hemeroteka). 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Klaseetan zeharreko behaketa zuzena: asistentzia. 
  
 

%70  
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Banakako lanean erregulartasuna. Emaitza tekniko-
sonoroan progresioa.  
 
Aldizkako kontrolak:  

● Ikasgelako audizioak 
 

%20  
 
 
 
%10 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraitua galtzen duten ikasleak: ohiko deialdi espezifikoan (ekaina hasieran) BERRESKURAPEN-FROGA 
TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.  
∙ Ohiko ebaluazioan kalifikazio negatiboa eskuratzen duten ikasleek (kalifikazio finala), ez-ohiko deialdiko (ekaina 
erdialdean) BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute. 
∙ Ikasgaia gainditu gabe promozionatzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan gainditu ahal izango 
dute. 

BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 
∙ Irakaslearekin adostutako obren interpretazioa. (Ikasleak berak ekarri beharko ditu taldeko kideak). 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IKASGAIA BAXU ELEKTRIKO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2.MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasturte honetan, baxu elektrikoaren espezialitateko 
musika ikasketa profesionalen helburua, ikasleengan 
hurrengo gaitasunak garatzea izango da:  
-Instrumentuaren menderatzean sakontzea, koordinazio 
eta esku bien independentzia maila handiagoa garatuz.  
-Progresiboki handiagoa den akorde triada eta koatriada 
gama ezagutu eta menperatu, era berean ohikoak diren 
estruktura armonikoetan erabiltzen diren baxu linea 
arruntenak mekanizatuz.  
-Baxuarentzako notazioaren ezagutzaren sakontzea, baita 
konplexutasun handiagoko zifratuen interpretazioarena 
ere.  
-Diapasoian oinarritutako bitarteen arteko erlazioa, maila 
sakonagoan barneratzea, nahiz bisuaki, nahiz entzumenez.  
-Zenbait bitarte nahiz eskala eta akordeen eraketa 
formulak ezagutzea eta identifikatzea.  
-Ikasitako eskalak elkarren artean elrazionatzea, haien 
ezberdintasun eta antzekotasunak ezagutuz.  
-Erreferentzizko baxujoleen obra kalitate analitiko 
handiagoaz ezagutzea eta entzutea, eta obra nahiz 
interpretazio horietatik ahalik eta informazio gehien 
bereganatzeko ahalbideratzen duen pertzepzio gaitasuna 
garatzea.  
-Eskala pentatonika maior eta minorrak diapasoiko hainbat 
tonu eta posizioetan ezagutzea.  
--Banrne entzumenean ikasitako eskalen sonoritate eta 
“kolore” espezifikoa barneratzea, eta era mailakatuan 
entzumenaren bitartez identifikatzeko gaitasuna garatzea.  
-Ikasturtean zehar landutako materialen bitartez 
inprobisatzeko gaitasunak garatzea: eskalak, akordeak, 
arpegioak, estiloak, motibo edota esaldiak, erritmoak eta 
errepertorioko abestiak.  
-Hatzekin  jotzeko teknikak hobetzea.  
-Baxu elektrikoak estilo musikal ezberdinetan betetzen 
duen oinarrizko rola ezagutzea eta erabiltzea, beti ere 
ikasturtera egokitutako gaitasun-maila izanik.  
-Instrumentuaren berezkoak diren hainbat teknika 
espezifikoak ezagutzea, hala nola, ligarutak, stacatto, ezker 
eskuzko isiltzea, slide, azentuak. 
-Normalean baxu elektrikoa erabiltzen duten estilo musikal 
ezberdinetako errepertorio bariatu eta esanguratsua 

Ikasle bakoitzaren aurrerapenen ebaluazioa eta bere 
gaitasun, esfortzu eta jarreraren balorazioa. Ebaluazioa 
jarraia izango da eta aurrez antolatutako aldian behingo 
audizioak burutuz, nahiz irakasleak proposatutako eta 
landutako edukien asimilazio eta menderatzea baloratzea 
ahalbidetuko duten ariketen bidez osatuko da. Klaseetara 
asistentzia/bertaratzea eta berauen baliatze egokia, nahiz 
astetik astera egindako lana ere kontuan hartuko dira, 
ikasle bakoitzaren ebaluazioa kalifikatzerako orduan.  
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interpretatzea: blues-a estilo erritmiko ezberdineta 
(shuffle, zatiketa bitarra, funky, slow blues, eta abar), 
swing-a, erritmo latindar ezberdinak, tumbao-a, hainbat 
joeratako rock-a, funk-a, reggae-a, eta abar.    
-Euskal Herriko folklore herrikoieko hainbat erritmo-forma 
eta errepertorioa ezagutzea eta baxu elektrikora 
moldatzea. 
-Memoria garatu eta trebatu.  
-Bat-barteko irakurketarako ohitura barneratzea eta zentzu 
honetan gaitasun handiagoa garatzea.  
--Formaren zentzua garatzea eta barneratzea: akorde 
zikloak, 4-8-12-16 konpasdun egiturak. Zenbait estruktura 
arrunten formetara ohitzea, hamabi konpasdun blues-a 
bezelakoa adibidez. 
-Jendaurrean aldizka jotzera ohitzea eta ikasle beraren 
interpretazioen grabaketak burutzea, eta geroagoko 
entzumen autokritikoaren bitartez propiozepzio egokia 
sortzen laguntzea.   

 
EDUKIAK 

● Ohiko errepertorioko jazz abesti bat, ikasturtean ikasitako edukien mailara doitzen direnak. Melodia eta 
akonpainamendua buruz egin beharko dira. Beste intrumentu baten/batzuen laguntza izango da edota 'play-
along' grabazio batena.  

● Baxu-linea buruz joz estilo desberdinetako bi abesti: bossa nova, latin, funk, fusion eta beste batzuk.  
● Errepertorio klasikoko soul, rock, blues edota pop-eko 2 abesti. Ikaslearen eta irakaslearen artean adostuko 

dira, beti ere ikasturtearen eduki teknikoen zailtasunaren aldetik eskaera minimoekin bat badatoz.  
● Editatutako eta transkribatutako jazz estiloko solo bat, ikasmailari egokitutako zailtasun-mailakoa. 

Orientaziorako errepertorioa: Jim Snidero-ren “Easy jazz conception” eta “Jazz conception” metodoetako 6tik 
10erako adibideak.  

● Aurrez ikaslearen eta irakaslearen artean adostutako baxu elektrikorako linea baten transkripzioa eta 
interpretazioa.  

● Eskala maiorra, pentatoniko maiorra, pentatoniko minorra, hainbat tonalitatetan, buruz eta diapasoiaren 
posizio guztietan, beltza, kortxea eta hirukotxo/tresillo figurazioetan, 70 b.p.m. abiaduran. 

● Triada diatonikoak eskala maiorraren 7 graduen arpegioetan, hainbat tonuetan eta fundamentalen mugimendu 
ezberdinetan.  

● 1. eta 2. posizioetan dauden partituren bat-bateko irakurketa, armaduran 2 alterazioraino izan ditzaketelarik,  
kortxeen figurazioarekin eta noizbehinkako alterazio posibleekin. 

● Triada-akorde maior, minor eta gutxituak, eta XMaj7, X7, Xm7, Xm7(b5) kuatriadak (gehienaz ere bi akorde 
konpaseko) dituzten zifratuen bat-bateko irakurketa, erritmo- eta estilo-testuinguru desberdinetan. 

 
 

METODOLOGIA 

∙ Banakako ikasketaren garapena, irakaslearekin egingo den elkar-praktikatik abiatuz.  
∙ Ezinbestekoa da ikaslearen lan pertsonala (bakarkakoa eta autonomoa), ikasturtean zehar lan jarraia burutu ahal 
izateko. Bat-bateko irakurketaren praktika, ohiko baliabide bat izango da. 
∙ Asteroko ikasketaren garrantzia.  
∙ Interprete handien audizio konparatuak, beraien bertsio desberdinen ezaugarriak modu kritikoan aztertzeko.  
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∙ Klase eta audizioetan grabazioak burutzea, ondoren komentario kritikoak egiteko. Adostutako proposamenak bilatzea.  
∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa, ikaslea partaide deneko konjuntoaren interpretazioaren eta 
partaideen arteko komunikazioaren onuratan. 

 
MATERIALE DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK  

∙ Beharrezko baliabide teknikoen material propio eta editatuak.  
∙ Errepertorioaren hautaketa:  

● Musika Modernoaren Historiaren eta Jazz-aren obra esanguratsuenak. 
● Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren obrak (transkripzioak, adaptazioak).  
● Irizpide funtzionala: ikaslearen eta ikaslea partaide deneko taldearen berezitasun teknikoetara zuzendutako 

egokitzapena. 
 ∙Bertsioak eta grabazioak (Spotify, Youtube, diskografia, hemeroteka). 

 

 

 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Klaseetan zeharreko behaketa zuzena: asistentzia. 
  
 
Banakako lanean erregulartasuna. Emaitza tekniko-
sonoroan progresioa.  
 
Aldizkako kontrolak:  

● Audizioak (urtean bi)  
● Ikasgelako audizioak 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraitua galtzen duten ikasleak: ohiko deialdi espezifikoan (ekaina hasieran) BERRESKURAPEN-FROGA 
TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.  
∙ Ohiko ebaluazioan kalifikazio negatiboa eskuratzen duten ikasleek (kalifikazio finala), ez-ohiko deialdiko (ekaina 
erdialdean) BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute. 
∙ Ikasgaia gainditu gabe promozionatzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan gainditu ahal izango 
dute. 

BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 
∙ Irakaslearekin adostutako obren interpretazioa. (Ikasleak berak ekarri beharko ditu taldeko kideak). 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IKASGAIA BAXU ELEKTRIKO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3.MAILA  

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasturte honetan, baxu elektrikoaren espezialitateko 
musika ikasketa profesionalen helburua, ikasleengan 
hurrengo gaitasunak garatzea izango da:  
-Instrumentuaren kokapena, gorputz-instrumentua 
harremana.  
-Beroketa ariketak: muskularrak eta konzentraziozkoak.  
-Eskubiko eskuarentzako ”finger bass” teknikaren 
hastapenak.  
-Ezker eskuko teknikaren hastapenak; lehen eta bigarren 
hatzen garrantzia posizio aldaketak modu naturealean 
burutzerako.  
-Lehen lau trasteetan (lehenengo posizioa) triada maior, 
minor, gutxitu eta gehituen kontrola bereganatzea tonu 
guztietan eta inbertsio guztietan.  
-Triada diatoniko maiorrak, laudun gorakorren bidez tonu 
guztiak jorratuz, eta lehen posizioan.  
-Eskala maior eta minor naturalaren erlatiboak diren zazpi 
moduen hastapenak.  
-Zifratu armonikoen eta Fa klabedun notazio musikalaren 
bat-bateko irakurketa.  
-Eskala maiorraren ikastea eta menperatzea posizio 
guztietan (zortzidun baten eremuan) ariketa ezberdinen 
bitartez: nota kopuru jakin bateko multzoak erabiliz eta 
hirudun, laudun, bostdun, seidun eta zazpidun zatikien 
ariketak arintasunez burutuz.  
-Eskala maiorrarekin egindako inprobisazio melodikoa 
patroi erritmiko ezberdinak erabiliz, eta galdera-erantzun 
erako fraseak inprobisazioaren zentzu bakun eta 
koherentea eskuratzeko helburuaz.  
-Eskala pentatonikoak: maior, minor eta blues.  
-Blues-aren estruktura: akonpainamendu lineak eta eskala 
pentatonikoen bitartez egindako inprobisazioa.  
-Modu maiorraren elratiboak diren koatriaden hastapenak 
oinarrizko posizioan.  
-Estilo musikal desberdinetan baxu-lineen ikasketa eta 
eraikuntza: rock-a, blues-a, bossanova, swing-a, reggae-a, 
funk-a, latin-a, ska, etab.   
-”Walking bass”-aren hastapenak.  
-Errepertorioa: estilo musikal desberdinetako abesti 
adierazgarrien ikasketa. Buruz interpretatzea.  
-Blues estiloak: shuffle, chicago blues, slow blues, etab.  
-Estilo ezberdinetako transkribitutako soloen ikastea (jazz-
a, blues-a, rock-a).  

Ikasle bakoitzaren aurrerapenen ebaluazioa eta bere 
gaitasun, esfortzu eta jarreraren balorazioa. Ebaluazioa 
jarraia izango da eta aurrez antolatutako aldian behingo 
audizioak burutuz, nahiz irakasleak proposatutako eta 
landutako edukien asimilazio eta menderatzea baloratzea 
ahalbidetuko duten ariketen bidez osatuko da. Klaseetara 
bertaratzea eta berauen baliatze egokia, nahiz astetik 
astera egindako lana ere kontuan hartuko dira, ikasle 
bakoitzaren ebaluazioa kalifikatzerako orduan.  
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EDUKIAK 

● Ohiko errepertorioko 2 jazz abesti, ikasturtean ikasitako edukien mailara doitzen direnak. Hainbat bariante 
estilistiko ezberdinak eskatuko dira: standar-ak, swing-a, bossa-nova, soul-a, laint-a, fusioa, funk-a. Melodia eta 
akonpainamendua buruz egin beharko dira eta inprobisatzeko ere gai izan beharko da. Beste intrumentu 
baten/batzuen laguntza izango da edota 'play-along' grabazio batena.  

● Errepertorio klasikoko soul, rock, blues edota pop-eko 2 abesti. Ikaslearen eta irakaslearen artean adostuko 
dira, beti ere ikasturtearen eduki teknikoen zailtasunaren aldetik eskaera minimoekin bat badatoz.  

● Editatutako eta transkribatutako jazz estiloko solo bat, ikasmailari egokitutako zailtasun-mailakoak. (adibidez: 
Jim Snidero) 

● Eskala maiorra tonalitate guztietan, buruz eta diapasoiaren posizio guztietan beltza, kortxea, hirukotxo/tresillo 
eta semikortxea figurazioetan, 80 b.p.m. abiaduran.  

● 1. eta 2. posizioetan dauden partituren bat-bateko irakurketa, armaduran 2 alterazioraino izan ditzaketelarik,  
kortxeen figurazioarekin. 

● Triada-akorde maior, minor eta gutxituak, eta kuatriada arruntenen (gehienaz ere bi akorde konpaseko) 
dituzten zifratuen bat-bateko irakurketa, estilo musikal ezberdinei dagozkien baxu lineak sortuz. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 

∙ Banakako ikasketaren garapena, irakaslearekin egingo den elkar-praktikatik abiatuz.  
∙ Ezinbestekoa da ikaslearen lan pertsonala (bakarkakoa eta autonomoa), ikasturtean zehar lan jarraia burutu ahal 
izateko. Bat-bateko irakurketaren praktika, ohiko baliabide bat izango da. 
∙ Asteroko ikasketaren garrantzia.  
∙ Interprete handien audizio konparatuak, beraien bertsio desberdinen ezaugarriak modu kritikoan aztertzeko.  
∙ Klase eta audizioetan grabazioak burutzea, ondoren komentario kritikoak egiteko. Adostutako proposamenak bilatzea.  
∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa, ikaslea partaide deneko konjuntoaren interpretazioaren eta 
partaideen arteko komunikazioaren onuratan. 

 
MATERIALE DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK  

∙ Beharrezko baliabide teknikoen material propio eta editatuak.  
∙ Errepertorioaren hautaketa:  

● Musika Modernoaren Historiaren eta Jazz-aren obra esanguratsuenak. 
● Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren obrak (transkripzioak, adaptazioak).  
● Irizpide funtzionala: ikaslearen eta ikaslea partaide deneko taldearen berezitasun teknikoetara zuzendutako 

egokitzapena. 
 ∙Bertsioak eta grabazioak (Spotify, Youtube, diskografia, hemeroteka). 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Klaseetan zeharreko behaketa zuzena: asistentzia. 
  
 
Banakako lanean erregulartasuna. Emaitza tekniko-
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sonoroan progresioa.  
 
Aldizkako kontrolak:  

● Audizioak (urtean bi)  
● Ikasgelako audizioak 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraitua galtzen duten ikasleak: ohiko deialdi espezifikoan (ekaina hasieran) BERRESKURAPEN-FROGA 
TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.  
∙ Ohiko ebaluazioan kalifikazio negatiboa eskuratzen duten ikasleek (kalifikazio finala), ez-ohiko deialdiko (ekaina 
erdialdean) BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute. 
∙ Ikasgaia gainditu gabe promozionatzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan gainditu ahal izango 
dute. 

BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 
∙ Irakaslearekin adostutako obren interpretazioa. (Ikasleak berak ekarri beharko ditu taldeko kideak). 

 
OHARRAK 
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IKASGAIA BAXU ELEKTRIKO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4.MAILA  
 HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
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 Ikasturte honetan, baxu elektrikoaren espezialitateko 
musika ikasketa profesionalen helburua, ikasleengan 
hurrengo gaitasunak garatzea izango da:  
-Beroketa ariketak, luzaketak, erlaxazioa, kontzentrazioa 
eta koordinazioa.  
-Erritmo eta prezisio metrikoko ikasketak. Abiaduraren 
garapena: metronomoarekin eta sekuentziadoreekin 
ariketak. Erresistentzia eta koordinazio ariketak.  
-Artikulazioaren garapena: ligaturen interpretazioa eta 
gauzatzea, etab.  
-Harmonikoen naturalen hastapenak.  
-Soinuaren manipulazioa: instrumentuan bertan eta 
instrumentuarekin nahiz anplifikadorearekin lana egitea, 
tinbre desberdinak lortzeko.  
-Bat-bateko irakurketa notazio estandarrean eta zifratu 
amerikarrean.  
-Irakurketaren ikasketa progresiboa notazio estandarrean, 
posizio desberdinetan.  
-Dinamikaren erabilpenaren hobetzea.  
-'Slap' teknikaren hastapenak.  
-Modu maiorraren triada diatonikoen arpegioak tonu 
guztietan (laudun gorakorrez eta kromatismo 
beherakorrez) eta lehen posizioan egindako inbertsioak 
(gorakor, beherakor, zatikatu gorakor eta zatikatu 
beherakorrak).  
-Modu diatonikoen ikaste eta menperatzea: jonikoa, 
dorikoa eta mixolidioa digitazio ezberdinekin.  
-Modu joniko, doriko eta mixolidioarekin inrpobisatzea: II-
V progresioaren hastapenak. 
-Pentatonika maior (T-9-3-5-13), pentatonika minor (T-b3-
11-5-b7), blues maior edota “country” (T-9-#9/b3-3-5-13) 
eta blues minorra (T-b3-11-#11/b5-5-b7) tonu guztietan.  
-Inprobisazioa blues-aren gainean. Solo eta “lick”en analisi 
eta ikasketa.  
-Modu maiorreko akorde/arpegio koatriaden hastapenak: 
IMaj7, IIm7, IIIm7, IVMaj7, V7, VIm7, VIIm7(b5).  
-Estilo musikal desberdinetan baxu-lineen ikasketa eta 
eraikuntza: rock-a, blues-a, bossanova, swing-a, reggae-a, 
funk-a, latin-a, ska, etab.   
-Errepertorioa: estilo musikal desberdinetako abesti 
adierazgarrien ikasketa. Buruz interpretatzea. Hainbat jazz 
‘standard’ eta rock, pop, soul errepertotrioko abesti 
klasikoak; 12 konpasetako blues-ak tonu guztietan eta 
aldaera harmoniko desberdinekin ikastea.  
-Estilo desberdinetako solo transkribatuen ikasketa (jazz-a, 
blues-a, rock-a, etab.). 

Ikasle bakoitzaren aurrerapenen ebaluazioa eta bere 
gaitasun, esfortzu eta jarreraren balorazioa. Ebaluazioa 
jarraia izango da eta aurrez antolatutako aldian behingo 
audizioak burutuz, nahiz irakasleak proposatutako eta 
landutako edukien asimilazio eta menderatzea baloratzea 
ahalbidetuko duten ariketen bidez osatuko da. Klaseetara 
bertaratzea eta berauen baliatze egokia, nahiz astetik 
astera egindako lana ere kontuan hartuko dira, ikasle 
bakoitzaren ebaluazioa kalifikatzerako orduan.  

 
 



 

 
IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 

 

EDUKIAK 
• Ohiko errepertorioko 3 jazz abesti, ikasturtean ikasitako edukien mailara doitzen direnak. Melodia eta 

akonpainamendua buruz egin beharko dira eta inprobisatzeko ere gai izan beharko da. Beste instrumentu 
baten/batzuen laguntza izango da edota 'play-along' grabazio batena. Orientagarri moduan: "I got Rhythm” 
(Ira eta George Gerswin), "Satin Doll" (Duke Ellington), "All of me" (Simon & Marks), "Blue Room" (Rodgers 
& Hart), "Doxy" (Sonny Rollins), “Footprints” (Wayne Shorter), "Maiden Voyage" (Herbie Hanckok), 
"Impressions" (John Coltrane), eta antzerako mailako beste hainbat abesti.    

• Baxu-linea buruz joz estilo desberdinetako hiru abesti: bossa nova, latin, funk, fusion eta beste batzuk.  

• Errepertorio klasikoko soul, rock, blues edota pop-eko 3 abesti. Ikaslearen eta irakaslearen artean adostuko 
dira, beti ere ikasturtearen eduki teknikoen zailtasunaren aldetik eskaera minimoekin bat badatoz.  

• Editatutako eta transkribatutako jazz estiloko solo bat, ikasmailari egokitutako zailtasun-mailakoak. 
Orientaziorako errepertorioa: Jim Snideroren “Easy Jazz Conception” eta “Jazz Conception” metodoetako 
6tik 10erako adibideak.  

• Aurrez ikaslearen eta irakaslearen artean adostutako baxu linea baten transkripzioa eta interpretazioa.  

• Eskala dorikoa, mixolidioa, pentatoniko maiorra, pentatoniko minorra, blues maiorra eta blues minorra 
tonalitate guztietan, buruz eta diapasoiaren posizio guztietan beltza, kortxea, hirukotxo eta semikortxea 
figurazioetan, 70 b.p.m. abiaduran. 

• Eskala maiorrari dagozkien zazpi graduen triada diatonikoak, arpegioetan, tonu eta inbertsio guztietan.   

• 1. eta 2. posizioetan dauden partituren bat-bateko irakurketa, armaduran 3 alterazioraino izan 
ditzaketelarik,  kortxeen figurazioarekin eta  noizbehinkako alterazio posibleekin. 

• Triada-akorde maior, minor eta gutxituak, eta XMaj7, X7, Xm7, Xm7(b5), Xº7, X6, Xm6 kuatriadak (gehienaz 
ere bi akorde konpaseko) dituzten zifratuen bat-bateko irakurketa, erritmo- eta estilo-testuinguru 
desberdinetan. 

 
 

METODOLOGIA 

∙ Banakako ikasketaren garapena, irakaslearekin egingo den elkar-praktikatik abiatuz.  
∙ Ezinbestekoa da ikaslearen lan pertsonala (bakarkakoa eta autonomoa), ikasturtean zehar lan jarraia burutu ahal 
izateko. Bat-bateko irakurketaren praktika, ohiko baliabide bat izango da. 
∙ Asteroko ikasketaren garrantzia.  
∙ Interprete handien audizio konparatuak, beraien bertsio desberdinen ezaugarriak modu kritikoan aztertzeko.  
∙ Klase eta audizioetan grabazioak burutzea, ondoren komentario kritikoak egiteko. Adostutako proposamenak bilatzea.  
∙ Errepertorioaren analisia eta memoriaren aplikazioa, ikaslea partaide deneko konjuntoaren interpretazioaren eta 
partaideen arteko komunikazioaren onuratan. 

 
MATERIALE DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK  

∙ Beharrezko baliabide teknikoen material propio eta editatuak.  
∙ Errepertorioaren hautaketa:  
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● Musika Modernoaren Historiaren eta Jazz-aren obra esanguratsuenak. 
● Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren obrak (transkripzioak, adaptazioak).  
● Irizpide funtzionala: ikaslearen eta ikaslea partaide deneko taldearen berezitasun teknikoetara zuzendutako 

egokitzapena. 
 ∙Bertsioak eta grabazioak (Spotify, Youtube, diskografia, hemeroteka). 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Klaseetan zeharreko behaketa zuzena: asistentzia. 
  
 
Banakako lanean erregulartasuna. Emaitza tekniko-
sonoroan progresioa.  
 
Aldizkako kontrolak:  

● Audizioak (urtean bi)  
● Ikasgelako audizioak 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraitua galtzen duten ikasleak: ohiko deialdi espezifikoan (ekaina hasieran) BERRESKURAPEN-FROGA 
TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.  
∙ Ohiko ebaluazioan kalifikazio negatiboa eskuratzen duten ikasleek (kalifikazio finala), ez-ohiko deialdiko (ekaina 
erdialdean) BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute. 
∙ Ikasgaia gainditu gabe promozionatzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan gainditu ahal izango 
dute. 

BERRESKURAPEN-FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 
∙ Irakaslearekin adostutako obren interpretazioa. (Ikasleak berak ekarri beharko ditu taldeko kideak). 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA KURTSOA 1. PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Instrumentua ezagutzea. 
- Instrumentua ondo kokatzeko, alferrikako 

tentsioetatik libre dagoen gorputz-jarrera egokia 
izatea. 

- Parte hartzen duten gorputz-atal guztien 
mugimenduaren malgutasuna errazten duen gorputz-
oreka mantentzea.  

- Arkua ondo heldu eta erabili ahal izateko, egokia den 
beso, esku eta hatz eskubien posizioa lortzea. 

- Kurtsoan zehar landutako arku-kolpeak egokiro egitea. 
- Ezker-eskuak, bere jarduera errazteko posizio egokia 

edukitzea. 
- Ezker-hatzak egokiro artikulatzea.   
- Bi besoen jarduera eta mugimendua koordinatzea. 
- Soinu kalitate ona eta afinazio ona izateko aukera 

ematen duen entzumen-sentikortasuna garatzea.  
- Erritmoa, abiadura eta argitasun egokiarekin egitea. 
- Oinarrizko ñabardura dinamiko kontrastauak  egiteko 

ahalmena erakustea. 
- Instrumentua jotzean, muskuluen tonua eta arnasketa 

egokiro erabiltzea.  
- Kurtsoaren mailarentzako egokia diren obrak, 

estudioak eta ariketak egitea. 
- Maila honetan landutako errepertorioa buruz 

interpretatzea. 

- Instrumentua zaintzeko eta  ikasteko ohitura onak 
lortzea. 

- Biolinaren errepertorioko obrak entzuteko ohitura 
garatzea. 

 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenaren eta interpretazioaren 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errazten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Textu musikalak interpretatzea, textu berari eta 
mailari egokiak diren neurri, afinazio, artikulazio eta 
fraseoa erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikastetan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere maileko obrak, buruz interpretatzea, segurtasuna 
eta kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, buruz ikasteko gaitasuna, 
autokontrol-ahalmena eta interpretatutako obra 
menperatzen dela egiaztatu nahi du.  
 

 
 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Lehenengo kurtso honetan eduki berriak banan-bana aurkezten dira, baina ahalik eta azkarren erlazionatu eta 
bateratu behar dira. 
 

1- Instrumentuaren ezagutza: osatzen duten zatiak, bere izenak eta funtzioak; bere familia; instrumentuaren 
historia laburra. 
 

2- Teknika biolinistikoaren mugimendu ezbedinetara ohitzeko aurre-ariketak. 
 
3- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 

- Alferrikako tentsioetatik libre, malgua eta orekatua den gorputz-posizioa. 
- Instrumentuarekiko sentimendu fisikoaren garapena. 
- Mugimenduen orekaren printzipioak eta kontrola. 
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4- Arkoaren teknika eta soinu-produkzioan duen eragina: 

- Eskubi-eskuaren posizioa. 
- Eskubi-hatzen funtzioak. 
- Eskubi-besoaren artikulazioen eta pisuaren kontrola. 
- Hatzen malgutasuna eta oreka. 
- Arkua ondo gidatzea. Entzumenaren bidez kontaktu-puntu egokiaren bilaketa. Arkuaren zati guztien 

erabilpena (arku osoa, goiko-erdia, beheko-erdia, erdia eta herenak). 
- Oinarrizko arku-kolpeak: detaché, martelé eta legatoa. 
- Hari ezberdinei dagokien besoaren planu ezberdinen ezagutza. Hari aldaketak. 
- Hari bikoitzak airean egiten hastea. 
- Kalitatezko soinuaren kontzeptua eta bilaketa. Zerdak eta harien harteko kontaktu egokia. 
- Autoentzumenaren trebakuntza. 

 
5-  Ezker-eskuaren teknika: 

- 1. posizion eskuaren kokapena. Hatz lodiaren erlaxazioa. 
- Ukondoaren kulunkaren mugimendua eta hari ezberdinetatik eskuaren traslazioaren lanketa. 
- Artikulazioa eta digitazioa: (0-1-23-4),  (0-12-3-4) eta (0-1-2-34) hatz-formazioen erabilpena. 
- Hatzen mugimendu bertikala eta horizontala, mendekotasunik eza eta abiaduraren lanketa. 
- Eskalak eta arpegioak 1. posizioan. 
- Afinazioaren etengabeko garapena, kantuaren bidez, soinua arretatsu entzunez eta berehala 

zuzentzeko ohituraren bidez. 
 

6- Irakurketa espezifikoa: 
- 1. posizioren ezagutza: notak biolinean duten kokapena. 
- Maila honi dagozkion partituraren ikurrak eta indikazioen ulerpena eta interpretazioa: arku-behera, 

arku-gora; hatzen zenbakikuntza, pizzicatoa, etb.  
 
7- Entzumen-oroimena, ikuste-oroimena eta muskulu-oroimenak lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. 

Buruz jotzeko ohituraren sustapena. 
 
8- Mailari dagokion errepertorioaren ikasketa: 

- Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 
diren, ariketa, estudio eta errepertorioko obren  aukeraketa mailakatua. 

 
9- Ohituren lorpena: 

- Ikasketa pertsonala jarraia eta ondo antolatuta izatearen garrantziaren ulermena eta jarduera. 
- Instrumentua ondo zaindu, mantendu eta garbitzeko ohiturak. 
- Biolinaren errepertorioko obrak entzutea (grabazioak, audizio eta kontzertuatara joatea…).  

 
 

METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 
zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 
 
METODOAK 
 
- ALFARAS: Stradivari. I. bild. 
- ANDERSON & FROST: All for strings.  I. bild. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Runners. 
- COHEN: Eta Cohen Violin Method.  I. bild. 
- CRICKBOOM: Biolin Teoriko-Praktikoa.  I. bild. 
- FORTUNATOV: Il Giovane Violinista.  
- GARLEJ–GONZALEZ: Methode de Violon.  I. bild. 
- HERFURTH: Scale book. 
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- JOACHIM & MOSER: Violinschule. 
- MITU–HAMZEA–LIZASO: Biolin Eskola. I. bild. 
- ROLLAND–JOHNSON: Young Strings in Action. I. bild. 
- SEVCIK: The Little Sevcik. 
 
OBRAK 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux.  I. bild. 
- NELSON: Spin-a-Tune. 
- NÖMA -MARTIN: Talde Instrumentala.  I. bild. 
- SUZUKI: Violin School.  I. bild. 
 
BESTEAK 
 
- Audioak: BLACKWELL (Fiddle Time Runners), SUZUKI (Violin School.  I. bild.). 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Postura 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
 
Entzunaldiak: 
 
- Eszenan duen portaera 
- Teknikaren menderatze maila 
 
 

90% 
 
- 20% 
- 25% 
- 20% 
- 20% 
- 15% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

EBALUAZIOARE ONDORIOAK 

 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 
dute, non ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.  
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OBSERVACIONES 

Lehenengo kurtsoa gainditzeko  gutxieneko programa: 

 Eskala maiorrak eta arpegioak lehenengo posizioan: ikasleak  Sol M (bi zortzidun) eta  Re M, LaM, Do M 
(zortzidun bat) eskalak landu behar izan ditu. 

 Pieza (edo estudio) motzak: ikasleak gutxienez 8 pieza edo estudio landu behar izan ditu. Bertan, kurtsoko 
edukietan agertzen diren alderdi tekniko-espresibo ezberdinak barneratuak egon behar dira (tonalitateak, 
digitazioak, arku-kolpeak, ñabardurak, afinazioa, soinua). Horietako batzuk buruz.  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA KURTSOA 2. PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- 1. kurtsoan ikasitako oinarriak eta  ezagutza 
sendotzea. 

- Instrumentua ondo kokatzeko, alferrikako 
tentsioetatik libre dagoen gorputz-jarrera egokia 
edukitzea. 

- Parte hartzen duten gorputz-atal guztien 
mugimenduaren malgutasuna errazten duen gorputz-
oreka mantentzea.  

- Besoa, eskua eta hatz eskubien posizio egokia 
mantentzea, artikulazioak, besoaren pisuaren 
banaketa eta hatzen malgutasuna eta oreka 
kontralatuz. 

- Kurtsoan zehar landutako arku-kolpeak egokiro egitea. 
- Soinu kalitate ona lortzea eta bere etengabeko 

hobekuntza eragiten duen entzumen-sentikortasuna 
erakustea. 

- Ezkerreko besoak eta hatzek, beraien jarduera 
errazteko posizio egokia mantentzea. 

- Ezker-hatzak  egokiro artikulatzea.  
- Bi besoen jarduera eta mugimendua koordinatzea. 
- 1. posizioa sendotzea. 
- Tonalitate minorrak ikasten hastea. 
- Jotzearen une orotan, afinazio zuzenaren bilakeraren 

jarrera garatzea. 
- Erritmoa, abiadura eta argitasun egokiarekin egitea.  
- Landutako errepertoriaren beharrei erantzutearren, 

ñabardura-dinamiko sorta zabaltzea.  
- Instrumentua jotzean, muskuluen tonua eta arnasketa 

egokiro erabiltzea.  
- Kurtsoaren mailerarentzako egokia diren obrak, 

estudioak eta ariketak egitea. 
- Maila honetan landutako errepertorioa buruz 

interpretatzea. 

- Instrumentua zaintzeko eta  ikasteko ohitura onak 
lortzea. 

- Biolineko errepertorioko obrak entzuteko ohitura 
garatzea. 

 

 

 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenaren eta interpretazioaren 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errazten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Textu musikalak interpretatzea, textu berari eta 
mailari egokiak diren neurri, afinazio, artikulazio eta 
fraseoa erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikasketan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere maileko obrak, buruz interpretatzea, segurtasuna 
eta kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, buruz ikasteko gaitasuna, 
autokontrol-ahalmena eta interpretatutako obra 
menperatzen dela egiaztatu nahi du.  

 
 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Muskuluak luzatzeko eta berotzeko ariketa espezifikoak.  
- Teknika biolinistikoaren mugimendu ezberdinak prestatzeko  eta alferrikako tentsioetatik libre 

egoteko aurre-ariketak. 
 

2- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 
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- Gorputz-instrumentuaren posizio orokorraren zainketa berezia. 
- Mugimenduen orekaren eta kontrolaren garapena interpretatzerakoan. 

 
3- Arkoaren teknika eta soinu-produkzioan duen eragina: 

- Eskubi-eskuaren posizioaren segurtapena. 
- Eskubi-hatzen funtzioak. 
- Eskubi-besoaren artikulazioen eta pisu banaketaren kontrolaren garapena. 
- Hatzen malgutasuna eta oreka. 
- Arkua ondo gidatzea. Kontaktu-puntu egokiaren bilaketa. Arkuaren zati guztien erabilpena (arku 

osoa, erdiak, herenak eta laurdenak). 
- Arkuaren dinamika eta abiadura ezberdinen  garapen progresiboa. 
- Arku-kolpeen garapena: detaché, martelé, legato, staccato geldoa eta portatoa. 
- Arku-kolpeekin konbinatutako hari aldaketak. 
- Entzumen arretatsuaren biden soinuaren garapena. 

 
4- Ezker-eskuaren teknika: 

- Ezker esku eta hatzen  posizio egokia izatea, hatz-formazio ezberdinetan. 
- Haz-formazio ezberdinen erabilpena: (0-1-23-4), (0-12-3-4), (01-2-34), (0- 1-2-34), (0-1-2-3-4). 

Laugarren hatzaren luzapena. 
- Hatzen mugimendu bertikala (artikulazioa) eta horizontalaren trebakuntza, beraien malgutasuna, 

indarra, abiadura eta menpetasunik  eza garatuz. 
- Ariketa kromatiko sinpleak. 
- Zortzidun harmonikoen esplorazioa. 
- Eskala eta arpegioak 1. posizioan. 
- Tonalitate minorren hastapena. 
- Hari bikoitzak, hari bat behintzat airean izanik. 
- Afinazioaren etengabeko garapena, kantuaren bidez, soinua arretatsu entzunez eta berehala 

zuzentzeko ohituraren bidez. 
 
5- Espresio musikala: 

- Maila honi dagozkion partituran azaltzen diren ikurrak eta indikazioen interpretazioa. 
- Interpretatzen diren piezen analisiaren bidez, fraseoaren ezagutza.  
- Oso bestelako dinamikak (f, p), crescendo eta decrescendo. Azentuak.  

 
6- Entzumen-oroimena, ikuste-oroimena eta muskulu-oroimenak lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa.  

Buruz jotzeko ohituraren sustapena. 
 
7- Biolinaren errepertorioaren ikasketa eta ezagutza: 

- Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 
diren, ariketa, estudio eta errepertorioko obren  aukeraketa mailakatua. 

- Biolinaren errepertorioko obrak entzuteko ohituraren garapena (grabazioak, audizioetara eta 
kontzertuatara joatea…). 

 
8- Ikasteko teknikak: 

- Egunero ikasteko ohituraren lorpena. 
- Ikasten erabiltzen den denboraren antolamendu  eta banaketa eraginkorra. 
- Ikasketa pertsonalean, ikasgelan landutako kontzeptuen aplikazioa. 
- Autoentzumena eta autozuzenketaren  garapena. Arazo espezifikoen ebazpena. 
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METODOLOGIA 

METODOAK 
 
- ANDERSON – FROST: All For Strings.  I. eta II. bild. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Scales. I. bild. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Runners. 
- COHEN: Eta Cohen Violin Method.  I.eta II. bild. 
- CRICKBOOM: Biolin Teoriko-Praktikoa.  I. eta II. bild. 
- CRICKBOOM: Biolinaren Teknika. I. bild. 
- GARLEJ–GONZALEZ: Methode de Violon.  I. eta II. bild. 
- HERFURTH:  Scale book.  
- JOACHIM & MOSER: Violinschule. 
- MITU–HAMZEA–LIZASO: Biolin Eskola.  I. eta II. bild. 
- O´REILLY: Fiddle Magic. 
- ROLLAND–JOHNSON: Young Strings in Action. I. eta II. bild. 
- SEVCIK: The Little Sevcik. 
 
OBRAK 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux.   I. eta II. bild. 
- ELGAR: Six very easy pieces in first position. 
- GARCIA  ABRIL: 12 pieza biolina eta pianorentzako. 
- KÚCHLER: Sol M-en Kontzertinoa, Op.11.  
- NELSON: Spin-a-Tune. 
- NÖMAR-MARTIN: Talde Instrumentala.  I. eta II. bild. 
- SUZUKI: Violin School. I eta II. bild. 
 
BESTEAK 
 
- Audioak: BLACKWELL (Fiddle Time Runners), SUZUKI (Violin School. I. eta II. bild.). 
- Duoak: SUZUKI 
 

 

 

EBALUZIO-TRESNAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Postura 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
 
Entzunaldiak: 
 
- Eszenan duen portaera 
- Teknikaren menderatze maila 
 
 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

dute, non ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.  

 

 

 

OHARRAK 

Bigarren kurtsoa gainditzeko  gutxieneko programa: 
  

 Eskala eta arpegioak: ikasleak, lehenengo kurtsoan esandako eskalaz gain, Mib M, Fa M,  Mi M,  Si M (zortzidun 
batekoak) eta La M, Do M, Sib M (bi zortzidunekoak) eskalak landu behar izan ditu. 

 Piezak (edo estudio) motzak: ikasleak gutxienez 8 pieza edo estudio landu behar izan ditu; bertan, kurtsoko 
edukietan agertzen diren alderdi tekniko-espresibo ezberdinak barneratuak egon behar dira (tonalitatea, hatzen 
formazio ezberdin guztiak, arku-kolpeak, ñabardurak, afinazioa, soinua). Horietako batzuk buruz. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA KURTSOA 3. PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Aurreko kurtsotan ikasitako oinarriak eta  ezagutza 
sendotzea. 

- Instrumentua ondo kokatzeko, alferrikako 
tentsioetatik libre dagoen gorputz-jarrera egokia 
edukitzea. 

- Parte hartzen duten gorputz-atal guztien 
mugimenduaren malgutasuna errazten duen gorputz-
oreka mantentzea.  

- Besoa, eskua eta hatz eskubien posizio egokia 
mantentzea, artikulazioak, besoaren pisuaren 
banaketa eta hatzen malgutasuna eta oreka 
kontralatuz. 

- Kurtsoan zehar landutako arku-kolpeak egokiro egitea. 
- Soinu kalitate ona lortzea eta bere etengabeko 

hobekuntza eragiten duen entzumen-sentikortasuna 
erakustea. 

- Ezkerreko eskuak eta hatzek, beraien jarduera 
errazteko, posizio egokia mantentzea. 

- Ezker-hatzak egokiro artikulatzea.  
- Bi besoen jarduera eta mugimendua koordinatzea. 
- 1. posizioa finkatzea, eta 2. edota 3. posizioak ikasten 

hastea.  
- Posizio aldaketen oinarrizko teknika ikasten hastea. 
- Tonalitate minor berriak ikastea. 
- Hari bikoitzak errazak lantzea. 
- Harmoniko naturalen hastapenak ezagutzea. 
- Jotzearen une orotan, afinazio zuzenaren bilakeraren 

jarrera garatzea. 
- Erritmoa, abiadura eta argitasun egokiarekin egitea. 
- Landutako errepertoriaren beharrei erantzutearren, 

ñabardura-dinamiko sorta zabaltzea.  
- Instrumentua jotzean, muskuluen tonua eta arnasketa 

egokiro erabiltzea.  
- Kurtsoaren mailerarentzako egokia diren obrak, 

estudioak eta ariketak egitea. 
- Maila honetan landutako errepertorioa buruz 

interpretatzea. 
- Instrumentua zaintzeko eta  ikasteko ohitura onak 

lortzea. 

- Biolineko errepertorioko obrak entzuteko ohitura 
garatzea. 

 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenaren eta interpretazioaren 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errazten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Textu musikalak interpretatzea, textu berari eta 
mailari egokiak diren neurri, afinazio, artikulazio eta 
fraseoa erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikasketan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere maileko obrak, buruz interpretatzea, segurtasuna 
eta kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, buruz ikasteko gaitasuna, 
autokontrol-ahalmena eta interpretatutako obra 
menperatzen dela egiaztatu nahi du.  
 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 
- Gorputz-instrumentuaren posizio orokorraren zainketa berezia. 
- Mugimenduen orekaren eta kontrolaren garapena interpretatzerakoan. 
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2- Arkoaren teknika eta soinu-produkzioan duen eragina: 

- Eskubi-eskuaren posizioa segurtatzea. 
- Eskubi-besoaren artikulazioen eta pisu banaketaren kontrolaren garapena. 
- Hatzen malgutasuna eta oreka. 
- Soinuaren garapena. Soinuaren produkzioan  eragina duten faktoreen lehenengo nozio teoriko-

praktikoak (kontaktu-puntua, arkuaren abiadura, egindako presioa). 
- Arkuaren zati guztien erabilpena. 
- Arkuaren dinamika eta abiadura ezberdinen  garapen progresiboa. 
- Arku-kolpeen garapena: detaché, martelé handia, martelé, legato, staccato geldoa eta portatoa. 

Beraien konbinaketak. 
- Arku-kolpeekin konbinatutako hari aldaketak. Bariolajea bi haritan zehar. 
- Hari bikoitzei dagozkien besoaren planu ezberdinen egokitzapena.  

 
3- Ezker-eskuaren teknika: 

- Ezkerrreko eskua eta hatzen  posizio egokia, hatz-formazio ezberdinetan. 
- Hatzen mugimendu bertikala (artikulazioa) eta horizontalaren lanketa (trebakuntza), beraien 

malgutasuna, indarra, abiadura eta menpekotasunik  eza garatuz. 
- Tonalitate maiorren garapena eta tonalitate minorren gehikuntza. 
- 1. posizioa sendotzea. Eskala eta arpegioak 1. posizioaren eremu osoan zehar. 
- 2. edota 3. posizioak ikasten hasteko lehen ariketak.  
- Posizio aldaketen prestatze-ariketak sinpleak (hariak airean erabiliz; abiatze-behatza eta heltze-

behatza berdinak erabiliz). 
- Ariketa kromatikoak. 
- Hari bikoitzak, hari bat behintzat airean izanik.  
- Harmoniko naturalen hastapen teoriko-praktikoa. 
- Afinazioaren etengabeko garapena, kantuaren bidez, soinua arretatsu entzunez eta berehala 

zuzentzeko ohituraren bidez. 
 

4- Espresio musikala: 
- Maila honi dagozkion partituran azaltzen diren ikurrak eta indikazioen interpretazioa. 
- Interpretatzen diren piezen oinarrizko analisiaren bidez (estruktura, gaiak, tonalitatea, kokapen 

historikoa…), fraseoaren ezagutza.  
- Dinamika sorta zabaltzea (erreguladoreak, ñabardurak, soinuaren koloreak). 
 

 
5- Entzumen-oroimena, ikuste-oroimena eta muskulu-oroimenak lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. 

Obrak buruz ikasteko ohituraren sustapena. 
 
6- Bat-bateko irakurketa. 

 
7- Biolinaren errepertorioaren ikasketa eta ezagutza: 

- Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 
diren, ariketa, estudio eta errepertorioko obren  aukeraketa mailakatua. 

- Biolinaren errepertorioko obrak entzuteko ohituraren garapena (grabazioak, audizioetara eta 
kontzertuatara joatea…). 

 
8- Ikasteko teknikak: 

- Egunero ikasteko ohitura eta ikasteta denboraren antolamendu egokiaren lorpena. 
- Ikasketa pertsonalean, ikasgelan landutako kontzeptuen aplikazioa. 
- Ikasketan azaltzen diren arazo teknikoak ebazteko behar den kriterioaren eta kapazitatearen lorpena. 
       Autoentzumenaren eta autozuzenketaren garapena.  
- Zentzu kritiko baikorraren eraketa. 

 
9- Jendearrean jotzeko jarduera. 
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METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 
zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 
 

 
METODOAK 
 
- ANDERSON – FROST: All For Strings. Vol.  II y III. 
- BLACKWELL : Fiddle Time Scales. II. bild. 
- BLACKWELL : Fiddle Time Sprinters. 
- COHEN: Eta Cohen Violin Method.  I. eta II. bild. 
- CRICKBOOM: Bioin Teoriko-Praktikoa.  II. bild. 
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon.  I. eta II. bild. 
- KAYSER: Op. 20 estudioak 
- MACKAY: Position changing for the violin. 
- SEVCIK: Op. 1 eta 2. 
- SITT: Op. 32 estudioak.  I., II. eta III. bild. 
- VAN DE VELDE: Le petit Paganini.  III. bild. 
- WOHLFAHRT: Op. 45 estudioak. 
- WHISTLER: Introducing the Positions I. bild. (3. pos.) eta II. bild. (2. pos.). 
 
 
OBRAK 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux.  II.eta III. bild. 
- PERLMAN: Indian Kontzertinoa. 
- RIEDING: Sol M-en kontzertinoa, Op. 34. 
- RIEDING: Sim m-en kontzertinoa, Op. 35. 
- KÜCHLER: Kontzertinoa, Op. 15. 
- SUZUKI: Violin School.  II. eta III. bild.  
 
 
BESTEAK 
 
- Audioak: BLACKWELL (Fiddle Time Sprinters), DEZAIRE (Position Shifts), SUZUKI (Violin School. II. eta III. bild.) 
- Duoak: MOZART, FLECTCHER (New tunes for Strings), BARLOW (Easy Baroque Duets for violin) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Postura 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
 
Entzunaldiak: 
 
- Eszenan duen portaera 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
 
10% 
 
- 20% 
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- Teknikaren menderatze maila 
 
 

- 80% 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 
dute, non ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.  

 

 

 

OHARRAK 

Hirugarren kurtsoa gainditzeko  gutxieneko programa: 
 
 Eskala eta arpegioak: ikasleak eskala eta arpegio maiorrak eta minorrak landu behar izan ditu, lau alterazioraino. 

baita ere, gutxienez, bi eskala minorrak, La m, Re m, Sol m, Mi m, Si m (zortzidun batekoak) artean aukeratuak. 

 Pieza eta estudio motzak (laburrak): ikasleak gutxienez 12 piezas edota estudio landu behar izan ditu. Pieza eta 
estudio hauetan, kurtsoko edukietan agertzen diren alderdi tekniko-espresibo ezberdinak barneratuak egon behar 
dira (posizioen hastapena, tonalitateak, hatzen formazio ezberdin guztiak, arku-kolpeak, ñabardurak, afinazioa, 
soinua, hari bikoitzen hastapena). Horietako batzuk buruz.  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA KURTSOA 4. PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Aurreko kurtsotan ikasitako oinarriak eta ezagutza 
sendotzea. 

- Instrumentua ondo kokatzeko, alferrikako 
tentsioetatik libre dagoen gorputz-jarrera egokia 
edukitzea. 

- Parte hartzen duten gorputz-atal guztien 
mugimenduaren malgutasuna errazten duen gorputz-
oreka mantentzea.  

- Besoa, eskua eta hatz eskubien posizio egokia 
mantentzea, artikulazioak, besoaren pisuaren 
banaketa eta hatzen malgutasuna eta oreka 
kontralatuz. 

- Kurtsoan zehar landutako arku-kolpeak egokiro egitea. 
- Soinu kalitate ona lortzea eta bere etengabeko 

hobekuntza eragiten duen entzumen-sentikortasuna 
erakustea. 

- Ezkerreko eskuak eta hatzek, beraien jarduera 
errazteko, posizio egokia mantentzea. 

- Ezker-hatzak egokiro artikulatzea.  
- Bi besoen jarduera eta mugimendua koordinatzea. 
- Txioa eta beste ormamentazioak ikasten hastea. 
- Dagokion maila kontutan izanik, hari bikoitzak modu 

mailakatuan eta egokian lantzea. 
- 1., 2. eta 3. posizioak eta posizio-erdia lantzea. 
- Tonalitatei buruzko ezagutza finkatzea eta tonalitate 

minor berriak lantzea. 
- Jotzearen une orotan, afinazio zuzenaren bilakeraren 

jarrera garatzea. 
- Vibratoaren mugimendua eta landutako estudio eta 

obretan bere erabilpen egokia ikasten hastea. 
- Erritmoa, abiadura eta argitasun egokiarekin egitea. 
- Landutako errepertoriaren beharrei erantzutearren, 

ñabardura-dinamiko sorta zabaltzea.  
- Instrumentua jotzean, muskuluen tonua eta arnasketa 

egokiro erabiltzea.  
- Kurtsoaren mailerarentzako egokia diren obrak, 

estudioak eta ariketak egitea. 
- Maila honetan landutako errepertorioa buruz 

interpretatzea. 
- Instrumentua ikasteko ohitura onak lortzea. 

- Biolineko errepertorioko obrak entzuteko ohitura 
garatzea. 

 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenaren eta interpretazioaren 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errazten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Textu musikalak interpretatzea, textu berari eta 
mailari egokiak diren neurri, afinazio, artikulazio eta 
fraseoa erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikasketan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere maileko obrak, buruz interpretatzea, segurtasuna 
eta kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, buruz ikasteko gaitasuna, 
autokontrol-ahalmena eta interpretatutako obra 
menperatzen dela egiaztatu nahi du.  

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 

- Gorputz-instrumentuaren posizio orokorraren zainketa berezia. 
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- Mugimenduen orekaren eta kontrolaren garapena interpretatzerakoan. 
 

2- Arkoaren teknika eta soinu-produkzioan duen eragina: 
- Eskubi-eskuaren posizioa segurtatzea. 
- Eskubi-besoaren artikulazioen eta pisu banaketaren kontrolaren garapena. 
- Hatzen malgutasuna eta oreka. 
- Soinuaren garapena. Soinuaren produkzioan eragina duten faktoreen lehenengo nozio teoriko-

praktikoak (kontaktu-puntua, arkuaren abiadura, egindako presioa). 
- Arkuaren zati guztien erabilpena. 
- Arkuaren dinamika eta abiadura ezberdinen garapen progresiboa. 
- Arku-kolpeen garapena: detaché, martelé handia, martelé, legato, staccato y portato. Beraien 

konbinaketak. 
- Arku-kolpeekin konbinatutako hari aldaketak. Bariolajea bi haritan zehar. 
- Hari bikoitzei dagozkien besoaren planu ezberdinen egokitzapena.  

 
3- Ezker-eskuaren teknika: 

- Ezker esku eta hatzen posizio egokia, hatz-formazio ezberdinetan. 
- Hatzen mugimendu bertikala (artikulazioa) eta horizontalaren lanketa (trebakuntza), beraien 

malgutasuna, indarra, abiadura eta menpekotasunik eza garatuz. 
- Tonalitate maiorren garapena eta tonalitate minorren gehikuntza. 
- 1., 2. eta 3. posizioen ikasketa. Posizio aldaketen tekniken ikasketa progresiboa. 
- Bi zortziduneko eskalak eta arpegioak. Lehenengo hiru posizioen eremuan eskala errazenen 

hastapena. 
- Ariketa kromatikoak. Eskala kromatikoen hastapena. 
- Hari bikoitzen garapen progresiboa (hari bat airean delarik, nota bat berdina delarik…).  
- Vibratoa: mugimendua garatzeko ariketak. Estudioetan eta obretan vibratoa erabiltzen hastea. 
- Afinazioaren etengabeko garapena, kantuaren bidez, soinua arretatsu entzunez eta berehala 

zuzentzeko ohituraren bidez. 
 
4- Espresio musikala: 

- Maila honi dagozkion partituran azaltzen diren ikurrak eta indikazioen interpretazioa. 
- Interpretatzen diren piezen oinarrizko analisiaren bidez (estruktura, gaiak, tonalitatea, kokapen 

historikoa…), fraseoaren ezagutza.  
- Ornamentazio ezberdinen (txioak, mordenteak, apoiaturak) hastapena, musika espresatzeko 

baliabide bezala. 
- Dinamika sorta zabalkuntza (erreguladoreak, ñabardurak, soinuaren koloreak). 

 
5- Entzumen-oroimena, ikuste-oroimena eta muskulu-oroimenak lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. 

Obrak buruz jotzeko ohituraren lorpena.  
 
6- Biolinaren errepertorioaren ikasketa eta ezagutza: 

- Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 
diren, ariketa, estudio eta errepertorioko obren aukeraketa mailakatua. 

- Biolinaren errepertorioko obrak entzuteko ohituraren garapena (grabazioak, audizioetara eta 
kontzertuatara joatea…). 

 
10- Ikasteko teknikak: 

- Egunero ikasteko ohitura eta ikasteta denboraren antolamendu egokiaren lorpena. 
- Ikasketa pertsonalean, ikasgelan landutako kontzeptuen aplikazioa. 
- Ikasketan azaltzen diren arazo teknikoak ebazteko behar den kriterioaren eta kapazitatearen lorpena. 
       Autoentzumenaren eta autozuzenketaren garapena.  
- Zentzu kritiko baikorraren eraketa. 

 
11- Jendearrean jotzeko jarduera. 
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METODOLOGIA 

 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 
zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 
 

METODOAK 

 
- BLACKWELL: Fiddle Time Scales. Vol. II. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Sprinters. 
- CRICKBOOM: Biolin Teoriko-Praktikoa. II. eta III.bild. 
- DEZAIRE: Position Shifts.  
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon. Vol. II. 
- KAYSER: Estudioak, Op. 20.  
- KREUTZER: Estudioak. 
- SEVCIK: Op. 1 eta 2. 
- TROTT: Hari bikoitzak. 
- VAN DE VELDE: Le petit Paganini.  III. bild. 

- WOHLFAHRT: Estudioak, Op. 45. 
- WHISTLER: Introducing the Positions. Vol. I (3. pos.) eta II (2. pos.). 

 

OBRAK 

 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux.  IV. bild. 
- NELSON: Baroque Violinist. 
- JEAN-MARIE: Cinquantaine 
- Kontzertinoak: SEITZ, RIEDING, HUBER, KÜCHLER (Op. 12).  
- Kontziertoak eta Sonata Barrokoak: VIVALDI, TELEMANN, CORELLI, etb. 
- SUZUKI: Violin School.  III. eta IV. bild. 

 
*Obra batzuk 3. posiziorainoko posizio aldaketak eta posizioa finkoak dauzkate.  

 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ikaslearen segimendua: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Postura 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
 
Entzunaldiak: 
 
- Eszenan duen portaera 
- Teknikaren menderatze maila 
 
 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
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 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 
dute; bertan, ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.  

 

 

 

OHARRAK 

Laugarren kurtsoa gainditzeko  gutxieneko programa: 
  

 Eskala eta arpegioak: ikasleak, bi zortziduneko eskala maiorrak eta minorrak landu behar izan ditu (baten bat 
lehenengo hiru posizioen eremuan); bakoitza bere arpegioekin.  
 

 Piezak eta estudioak: ikasleak gutxienez 12 pieza edo estudio landu behar izan ditu (Kontzertinoen, sonaten eta 
kontziertuen mugimendu bakoitza, pieza bat bezala kontsideratuko da). Pieza eta estudio hauetan, kurtsoko 
edukietan agertzen diren alderdi tekniko-espresibo ezberdinak barneratuak egon behar dira (horietako batzuk 
posizio aldaketak edota lehenengo posizioa ez den  beste posizioren bat  barne izan behar dute, hatzen formazio 
ezberdin guztiak, arku-kolpeak, ñabardurak, afinazioa, soinua). Horietako batzuk buruz. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA BIOLONTXELO OSAGARRIA CURSO 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALETAKO 
1. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
 

- Biolontxeloaren zati ezberdinak ezagutu 
- Instrumentu gabe eta instrumentuarekin, 

gorputzaren posizio egoki eta naturala 

bereganatu. 
- Gorputzaren pisua kontrolatu eta 

mugimenduen flexibilitatea bereganatu. 
- Eskumako esku eta hatzamarren posizio eta 

flexibilitate egokiak bereganatu. 
- Eskumako beso eta besoaren-aurreko luzera 

osoa Portu, arku gabe eta arkoarekin 
- Oinarrizko arku kolpeak egin 
- Ezker besoaren posizio egokia barneratu 
- Ezker hatzen artikulazio egokia lortu   
- Afinazio eta soinu kalitate onak lortzeko, 

entzumen gaitasun egokia garatu.  
- Erritmo argiaz jo. 
- Mailari dagokion ariketa, estudio eta obrak jo 
- Buruz mailari dagokion obrak jo 
- Ikasteko ohitura egokiak bereganatu 
- Instrumentoa zaintzeko eta mantenimendua 

egiteko ohitura hartu 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Mailari dagokion pasarte musikalen lehen 
ikusketa, geldiune gabe egin.  

 2.– Buruz pasarte musikalak jo, parametro 
ezberdinak errespetatuz; erritmoa, afinazioa, 
artikulazio musikala. 

 3.– Mailari dagokion musika piezak jo dagokion 
estiloa adieraziz. 

. 4.– Entzunaldi baten ondoren jotako obraren 
berezitasunak adierazi. 

5.– Obra eta estudioen bitartez garapen progresiboa 
adierazi. 

 6.– Bakarlari bezala entzuleen aurrean lasaitasunez 
jo. 

 7.– Musika taldekide bezala jo eta abezterakoan 
besteen soinua entzuteko eta jarraitzeko gaitasuna 
erakutsi 

 

 

EDUKIAK 

Biolontxeloarekin kontaktua 
- Gorputzaren posizio egokia eserita eta instrumentu gabe 
- Gorputzaren posizio egokia instrumentuarekin 
- Gorputzaren oreka 

 

Soinuaren sormena eta ekoizpena 
- Soka hutsak 
- Pisua 

 

Ezker eskua 
- Postura 
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- Artikulazioa 
- Lehen posizio eta posizio erdiak, itxita eta irekita 
- Laugarren posizioaren sarrera 

 

Eskumako eskua 
- Arku kantitate ezberdinak 
- Hari aldaketak 
- Legato & detache arku golpeak 
- Besoaren mugimendu horizontal, bertikal eta angularra  
- Besoaren eta beso-aurrekoaren mugimenduen kontrola 

 

Bi besoen arteko koordinazioa; oreka 
Hatz lodien kontrola 
Entzumen garapena 

- Noten soinuen eta hauen arteko tonu&tonu-erdien identifikazioa 
- Afinazio eta entonazioaren arteko erlazioa 
 

 

Metronomoaren ezaguera eta erabilpena 
Ñabardura dinamikoak 
Buruz jo 
Lehen begiratua 
Ikasteko ohituraren sustapena eta plangintza 

- Ikasteko ohituraren disziplina eta konzentrazioa  
- Barne-entzumena  
- Ikasteko denboraren plangintza  

 

 
 

METODOLOGIA 
 

                       METODOAK: 
                      - “First year cello method”  Benoy and Burrowes  

- “Le premier pas” - S: LEE  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  
- “Szkola na wiolonczele 2” - M. MIENDLAR  
- “40 estudios fáciles op.70” - S.LEE  
- “Methode du jeune violoncelliste2” - L R .FEULLIARD  
- “Técnica elemental del violoncello”- NEGOESCU  
 Dúos: 
- “Gordonkaduók”– M. BUDAPEST  

 
                        Obras  

- “Libro I” - SUZUKI  
- “Le jeune violoncelliste 1A - L R. FEULLIARD  
 

 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren ikusketa 
Klaseko bertaratzea 
 
Bakarko ikasketa  
Teknika eta soinu garapenaren emaitza 
 
Azterketak:  

- Entzunaldi orokorrak  
- Ikasgela barruko entzunaldiak 

 

 
50%  
 
 
40%  
 
 
 
10% 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-
INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute  

 Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA 
gainditu beharko dute. 

 Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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ASIGNATURA BIOLONTXELO OSAGARRIA CURSO 
IRAKASKUNTZA PROFFESIONALETAKO 
2. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
-     Ezker besoaren pisua barneratu, erlajazioa   

lortzeko erabili eta esfortzu gabe joteko. 
- Biolontxeloaren zati ezberdinak ezagutu 
- Instrumentu gabe eta instrumentuarekin, 

gorputzaren posizio egoki eta naturala 

bereganatu. 
- Gorputzaren pisua kontrolatu eta 

mugimenduen flexibilitatea bereganatu. 
- Eskumako esku eta hatzamarren posizio eta 

flexibilitate egokiak bereganatu. 
- Eskumako beso eta besoaren-aurreko luzera 

osoa Portu, arku gabe eta arkoarekin 
- Oinarrizko arku kolpeak egin 
- Ezker besoaren posizio egokia barneratu 
- Ezker hatzen artikulazio egokia lortu   
- Afinazio eta soinu kalitate onak lortzeko, 

entzumen gaitasun egokia garatu.  
- Erritmo argiaz jo. 
- Mailari dagokion ariketa, estudio eta obrak jo 
- Buruz mailari dagokion obrak jo 
- Ikasteko ohitura egokiak bereganatu 
- Instrumentoa zaintzeko eta mantenimendua 

egiteko ohitura hartu 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Mailari dagokion pasarte musikalen lehen 
ikusketa, geldiune gabe egin.  

 2.– Buruz pasarte musikalak jo, parametro 
ezberdinak errespetatuz; erritmoa, afinazioa, 
artikulazio musikala. 

 3.– Mailari dagokion musika piezak jo dagokion 
estiloa adieraziz. 

. 4.– Entzunaldi baten ondoren jotako obraren 
berezitasunak adierazi. 

5.– Obra eta estudioen bitartez garapen progresiboa 
adierazi. 

 6.– Bakarlari bezala entzuleen aurrean lasaitasunez 
jo. 

 7.– Musika taldekide bezala jo eta abezterakoan 
besteen soinua entzuteko eta jarraitzeko gaitasuna 
erakutsi 

 

 

EDUKIAK 

Flexibilitatez biolontxeloarekin kontaktua 
- Gorputzaren posizio egokia eserita eta instrumentu gabe 
- Gorputzaren posizio egokia instrumentuarekin 
- Gorputzaren oreka 

 

Soinuaren sormena eta ekoizpena 
- Soka hutsak 
- Pisua 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

Ezker eskua 
- Postura 
- Artikulazioa 
- Lehen posizio , posizio erdia eta laugarren posizioa ,itxita eta irekita. 
- Bigarren eta hirugarren posizioen sarrera 

 

Eskumako eskua 
- Arku kantitate ezberdinak 
- Hari aldaketak 
- Legato, detache eta staccato arku golpeak 
- Besoaren mugimendu horizontal, bertikal eta angularra  
- Besoaren eta beso-aurrekoaren mugimenduen kontrola 

 

Bi besoen arteko koordinazioa; oreka 
Hatz lodien kontrola 
Entzumen garapena 

- Noten soinuen eta hauen arteko tonu&tonu-erdien identifikazioa 
- Afinazio eta entonazioaren arteko erlazioa 
 

 

Metronomoaren ezaguera eta erabilpena 
Ñabardura dinamikoak 
Buruz jo 
Lehen begiratua 
Ikasteko ohituraren sustapena eta plangintza 

- Ikasteko ohituraren disziplina eta konzentrazioa  
- Barne-entzumena  
- Ikasteko denboraren plangintza  

 

 
 

METODOLOGIA 

 
Métodos:  

- “Le premier pas” - S: LEE  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  
- “Szkola na wiolonczele 2” - M. MIENDLAR  
- “40 estudios fáciles op.70” - S.LEE  
- “Methode du jeune violoncelliste2” - L R .FEULLIARD  
- “Libro de escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  
- “Técnica elemental del violoncello”- NEGOESCU  

 
Dúos  

- “Gordonkaduók”– M. BUDAPEST  
 
Obras  

- “Libro II” - SUZUKI  
- “Le jeune violoncelliste 1A - L R. FEULLIARD  
- “Gordonkamuzsika” 2 y 3 - E. LENGYEN  
- “Cello solo” DOMENICO GULLI 
               



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren ikusketa 
Klaseko bertaratzea 
 
Bakarko ikasketa  
Teknika eta soinu garapenaren emaitza 
 
Azterketak:  

- Entzunaldi orokorrak  
- Ikasgela barruko entzunaldiak 
- Derrigorrezko bertaratzea 

 

 
40%  
 
 
40%  
 
 
 
20% 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-
INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute  

 Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA 
gainditu beharko dute. 

 Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

       
-     Ezker besoaren flexibilitatea lortu posizio 

aldaketak esfortzu gabe egiteko 
- Gorputzaren pisua kontrolatu eta 

mugimenduen flexibilitatea bereganatu. 
-  

- Eskumako esku eta hatzamarren posizio eta 

flexibilitate egokiak bereganatu. 
 

-     Arku golpeak menderatu 
- Ezker eskuaren erlajazio eta flexibilitate osoa 
- lortu bibratoa lortzeko      
- Ezker hatzen artikulazio egokia lortu  
- Afinazio eta soinu kalitate onak lortzeko, 

entzumen gaitasun egokia garatu.  
- Erritmo argiaz jo. 
- Mailari dagokion ariketa, estudio eta obrak jo 
- Buruz mailari dagokion obrak jo 
- Ikasteko ohitura egokiak bereganatu 
- Instrumentoa zaintzeko eta mantenimendua 

egiteko ohitura hartu 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Mailari dagokion pasarte musikalen lehen 
ikusketa, geldiune gabe egin.  

 2.– Buruz pasarte musikalak jo, parametro 
ezberdinak errespetatuz; erritmoa, afinazioa, 
artikulazio musikala. 

 3.– Mailari dagokion musika piezak jo dagokion 
estiloa adieraziz. 

. 4.– Entzunaldi baten ondoren jotako obraren 
berezitasunak adierazi. 

5.– Obra eta estudioen bitartez garapen progresiboa 
adierazi. 

 6.– Bakarlari bezala entzuleen aurrean lasaitasunez 
jo. 

 7.– Musika taldekide bezala jo eta abezterakoan 
besteen soinua entzuteko eta jarraitzeko gaitasuna 
erakutsi 

 

 

EDUKIAK 

Biolontxeloarekin kontaktua 
- Gerrialdearen eta hanken mugimendua instrumentuarekin flexibilitatea adieraziz 
- Gorputzaren posizio egokia instrumentuarekin 
- Gorputzaren oreka 

 

Soinuaren sormena eta ekoizpena 
- Soka hutsak 
- Pisua 

 

Ezker eskua 
- Postura 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

- Artikulazioa 
- Lehen lau posizioak, itxita eta irekita 
- 5,6 eta zazpigarren posizioen sarrera 
- Armoniko naturalak 
- Bibratoaren lehen hurratsak 

 

Eskumako eskua 
- Arku kantitate ezberdinak 
- Hari aldaketak 
- Legato ,detache,staccato eta martele  arku golpeak 
- Besoaren mugimendu horizontal, bertikal eta angularra  
- Besoaren eta beso-aurrekoaren mugimenduen kontrola 

 

Bi besoen arteko koordinazioa; oreka 
Hatz lodien kontrola 
Entzumen garapena 

- Noten soinuen eta hauen arteko tonu&tonu-erdien identifikazioa 
- Afinazio eta entonazioaren arteko erlazioa 
 

Doren ikurraren eta Solen ikurraren arteko erlazioa 
Metronomoaren ezaguera eta erabilpena 
Ñabardura dinamikoak 
Buruz jo 
Lehen begiratua 
Ikasteko ohituraren sustapena eta plangintza 

- Ikasteko ohituraren disziplina eta konzentrazioa  
- Barne-entzumena  
- Ikasteko denboraren plangintza  

 

                                                                        
 

METODOLOJIA 

 

   
Métodos:  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  

- “Methode du jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
- “Szkola na violonczele 3” - M MIENDLAR  
-  

 
Estudios y escalas:  

- “40 Estudios melódicos y progresivos” - S LEE  
- “Escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  

“40 estudios fáciles” - S. LEE  
 
“60 estudios” - L R. FEULLIARD  
Obras:  

- “Libro 3” - SUZUKI  
- “Gordonkamuzsika 3 “ - E. LENGYEN  
- “Le jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
-“3 Sonata” CIRRI 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

-“Cello solo” part 1 TOBIAS HUME 
- “3 sonata” P.HINDEMITH 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren ikusketa 
Klaseko bertaratzea 
 
Bakarko ikasketa  
Teknika eta soinu garapenaren emaitza 
 
Azterketak:  

- Entzunaldi orokorrak  
- Ikasgela barruko entzunaldiak 
- Derrigorrezko bertaratzea 

 

 
40%  
 
 
40%  
 
 
 
20% 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-
INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute  

 Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA 
gainditu beharko dute. 

 Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
 

- Soinuaren kontzientzia hartu, expresibitatea 

adierazteko komunikazio bide bezala. 
 

- Gorputzaren pisua kontrolatu eta 

mugimenduen flexibilitatea erabili. 
- Eskumako esku eta hatzamarren posizio eta 

flexibilitate egokiak bereganatu. 
- Expresibitatea adierazteko arku kolpeak 

menderatu 
- Flexibilitatea eta erlajazioa bereganatu ezker 

eskuan, bibrato jarraia lortzeko eta horrela 

obren expresibitatea. 
- Obrak argi plazaratzeko ezker hatzen 

artikulazio egokia lortu   
- Afinazio eta soinu kalitate onak lortzeko, 

entzumen gaitasun egokia garatu.  
- Erritmo argiaz jo. 
- Mailari dagokion ariketa, estudio eta obrak jo 
- Buruz mailari dagokion obrak jo 
- Ikasteko ohitura egokiak bereganatu 
- Instrumentoa zaintzeko eta mantenimendua 

egiteko ohitura hartu 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Mailari dagokion pasarte musikalen lehen 
ikusketa, geldiune gabe egin.  

 2.– Buruz pasarte musikalak jo, parametro 
ezberdinak errespetatuz; erritmoa, afinazioa, 
artikulazio musikala. 

 3.– Mailari dagokion musika piezak jo dagokion 
estiloa adieraziz. 

. 4.– Entzunaldi baten ondoren jotako obraren 
berezitasunak adierazi. 

5.– Obra eta estudioen bitartez garapen progresiboa 
adierazi. 

 6.– Bakarlari bezala entzuleen aurrean lasaitasunez 
jo. 

 7.– Musika taldekide bezala jo eta abezterakoan 
besteen soinua entzuteko eta jarraitzeko gaitasuna 
erakutsi 

 

 

EDUKIAK 

 

 

- Gorputzaren flexibilitatea instrumentuarekin adierazi 
- Gorputzaren oreka 

 

Soinuaren sormena eta ekoizpena 
- Soka hutsak 
- Pisua 

 

Ezker eskua 
- Postura 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

- Artikulazioa 
- Lehen lau posizioak, itxita eta irekita 
- 5,6 & 7 posizioen garapena 

                   - Hatz lodito posizioan lehen hurratsak 
                   - Armoniko naturalak diapasoi guztian 
                   - Bibratoaren garapena 
Eskumako eskua 

- Arku kantitate ezberdinak 
- Hari aldaketak 
- Legato, detache, staccato eta martele arku golpeak; spiccatoaren sarrera. 
- Besoaren mugimendu horizontal, bertikal eta angularra  
- Besoaren eta beso-aurrekoaren mugimenduen kontrola 

 

Bi besoen arteko koordinazioa; oreka 
Hatz lodien kontrola 
Entzumen garapena 

- Noten soinuen eta hauen arteko tonu&tonu-erdien identifikazioa 
- Afinazio eta entonazioaren arteko erlazioa 
 

 Laugarren marrako doren ikurraren garapena 
Metronomoaren ezaguera eta erabilpena 
Ñabardura dinamikoak 
Buruz jo 
Lehen begiratua 
Ikasteko ohituraren sustapena eta plangintza 

- Ikasteko ohituraren disziplina eta konzentrazioa  
- Barne-entzumena  
- Ikasteko denboraren plangintza  

 

                                                                              
 

METODOLOGIA 

todos:  
- “Ejercicios diarios” - L R. FEULLIARD  

-  
 
Estudios y escalas:  

- “Estudios melódicos y progresivos” - S LEE  
- “Escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  

 
- “60 estudios” L R. FEULLIARD  

- “113 estudios Libro I” - DOTZAUER  
- “40 estudios melódicos y progresivos” - S. LEE  

 
Obras:  

- “Libro 4” - SUZUKI  
- “Gordonkamuzsika 3 “ - E. LENGYEN  
- “Le jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
- “Sonata en Mi m” - B. MARCELLO  
- “Sonata en Do M” - J B. BREVAL  
- “Concierto en Do M”  



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

- “Concerto Si m” op.35  O.RIEDING 
 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren ikusketa 
Klaseko bertaratzea 
 
Bakarko ikasketa  
Teknika eta soinu garapenaren emaitza 
 
Azterketak:  

- Entzunaldi orokorrak  
- Ikasgela barruko entzunaldiak 
- Derrigorrezko bertaratzea 

 

 
35%  
 
 
40%  
 
 
 
25% 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-
INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute  

 Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA 
gainditu beharko dute. 

 Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA FLAUTA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Bere mailaren arabera, 
1) Instrumentuak eskaintzen duen aukera multzoa 
behar bezala ezagutzea. 
2) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasunik handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, eta maila jakin 
bateko zailtasunei aurre egitea. 
3) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 
4) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena 

eta  bi  eskuen  arteko  koordinaketa  eta  
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena 
5) Aire zutabea eta ahokadura egokitzen hastea. 
6)  Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio  
on 
bat lortzen hastea. 
7) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu 
sormenaren sistema ezagutzea. 
8) Oinarrizko digitazioak edo hatz-jokoak ikastea. 
9) Bakarka edo taldean, mailari dagoz-kion 
zailtasuneko piezak jotzea. 
10) Musikaren espresiorako gune naturalak
 diren 

kontzertuetan parte hartzea. 

Ebaluaketa jarraitua landuko da, honen proposatu 
diren helburuak zein neurritan betetzen diren aztertuko 
da. Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta  taldekideekin  azaltzen  duen  jarrera  ere  
kontutan hartuko da. 
Gorputzaren  jarrera,  ahokadura,  arnasketa  eta   
haize 
zutabearen behaketa jarraia. 
Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren bidez. 
Buruz ikasteko ahalmena. 
Bat-batekotasunean aritzeko trebeziabaita 
sormenarenean ere. 
Instrumentuaren   egoera    eta    aparteko    
materialaren zaintza ona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bere mailaren arabera, 

 
Tinbre eta soinuen egiturez guztiz eta berehala jabetzea: 
A) Gorputzaren ezagutza: 

1) Gorputza mugimenduan. 
2) Lasaitasuna. 
3)Arnasketa.-Pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahal-mena landu. 

 
B) Tresnaren ezagutza: 

1) Aurkezpena. 
2) Bilakaera historian zehar 
3) Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 
4) Ahoratzea, emisio naturala. 
5) Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: 
digitazioa, artikulatzea, irakurketa. 

 
D) Interpretazioa: 

1)  Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 
2) Musika eta komunikazio tresna gisa. 
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3) Musika entzunaldiak. 
4) Bat bateko irakurketa. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Klase  bakoitzean  tresnaren  trebetasun  instrumentala 
pixkanaka  eskuratzeko  beharrezko  azalpenak  emango 
dira.  Ikaslea ikaskuntzaren protagonista da , eta beraz, klasean  aste   bakoitzean  eman  zaizkion  jarraibideak 
erabili behar ditu, maila bakoitzeko helburuak lortzeko. Normalean  klaseak  banakakoak  izango  diraikasle 
bakoitzaren garapen eta errendimendu handiena lortzeko. 
Hala  ere,  ikastaro,  maila  edo  gradu  berean  ikasleen 
bateratze-lana  egiteko   jarduera kolektiboak ere egin daitezke. 
Asteroko klaseaz gain irakasleekin ikastaroak egitea, kontzertuak entzutea, musika eskola eta kontserbatorioren 
arteko elkartrukeak eta abarretako jarduerak planteatuko dira. 
Ondoren  zehaztutako  metodo  eta  liburuekin  batera, beste hezkuntza baliabide batzuk ere erabiliko dira, 

besteak beste sarean dauden bideoak ikusi eta analisiak egin, informazioa aurkitu, etab. 

1.mailako metodo eta partitura zerrenda: 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 
Moyse, Marcel: Debutant Flutiste 
Popp,W.Ejercicios fáciles para principiantes con piano op.258 Ed.Zimmermann 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Primera parte: (Respiración: Ejercicios 1,2,3 y 4) 

  Escala cromática en las dos primeras octavas. Escalas y arpegios de Do Mayor y La menor. FLAUSKOLA-1 
(Ed. Erviti) Primera parte. (1º curso: unidades 1 a 6) 

  TREVOR WYE…………… Iniciación a la flauta (1ª parte) 

  BANTAI-KOVACS………. 1º volumen (de la 1º a la 13º) 
 

PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Primera parte. (Dúos, Tríos y Cuartetos) M. Moyse: 30 dúos (nº16) 
L. Moyse: Forty little pieces in progressive order for beginner flautists 
LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. I. (nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 16, 20 y 24) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 
Gutxieneko kurtsoko eskatzen diran edukiak bete 

behar dira. 

JARRERAK 
Klase bakoitzaren jarrera: 
-Gelako liburutxoren kontrola ondo antolatuta 
(soinua, eskalak, ikasketak, lanak (doinu eta kantuak) 
-Joko dituen obrei interesa adierazi 
-Zentzu autokritikoa eduki 
-Instrumentuaren zaintza ona 
-Interpretazioa kalitateari garrantzia eman 
-Afinazioari garrantzia eman, baita 
soinuaren egonkortasunari ere. 
-Irakaslearen azalpenei garrantzia eman, ordena eta 
astean zehar eskatutako lana ondo ikasita ekartzea 
-Musikarekin ondo pasa 

 
EDUKIAK 50% 

 
JARRERAK 50% 
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-Entzunaldietan eta beste jardueratan parte hartzeko 
interesa azaldu 
 

 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio-prozesua  jarraia  da  eta  ikasleak  ohiko  azken 
ebaluaketan ikasgaia gainditu behar du. 

Ebaluazioa  gainditzeko gutxienez  10etik  5eko kalifikazio minimoa lortu beharko da irizpideetan azaltzen diren 

alderdi bakoitzaren puntuazioaren batuketa egin ostean. 
Etengabeko ebaluaziorako eskubidea galtzen edo gainditu 
gabe  geratzen  bada,  azken  azterketa  epaimahaiarekin 
(azterketa berezi bat) egin beharko da. Azterketa horretan irakaspen profesionaleko lehenengo mailarako ezarritako 
gutxieneko edukiak gainditu beharko dira. 

TEKNIKA ETA INTERPRETAZIO GAINDITZEKO PROBA Mailaren arabera, irakasleak aukeratutako eskala, estudio eta 
obrekin programa bat prestatuko da. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA FLAUTA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Bere mailaren arabera, 
1) Instrumentuak eskaintzen duen aukera multzoa behar 
bezala ezagutzea. 
2) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasunik handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, eta maila jakin bateko 
zailtasunei aurre egitea. 
3) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 
4) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena 
5) Aire zutabea eta ahokadura egokitzen hastea. 
6)  Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio  
on bat lortzen hastea. 
7) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu 
sormenaren sistema ezagutzea. 
8) Oinarrizko digitazioak edo hatz-jokoak ikastea. 
9) Bakarka edo taldean, mailari dagoz-kion 
zailtasuneko piezak jotzea. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak 
diren kontzertuetan parte hartzea. 

Ebaluaketa jarraitua landuko da, honen proposatu 
diren helburuak zein neurritan betetzen diren aztertuko 
da. Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta  taldekideekin  azaltzen  duen  jarrera  ere  
kontutan hartuko da. 
Gorputzaren  jarrera,  ahokadura,  arnasketa  eta   
haize 
zutabearen behaketa jarraia. 
Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren bidez. 
Buruz ikasteko ahalmena. 
Bat-batekotasunean aritzeko trebeziabaita 
sormenarenean ere. 
Instrumentuaren   egoera    eta    aparteko    
materialaren zaintza ona 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bere mailaren arabera, 
Tinbre eta soinuen egiturez guztiz eta berehala jabetzea: 

 
A) Gorputzaren ezagutza: 

1) Gorputza mugimenduan. 
2) Lasaitasuna. 
3)Arnasketa.-Pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahal-mena landu. 

 
B) Tresnaren ezagutza: 

1) Aurkezpena. 
2) Bilakaera historian zehar 
3) Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 
4) Ahoratzea, emisio naturala. 
5) Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: 
digitazioa eta artikulatzea. 

 
C) Interpretazioa: 

1)  Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 
2) Musika entzunaldiak. 

3) Bat bateko irakurketa. 
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METODOLOGIA 

Klase  bakoitzean  tresnaren  trebetasun  instrumentala 
pixkanaka  eskuratzeko  beharrezko  azalpenak  emango 
dira.  Ikaslea ikaskuntzaren protagonista da , eta beraz, klasean  aste   bakoitzean  eman  zaizkion  jarraibideak 
erabili behar ditu, maila bakoitzeko helburuak lortzeko. Normalean  klaseak  banakakoak  izango  dir ikasle 
bakoitzaren garapen eta errendimendu handiena lortzeko. 
Hala ere, ikastaro, maila edo gradu berean ikasleen bateratze-lana  egiteko   jarduera kolektiboak ere egin 
daitezke. 
Asteroko klaseaz gain irakasleekin ikastaroak egitea, kontzertuak entzutea, musika eskola eta kontserbatorioren 
arteko elkartrukeak eta abarretako jarduerak planteatuko dira. 
Ondoren  zehaztutako  metodo  eta  liburuekin  batera, beste hezkuntza baliabide batzuk ere erabiliko dira, 

besteak beste sarean dauden bideoak ikusi eta analisiak egin, informazioa aurkitu, etab. 

2.mailako metodo eta partitura zerrenda: 

ROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 
  Moyse, Marcel: Debutant Flutiste 

Popp,W.Ejercicios fáciles para principiantes con piano op.258 Ed.Zimmermann 
Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 6 al 10) 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Respiración; Notas Tenidas, Escalas y Arpegios) 

  Escala cromática en dos octavas. 

  Escalas y arpegios hasta dos alteraciones. Las escalas menores en el modo natural. FLAUSKOLA-1 (Ed. 
Erviti) Segunda parte. (2º curso: unidades 1 a 10) 
TREVOR WYE…………… Teoria y práctica de la flauta Volúmenes I, III, V, VI F. 

GONZALEZ…………….. 20 ejercicios para flauta (ejercicios del 1 al 6) 
 

 
PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 

FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Dúos, Tríos y Cuartetos) LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. 2 
Bartok, B.:…..….18 dúos para  dos flautas 
Fischer, C.:………Solos para flauta. 36 piezas de repertorio con acompañamiento de  piano  
Moyse, L.:…………40 pequeñas piezas en progresión para flautistas principiantes.  
Norton, C.:………………Microjazz para flauta 

Wye, T.: …………..A very easy flute treasury. 
 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 
Gutxieneko kurtsoko eskatzen diran edukiak bete 

behar dira. 

JARRERAK 
Klase bakoitzaren jarrera: 
-Gelako liburutxoren kontrola ondo antolatuta 
(soinua, eskalak, ikasketak, lanak (doinu eta kantuak) 
-Joko dituen obrei interesa adierazi 
-Zentzu autokritikoa eduki 
-Instrumentuaren zaintza ona 
-Interpretazioa kalitateari garrantzia eman 
-Afinazioari garrantzia eman, baita 
soinuaren egonkortasunari ere. 
-Irakaslearen azalpenei garrantzia eman, ordena eta 
astean zehar eskatutako lana ondo ikasita ekartzea 
-Musikarekin ondo pasa 

 
 
 
 
EDUKIAK 50% 

 
JARRERAK 50% 
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-Entzunaldietan eta beste jardueratan parte hartzeko 
interesa azaldu 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio-prozesua  jarraia  da  eta  ikasleak  ohiko  azken 
ebaluaketan ikasgaia gainditu behar du. 

Ebaluazioa  gainditzeko gutxienez  10etik  5eko kalifikazio minimoa lortu beharko da irizpideetan azaltzen diren 

alderdi bakoitzaren puntuazioaren batuketa egin ostean. 
Etengabeko ebaluaziorako eskubidea galtzen edo gainditu 
gabe  geratzen  bada,  azken  azterketa  epaimahaiarekin 
(azterketa berezi bat) egin beharko da. Azterketa horretan irakaspen profesionaleko lehenengo mailarako ezarritako 
gutxieneko edukiak gainditu beharko dira. 

TEKNIKA ETA INTERPRETAZIO GAINDITZEKO PROBA Mailaren arabera, irakasleak aukeratutako eskala, estudio eta 
obrekin programa bat prestatuko da. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA FLAUTA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Bere mailaren arabera, 
 
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera multzoa behar 
bezala ezagutzea. 
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasunik handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, eta maila jakin bateko 
zailtasunei aurre egitea. 
c) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 
 
1) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena 
2) Aire zutabea eta ahokadura egokitzen hastea. 
3)  Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio  
on bat lortzen hastea. 
4) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu 
sormenaren sistema ezagutzea. 
5) Oinarrizko digitazioak edo hatz-jokoak ikastea. 
6) Bakarka edo taldean, mailari dagoz-kion 
zailtasuneko piezak jotzea. 

7) Musikaren espresiorako gune 
naturalakdiren kontzertuetan parte hartzea. 

Ebaluaketa jarraitua landuko da, honen proposatu 
diren 
helburuak zein neurritan betetzen diren aztertuko da. 
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta  taldekideekin  azaltzen  duen  jarrera  ere  
kontutan hartuko da. 
Gorputzaren  jarrera,  ahokadura,  arnasketa  eta   
haize zutabearen behaketa jarraia. 
Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren 
bidez. 
Buruz ikasteko ahalmena. 
Bat-batekotasunean aritzeko trebezia baita 
sormenarenean ere. 

Instrumentuaren   egoera    eta    aparteko    materialaren 
zaintza ona 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bere mailaren arabera, 
Tinbre eta soinuen egiturez guztiz eta berehala jabetzea: 

 
A) Gorputzaren ezagutza: 

1) Gorputza mugimenduan. 
2) Lasaitasuna. 
3)Arnasketa.-Pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahal-mena landu. 

 
B) Tresnaren ezagutza: 

1) Aurkezpena. 
2) Bilakaera historian zehar 
3) Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 
4) Ahoratzea, emisio naturala. 
5) Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: 
digitazioa eta artikulatzea. 
6) Afinazioa 

 
C) Interpretazioa: 

1)  Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 
3) Estilo ezberdinetako zatien entzunaldia. 
4) Bat bateko irakurketa. 
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D) Entzunaldiak: 

1) Musikaren analisi eta xehetasunak. 
2) Garai eta era ezberdinetako musikak. 

 

 

METODOLOGIA 

Klase  bakoitzean  tresnaren  trebetasun  instrumentala 
pixkanaka  eskuratzeko  beharrezko  azalpenak  emango dira.  Ikaslea ikaskuntzaren protagonista da , eta beraz, 
klasean  aste   bakoitzean  eman  zaizkion  jarraibideak erabili behar ditu, maila bakoitzeko helburuak lortzeko. 
Normalean  klaseak  banakakoak  izango  dira ikasle bakoitzaren garapen eta errendimendu handiena 
lortzeko. 
Hala ere, ikastaro, maila edo gradu berean ikasleen bateratze-lana  egiteko   jarduera kolektiboak ere egin 
daitezke. 
Asteroko  klaseaz  gain  irakasleekin  ikastaroak  egitea, 
kontzertuak entzutea, musika eskola eta kontserbatorioren arteko elkartrukeak eta abarretako jarduerak 
planteatuko dira. 
Ondoren  zehaztutako  metodo  eta  liburuekin  batera, 

beste hezkuntza baliabide batzuk ere erabiliko dira, besteak beste sarean dauden bideoak ikusi eta analisiak egin, 
informazioa aurkitu, etab. 

3.mailako metodo eta partitura zerrenda: 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 

  Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 11 a 15) 

  FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Tercera parte. (Sonido y Escala progresiva) 
- Escala cromática en dos octavas. 

- Escalas mayores y menores y arpegios hasta cuatro alteraciones. Las escalas menores en el modo 
natural y armónico. Intervalos de tercera en dichas tonalidades. 

  TREVOR WYE…………… Volumen I, III, IV, V y VI 
 

  F.GONZALEZ…………….. 20 ejercicios para flauta (ejercicios del 1 al 6) 
 

  BANTAI-KOVACS………. 1º volumen (de la 34º a la 54º) 
 

PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 
FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Dúos, Tríos y Cuartetos) 
Bartok, B.:…..…………...18 dúos para  dos flautas 
Beethoven, L.V.:….……….Allegro and Minuet Sol (2 Flautas) 
Lamas, Mauro……………………………… 3 piezas sencillas para flauta y piano 
M  Moyse, L.:…………40 pequeñas piezas en progresión para flautistas principiantes. 
Norton, C.:……………….………Microjazz para flauta  
Rogers, A.:……………….……Switch on to jazz  
Rota, N.:………………….….………5 piezas fáciles 
LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. 3 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 
Gutxieneko kurtsoko eskatzen diran edukiak bete 

behar dira. 

JARRERAK 
Klase bakoitzaren jarrera: 

 
EDUKIAK 50% 

 
JARRERAK 50% 
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-Gelako liburutxoren kontrola ondo antolatuta 
(soinua, eskalak, ikasketak, lanak (doinu eta kantuak) 
-Joko dituen obrei interesa adierazi 
-Zentzu autokritikoa eduki 
-Instrumentuaren zaintza ona 
-Interpretazioa kalitateari garrantzia eman 
-Afinazioari garrantzia eman, baita 
soinuaren egonkortasunari ere. 
-Irakaslearen azalpenei garrantzia eman, ordena eta 
astean zehar eskatutako lana ondo ikasita ekartzea 
-Musikarekin ondo pasa 

-Entzunaldietan eta beste jardueratan parte hartzeko 
interesa azaldu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio-prozesua  jarraia  da  eta  ikasleak  ohiko  azken 
ebaluaketan ikasgaia gainditu behar du. 

Ebaluazioa  gainditzeko gutxienez  10etik  5eko kalifikazio minimoa lortu beharko da irizpideetan azaltzen diren 

alderdi bakoitzaren puntuazioaren batuketa egin ostean. 
Etengabeko ebaluaziorako eskubidea galtzen edo gainditu 
gabe  geratzen  bada,  azken  azterketa  epaimahaiarekin 
(azterketa berezi bat) egin beharko da. Azterketa horretan irakaspen profesionaleko lehenengo mailarako ezarritako 
gutxieneko edukiak gainditu beharko dira. 

TEKNIKA ETA INTERPRETAZIO GAINDITZEKO PROBA Mailaren arabera, irakasleak aukeratutako eskala, estudio eta 
obrekin programa bat prestatuko da. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA FLAUTA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Bere mailaren arabera, 

 
1) Jotzen ongi pasatzea. 
2) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena 
3) Aire zutabea eta enbokadura, edo ahokadura, 
egokitzea, arnasketa diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 
4) Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 
5)  Flauta  jotzeko  behar  diren  muskuluen  
koordinaketa lortu. 
6) Flautaren ezaugarri akustikoen berri ikasi eta 
erabiltzen  astea. 
7) Lengoaia musikalaren ezagutzak 
instrumentuarekin erlazionatu eta era-biltzea. 
8) Bakarka edo taldean, mailari dagoz-kion 
zailtasuneko piezak jotzea. 
9) Musikarekiko sentsibilitatea eta bar-ne entzumena 
lortzea audizio, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak
 diren kontzertuetan  parte hartzea. 

 

Ebaluaketa jarraitua landuko da, honen proposatu 
diren helburuak zein neurritan betetzen diren aztertuko 
da.  
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta  taldekideekin  azaltzen  duen  jarrera  ere  
kontutan hartuko da. 
Gorputzaren  jarrera,  ahokadura,  arnasketa  eta   
haize zutabearen behaketa jarraia. 
Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren bidez. 
Buruz ikasteko ahalmena. 
Bat-batekotasunean aritzeko trebezia
 baita 
sormenarenean ere. 

Instrumentuaren   egoera    eta    aparteko    materialaren 
zaintza ona 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bere mailaren arabera, 
Tinbre eta soinuen egiturez guztiz eta berehala jabetzea: 

 
A) Gorputzaren ezagutza: 

1) Lasaitasuna. 
2) Arnasketa.- Pixkakako entrenamendua airea biriken behe aldean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren 

 
B) Tresnaren ezagutza: 

1) Bilakaera historian zehar. 
2) Entretenimendua. 
3) Ahokadura, emisio naturala. 
4) Aukera akustikoak: doinuaren kalitatea melodian. 
5) Afinazioa 
6) Teknika.- instrumentuaren teknikaren oinarria: 
digitazioa, artikulatzea, irakurketa. 
7) Ikasteko planifikazioa eta ohi-tura. 

 
C) Interpretazio musikala: 

1) Lengoaia musikalaren aplika-zio praktikoa. 
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2) Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
3) Musikaren egiturak ezagutu eta ulertu. 
4) Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, 
esaldiak, etab. 
5) Musika komunikazio tresna gisa. 

 
D) Entzunaldiak: 

1) Musikaren analisi eta xehetasunak. 
2) Garai eta era ezberdinetako musikak 

 

 

METODOLOGIA 

Klase  bakoitzean  tresnaren  trebetasun  instrumentala 
pixkanaka  eskuratzeko  beharrezko  azalpenak  emango dira.  Ikaslea ikaskuntzaren protagonista da , eta beraz, 
klasean  aste   bakoitzean  eman  zaizkion  jarraibideak erabili behar ditu, maila bakoitzeko helburuak lortzeko. 
Normalean  klaseak  banakakoak  izango  dira ikasle bakoitzaren garapen eta errendimendu handiena 
lortzeko. 
ikastaro, maila edo gradu berean ikasleen   bateratze- lana egiteko jarduera kolektiboak ere egin daitezke. 
Asteroko  klaseaz  gain  irakasleekin  ikastaroak  egitea, kontzertuak entzutea, musika eskola eta 
kontserbatorioren  arteko  elkartrukeak  eta  abarretako jarduerak planteatuko dira. 
Ondoren  zehaztutako  metodo  eta  liburuekin  batera, 

beste hezkuntza baliabide batzuk ere erabiliko dira, besteak beste sarean dauden bideoak ikusi eta analisiak egin, 
informazioa aurkitu, etab. 

4.mailako metodo eta partitura zerrenda: 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA 
(ORIENTAGARRIA): 

  Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 16 a 20) 

  BANTAI-KOVACS……… 1º volumen (de la 55º a la 74º) 

  FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Cuarta parte. (Notas Tenidas. Escalas y Arpegios. Ejercicios de Trinos) 

  Escala cromática en dos octavas aplicando diferentes articulaciones. 

  Escalas mayores y menores y arpegios hasta cuatro alteraciones. Las escalas menores en el modo 
natural y armónico. Intervalos de tercera en dichas tonalidades. 

  Ejercicios de vibrato (TREWOR WYE volumen 4º) 

  15 pequeños estudios melódicos op. 33, volumen 1……………….…E. Koehler (Estudiar 10 o más estudios) 
PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A 

(ORIENTAGARRIA): 
Vivaldi, Antonio (1678-1741) ................... Sonata nº 2 en Do Mayor Op. 13 
Bach, J.S. (1685-1750) ………………………... Aria de la Suite en D 
Debussy, C. (1862 – 1918) ……………………. The Little negro  
Haendel, G.F. (1685-1759)……………..…… Sonatas La m /Sol m  
Dvorák, Antonín (1841-1904)………………Humoresque  
ANONIMO…………………………………..….. Greensleeves 
Massenet, Jules (1842 – 1912)……………... Meditación “THAIS”  
Faure, Gabriel (1845-1924)……………….... Siciliana Op.78 / Berceuse  
Scarlatti, D (1685-1757)…………………………”Ainsi qu´un papillon léger”  
Weber, C.M. von (1786 – 1826)…………….Scherzo Op.63 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
EDUKIAK 
Gutxieneko kurtsoko eskatzen diran edukiak bete 

behar dira. 

JARRERAK 
Klase bakoitzaren jarrera: 
-Gelako liburutxoren kontrola ondo antolatuta 
(soinua, eskalak, ikasketak, lanak (doinu eta kantuak) 
-Joko dituen obrei interesa adierazi 
-Zentzu autokritikoa eduki 
-Instrumentuaren zaintza ona 
-Interpretazioa kalitateari garrantzia eman 
-Afinazioari garrantzia eman, baita 
soinuaren egonkortasunari ere. 
-Irakaslearen azalpenei garrantzia eman, ordena eta 
astean 
zehar eskatutako lana ondo ikasita ekartzea 
-Musikarekin ondo pasa 

-Entzunaldietan eta beste jardueratan parte hartzeko 
interesa azaldu 

 
 
EDUKIAK 50%  
JARRERAK 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio-prozesua  jarraia  da  eta  ikasleak  ohiko  azken 
ebaluaketan ikasgaia gainditu behar du. 

Ebaluazioa  gainditzeko gutxienez  10etik  5eko kalifikazio minimoa lortu beharko da irizpideetan azaltzen diren 

alderdi bakoitzaren puntuazioaren batuketa egin ostean. 
Etengabeko ebaluaziorako eskubidea galtzen edo gainditu 
gabe  geratzen  bada,  azken  azterketa  epaimahaiarekin 
(azterketa berezi bat) egin beharko da. Azterketa horretan irakaspen profesionaleko lehenengo mailarako ezarritako 
gutxieneko edukiak gainditu beharko dira. 

TEKNIKA ETA INTERPRETAZIO GAINDITZEKO PROBA Mailaren arabera, irakasleak aukeratutako eskala, estudio eta 
obrekin programa bat prestatuko da. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GITARRA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1.-Ahalmen interpretatzailea lortzea. Ikasleak izan ditzala 
trebetasun nahikoa gitarraz gozatu ahal izateko eta 
gaitasuna adierazteko. 

 
2.- Ikasleak  oinarrizko  jarraibideak  ezagutu  ditzala  
tresnarekiko maila aurreratua lortzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Postura orekaua eta egokia erabiltzea. 

2.- Estudio eta obra errazak jotzerakoan menperatze 
erraztasuna erakustea, ezaugarri musikalak eta teknikoak 
kontuan hartuta. 

3.- Entzumen sentsibilitatea afinatzeko erakustea eta baita 
instrumentuaren soinu baliabideetan ere 

4.- Bat-bateko irakurketan gaitasun progresiboa. 

5.- Errepertorioko obrak memoriaz interpretatzea garaiko 
ezaugarriak errespetatuz 

6.- Gero eta autonomía handiago erakustea arazo tekniko 
eta interpretatiboak bideratzeko. 

7.- Bere mailarako egokia den programa publiko aurrean 
aurkeztea, gaitasun komunikatiboa eta kalitatea erakusten. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 1.-Postura orekatua instrumentuan     
 2.-Digitazioa eta bere ariketa  

3 - I, II. eta V. Posizioaren erabilpena. 
4.-Artikulazioa eta tiratzen eta apoiatzen erasoko moduak  
5.-Tresnaren berezko ezaugarriak (perkusioa, tinbre ezberdinak, pizzicatoa...)  
6.-Memoria eta bere entrenamendua: imitazioaren melodiak handituz  
7.-Interpretatzaile aparteko audizioak eta bere interpretazioaren analisiak   

8 -Bat-bateko irakurketa 
9.-Autokontrolarekiko publikoarengan eta jarrera komunikatiboan jokatzea  

10.-Jarrera kritiko eta eraikitzailea. 

 

      

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Material selekzio bakarra ez dago, beraz hauek era ordenatuan ikasle bakoitzarentzat egokituko dira. Abiadura eta 
zailtasun handiago edo txikiagoan sartuko dira, ikasle bakoitzaren garapenaren arabera. Aipatzen diren obra eta 
estudioak orientagarriak dira besterik ez. 
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. 

Estudioak: 
- “La Mariposa” op.30 (M. Giuliani)  
- Ejercicios, lecciones y estudios para guitarra (Fernando Sor)  
- Estudios sencillos (Leo Brouwer)  

Obrak: 

- Estudio progresivo de la guitarra. Volumenes II, III y IV (B. Casas Miró) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 
Klase asistentzia. 
 
Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 
tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 
aurreratzea. 
 
Aldian behingo kontrolak: 
- Entzumenak (hiruhilabetero) 
- Ikasgela-entzumenak 

 
Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 
Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira (% 40). 
Bakoitzean, estilo desberdinetako bi obra interpretatuko 

dira. 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 
izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 
 
Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  
ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-
INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 
 
Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 
hurrengo ikasturtean. 

                                      

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GITARRA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1.- Ahalmen interpretatzailea obra errazak jotzeko.  
2.- Ikasleak oinarrizko jarraibideak ezagutu ditzala   
tresnarekiko maila aurreratua lortzeko.  

3.- Ikasturte honetako helburua, aurreko ikasturtean 
lortutako trebetasuna eta gaitasuna garatzea izango da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Aurreko ikasturtearen berrikuspena. 

2.-  Postura orekaua eta egokia erabiltzea. 

3.- Estudio eta obra errazak jotzerakoan menperatze 
erraztasuna erakustea, ezaugarri musikalak eta teknikoak 
kontuan hartuta. 

4.- Entzumen sentsibilitatea afinatzeko erakustea eta baita 
instrumentuaren soinu baliabideetan ere 

5.- Bat-bateko irakurketan gaitasun progresiboa. 

6.- Errepertorioko obrak memoriaz interpretatzea garaiko 
ezaugarriak errespetatuz 

7.- Gero eta autonomía handiago erakustea arazo tekniko 
eta interpretatiboak bideratzeko. 

8.- Bere mailarako egokia den programa publiko aurrean 
aurkeztea, gaitasun komunikatiboa eta kalitatea erakusten. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1.-Postura orekatua instrumentuan     
2.-Digitazioa eta bere ariketa  

3 - I, II. eta V.eta VII Posizioaren erabilpena. 
4.-Artikulazioa eta tiratzen eta apoiatzen erasoko moduak  

5.-Eskala diatoniko maiorrak eta minorrak 
 6.- Lotura bikoitza, Lotura salteatua, zuzeneko lotura, zeharkako lotura, goranzko eta beheranzko lotura...  
 7.-Tresnaren berezko ezaugarriak (perkusioa, tinbre ezberdinak, pizzicatoa...)  
 8.-Memoria eta bere entrenamendua 
 9.-Interpretatzaile aparteko audizioak eta bere interpretazioaren analisiak   

10 -Bat-bateko irakurketa 
11.-Autokontrolarekiko publikoarengan eta jarrera komunikatiboan jokatzea  

  

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Material selekzio bakarra ez dago, beraz hauek era ordenatuan ikasle bakoitzarentzat egokituko dira. Abiadura eta 
zailtasun handiago edo txikiagoan sartuko dira, ikasle bakoitzaren garapenaren arabera. Aipatzen diren obra eta 
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estudioak orientagarriak dira besterik ez. 

Estudioak: 
- “La Mariposa” op.30 (M. Giuliani)  
- Ejercicios, lecciones y estudios para guitarra (Fernando Sor)  
- Estudios sencillos (Leo Brouwer)  
- Estudios op. 38 (N. Coste)  

Obrak: 

- Diferencias sobre “Guardame las vacas” (L. Narvaez) 

- Alman (R. Johnson)  

- Minuetos I y II de la suite Bwv 1007 (J.S. Bach)   

- Andantinos o minuetos de F. Sor o M. Giuliani 

 - Preludios de Tarrega  

- Sons de carrilhoes (J. Teixeira) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 
Klase asistentzia. 
 
Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 
tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 
aurreratzea. 
 
Aldian behingo kontrolak: 
- Entzumenak (hiruhilabetero) 
- Ikasgela-entzumena 
 

 
 
Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 
Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira. (% 40). 
Bakoitzean, estilo desberdineko bi obra interpretatuko 

dira. 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 
Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 
izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 
 
Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  
ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-
INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 
 
Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 
hurrengo ikasturtean. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GITARRA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1.- Trebetasuna eta ahalmen interpretatzailea hobetzea. 

2.- Posturaren autokontrola edukitzea 

3.- Estudio pertsonaleko abitu kontzientea  

4.- Afinazioa eta barneko entzumena adierazi 

5.- Soinuaren hobekuntza  

6.- Posizio ohikoenen ezaguera  

7.- Fraseatzea eta soinu-planoak egitea 

8.- Memoria lantzea 

9.- Auto-ebaluazioa eta koebaluazioa bultzatzea, ikastaldi-
prozesuko bere inplikazio arduratsuak eta ikasleen 
autonomia, eta harekin autokritika bultzatuz. 

 

 

 

 

 

 

1.- Estudio eta obrak jotzerakoan menperatze erraztasuna 
erakustea, ezaugarri musikalak eta teknikoak kontuan 
hartuta. 

2.- Entzumen sentsibilitatea afinatzeko erakustea eta baita 
instrumentuaren soinu baliabideetan ere 

3.- Errepertorioa abordatzeko gaitasuna frogatzea. 

4.- Bat-bateko irakurketan erraztasuna eta gaitasun 
progresiboa inprobisazioan erakutsi 

5.- Taldean edo bakarka garai eta estilo ezberdinetako 
obrak interpretatzea. 

6.- Errepertorioko obrak memoriaz interpretatzea garaiko 
ezaugarriak errespetatuz. 

7. – Interpretazioari dagkionez musika-testuak baimentzen 
duen malgutasuneko marjinen barruan ekiteko beharrezko 
autonomía frogatzea.  

8.- Gero eta autonomía handiago erakustea arazo tekniko 
eta interpretatiboak bideratzeko. 

9.- Bere mailarako egokia den programa publiko aurrean 
aurkeztea, gaitasun komunikatiboa eta kalitatea erakusten 

. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1. Dinamika eta bere errealizazioa  
2.-Mailetako eta soinu-kalitateko oreka. Tínbrika: tasto-a eta ponticello-a  
3.-Fraseatzea eta estilo desberdinetara egokitzea. Dinamika eta agogika  
4.-Harmoniko natural eta artifizialeko ezaguera  
5.-Egitura armonikoa: kadentziak; erabilpena estilo, autore eta garaiaren arabera. 

6.-Egile-ezaguera eta garai desberdineko errepertorioa eta  
estiloak. Bere grafia eta errealizazioa  
7.-Melodia-ezaguera eta euskal folklorearen berezko erritmoak tresnari aplikatuta.  

8.-Tresnaren beste baliabide teknikoak: klusterra, rasgeoa, efektoak eta erabilitako grafia. 

 
PROZEDURAK ETA ESTRATEGIAK 
1.-Digitazioa eta bere ariketa  
2.-Artikulazioa eta tiratzen eta apoiatzen erasoko moduak  
3.-Garai-eskaeren arabera apainketa eta estiloak  
4.-Tresnaren berezko efektuak (perkusioa, tinbre ezberdinak, pizzicatoa...)  
5.-Memoria eta bere entrenamendua: imitazioaren melodiak handituz  
6.-Interpretatzaile aparteko audizioak eta bere interpretazioaren analisiak   
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7.-Bat-bateko irakurketa 

8.- Digitazioa eta ariketa. Ikasleek egin beharreko digitazioak. 

 

JARRERAK: 
1.-Autokontrolarekiko publikoarengan eta jarrera komunikatiboan jokatzea  
2.-Jarrera kritiko eta eraikitzailea 

3.-Kontzertuetan, entzumenetan, lehiaketetan edo ikasturtean zehar agertzen diren beste ekitaldi kultural batzuengan 
parte hartzea. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Material selekzio bakarra ez dago, beraz hauek era ordenatuan ikasle bakoitzarentzat egokituko dira. Abiadura eta 
zailtasun handiago edo txikiagoan sartuko dira, ikasle bakoitzaren garapenaren arabera. Aipatzen diren obra eta 
estudioak orientagarriak dira besterik ez. 

 

Estudioak: 
Estudios del op 31, op. 35 y op. 6 (F. Sor)  
Caprichos (L. Legnani)  
Estudios simples, 4º cuaderno (L. Brouwer)  
“Appunti per chitarra”, 1º cuaderno (Castelnuovo-Tedesco)  
Estudio en forma de Scherzo (F. Tárrega)  

 

Obrak: 
Canción del Emperador (L. de Narváez)  
Alman (J. Dowland)  

Andantinos o minuetos de F. Sor o M. Giuliani 

Preludios de F. Tárrega  

Sons de carrilhoes (J. Teixeira) 
Bolero (J. Arcas)  

Berceuse (L, Brouwer) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 
Klase asistentzia. 
 
Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 
tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 
aurreratzea. 
 
Aldian behingo kontrolak: 
- Entzumenak (hiruhilabetero) 
- Ikasgela-entzumena. 

 
Erabilitako ebaluazio-tresnaz gain (% 60) 
hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira (% 40). 
Bakoitzean, estilo desberdineko bi obra interpretatuko 

dira. 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 
izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 
 
Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  
ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-
INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 
 
Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 
hurrengo ikasturtean. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GITARRA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1.- Trebetasuna eta ahalmen interpretatzailea hobetzea. 

2.- Posturaren autokontrola edukitzea 

3.- Estudio pertsonaleko abitu kontzientea  

4.- Afinazioa eta barneko entzumena adierazi 

5.- Soinuaren hobekuntza  

6.- Posizio ohikoenen ezaguera  

7.- Fraseatzea eta soinu-planoak egitea 

8.- Memoria lantzea 

9.- Auto-ebaluazioa eta koebaluazioa bultzatzea, ikastaldi-
prozesuko bere inplikazio arduratsuak eta ikasleen 
autonomia, eta harekin autokritika bultzatuz. 

 

 

 

 

 

 

1.- Estudio eta obrak jotzerakoan menperatze erraztasuna 
erakustea, ezaugarri musikalak eta teknikoak kontuan 
hartuta. 

2.- Entzumen sentsibilitatea afinatzeko erakustea eta baita 
instrumentuaren soinu baliabideetan ere 

3.- Errepertorioa abordatzeko gaitasuna frogatzea. 

4.- Bat-bateko irakurketan erraztasuna eta gaitasun 
progresiboa inprobisazioan erakutsi 

5.- Taldean edo bakarka garai eta estilo ezberdinetako 
obrak interpretatzea. 

6.- Errepertorioko obrak memoriaz interpretatzea garaiko 
ezaugarriak errespetatuz. 

7. – Interpretazioari dagkionez musika-testuak baimentzen 
duen malgutasuneko marjinen barruan ekiteko beharrezko 
autonomía frogatzea.  

8.- Gero eta autonomía handiago erakustea arazo tekniko 
eta interpretatiboak bideratzeko. 

9.- Bere mailarako egokia den programa publiko aurrean 
aurkeztea, gaitasun komunikatiboa eta kalitatea erakusten 

. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1. Dinamika eta bere errealizazioa  
2.-Mailetako eta soinu-kalitateko oreka. Tínbrika: tasto-a eta ponticello-a  
3.-Fraseatzea eta estilo desberdinetara egokitzea. Dinamika eta agogika  
4.-Harmoniko natural eta artifizialeko ezaguera  
5.-Egitura armonikoak: kadentziak; erabilpena estilo, autore eta garaiaren arabera. 

6.-Egile-ezaguera eta garai desberdineko errepertorioa eta  
estiloak. Bere grafia eta errealizazioa  
7.-Melodia-ezaguera eta euskal folklorearen berezko erritmoak tresnari aplikatuta.  

8.-Musika garaikidea: klusterra, rasgeoa, efektoak eta erabilitako grafia. 

 
PROZEDURAK ETA ESTRATEGIAK 
1.-Digitazioa eta bere ariketa  
2.-Artikulazioa eta tiratzen eta apoiatzen erasoko moduak  
3.-Garai-eskaeren arabera apainketa eta estiloak  
4.-Tresnaren berezko efektuak (perkusioa, tinbre ezberdinak, pizzicatoa...)  
5.-Memoria eta bere entrenamendua: imitazioaren melodiak handituz  
6.-Interpretatzaile aparteko audizioak eta bere interpretazioaren analisiak   
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7.-Bat-bateko irakurketa 

8.- Digitazioa eta ariketa. Ikasleek egin beharreko digitazioak. 

 

JARRERAK, BALIOESPENAK ETA ARAUAK 

1. Berezko musika-ondarea estimatzea eta interesarekin eta errespetuarekin gainerako herrietakoa balioestea  
2.-Musika eta kulturala bizitasuneko talde-jardueretako jarrera parte-hartzailea  

3.-Buruaren osasuna eta gorputza egiteko lanean balioestea  
4.-Gainditzearen eta hobekuntzaren grina interpretazioa  
5.-Taldean bertakotzeko edo arduradunaren moduan jokatzeko antolamendua  
6.-Autokontrolarekiko publikoarengan eta jarrera komunikatiboan jokatzea  
7.-Estudioarekiko jarrera berezko ahalegina eta gainerakoetakoa balioetsiz  
8.-Jarrera kritiko eta eraikitzailea 

9.-Kontzertuetan, entzumenetan, lehiaketetan edo ikasturtean zehar agertzen diren beste ekitaldi kultural batzuengan 
parte hartzea eta sustatzea bere ikasketetan. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Material selekzio bakarra ez dago, beraz hauek era ordenatuan ikasle bakoitzarentzat egokituko dira. Abiadura eta 
zailtasun handiago edo txikiagoan sartuko dira, ikasle bakoitzaren garapenaren arabera. Aipatzen diren obra eta 
estudioak orientagarriak dira besterik ez. 

 

Estudioak: 
Estudios op. 6 y op. 31 (F. Sor)  
Estudio nº 1 (H. Villa-lobos)  
Estudios sencillos, 4ª cuaderno (L. Brouwer)  

 

Obrak: 
Fantasías de Narváez  
“Fantasía que contrahaze la harpa” (Mudarra)  
Danzas para guitarra barroca (G. Sanz)  
Allemande BWV 996 (J.S. Bach)  
Sonatinas op. 71 (M. Giuliani)  
Schottish-choro (H Villa-lobos)  
Canciones catalanas (M. Llobet)  

Pieza sin título (L. Brouwer) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 
Klase asistentzia. 
 
Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 
tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 
aurreratzea. 

 
 
Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 
Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira (% 40). 
Bakoitzean, estilo desberdineko bi obra interpretatuko 

dira. 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

 
Aldian behingo kontrolak: 
- Entzumenak (hiruhilabetero) 
- Ikasgela-entzumena 

 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 
izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 
 
Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  
ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-
INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 
 
Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 
hurrengo ikasturtean. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  
1.MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasketa ohiturak bereganatu eta musika-tresna bat 
ikasteak dakarren diziplina ulertu. 

Bitarte, akorde, eskala eta itzalien jarduera teknikoak.  

Digitazio desberdinen jarduerak. 

Gorputzaren jarrera egokia lortu.  

 

 

 

 

 

Oinarrizko bitarteen digitazioa ezagutzen du. 

Arpegiatua eta ‘plaqué’-aren oinarriak ezagutzen ditu.  

Eskala bat bi eskurekin jotzeko gai da. 

Lau soinuko moduluak ulertzen ditu. 

Goranzko eta beheranzko mekanismo paseak ulertzen 
ditu. 

Itzaliaren teknika ezagutzen du. 

Lantzen ari den obren inguruko oroimen ariketa errezak 
burutzeko gai da. 

Autokritikoa izaten ahalegintzen da. 

Pasarte errezak irakurtzen ditu aurreneko bistan. 

2, 3 ,4, 5, 6, …ko bitarteak jotzeko gai da.  

Kokapen finkoa jotzen du. 

Esku banandu eta elkartuekin jotzen du. 
Lau behatzen artikulazioan mailakako trebetasuna 
erdiesten du. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Oinarrizko bitarteen digitazioaren ezagutza. 

Arpegiatu eta ‘plaqué’-aren sarrera. 

Eskala hastapenak. 

Lau soinuko moduluak. 

Goranzko eta beheranzko paseen hastapenak. 

Itzalia. 

Lantzen ari den obren pasarteen oroimen auditibo eta bisualen inguruko lana.  

Ikaslearen autonomia indartzeko autokritikaren garapena. 

Aurreneko bista irakurketak. 

Digitazioaren hastapenak eta digitazio egokien praktika 2, 3, 4, 5, 6, ...ko bitarteekin.  

Kokapen finkoa. 

Esku bananduak eta elkartuak. 

Lau behatzen artikulazio egokia. 

 

PROGRAMA 

 

ARIKETA TEKNIKOAK 

Bitarte armonikoak. 

Pasearen teknika.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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ESTUDIOAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ) 

 ‘’IO SUONO L’ARPA’’, Gabriella Bosio (ed. música práctica). 

 “ARPA 1”,  S. Cermeño y otras (ed. Mundimúsica). 

 

OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ) 

76 DISNEY SONGS, de Auteurs divers (ed. Woods harp center). 

FIRST GRADE PIECES FOR HARP, M. Grandjany (ed. Fischer). 

MARELLES, B. Andrés (ed. Combre). 

PIECES CLASSIQUES, POUR LA HARPE CELTIQUE, Auteurs divers Vol. 1 (ed. Gerard Billandot). 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK: 

2 Obra edo estudio. 

 
 

METODOLOGIA 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea.  

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen koadernoaren kontrola non ikasketak errazteko, 
asteroko lana eta hobetzeko gaiak ondo antolatuta 
agertzen diren (soinua, eskalak, estudioa, obrak - melodia 
eta abestiak).  
Kontuan hartuko da ordena eta ikasleak astero irakasleak 
eskatutako materialaren ekarpena.  
Ikaslearen lanaren balorazioaren asteroko erregistroa 
(irakaslearen partez), etxean egindako eguneroko lanaren 
arabera. Jarrera, ikassteko gogoa eta materialaren zaintza 
ere aintzakotzat hartuko da.  
 

- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 
azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz.  
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OHARRAK 

Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du.  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO           
2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Lehenengo mailako edukiak sakondu. 

Afinatu eta afinatzailea eta afinatzeko giltza modu egokian 
erabili. 

Obra bat buruz interpretatzen ikastea. 

Digitazio egokiak burutu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oinarrizko bitarteen digitazioa ezagutzen du. 

Plaqué eta arpegiatuaren oinarriak ezagutzen ditu. 

Eskala bat bi eskuekin jotzeko gai da.  

Lau soinutako moduluak ulertzen ditu.  

Goranzko eta beheranzko mekanismo paseak ulertzen ditu. 

Itzaliaren teknika ezagutzen du. 

Lantzen ari den obren inguruko oroimen ariketa errezak 
burutzeko gai da. 

Autokritikoa izaten ahalegintzen da. 

Pasarte errezak irakurtzen ditu aurreneko bistan. 

2, 3 ,4, 5, 6, …ko bitarteak jotzeko gai da.  

Kokapen finkoa jotzen du. 

Esku banandu eta elkartuekin jotzen du. 
Lau behatzen artikulazioan mailakako trebetasuna 
erdiesten du. 
 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Obraren zailtasun eta beharraren araberako digitazio hastapenak. 

Kokapen finkoa. 

Lehen mailako ariketen hobetzea. 

Lau soinuko akordeen erabilera. 

Bi eskuekin itzaliaren teknikaren erabilera eta ezkerreko eskuarekin nota solteetan. 

Afinatzeko giltzaren erabilera. 

Norberaren gorputzaren kontrolaren hobekuntza harnasketa eta erlaxazio jakitunaren bidez. 

Oroimen bisual eta auditiboaren garapena.  

Ikasketa ohiturak garatu, 2 ordu eraginkor gutxienez. 

Aurreneko vista irakurketak klasean. 

 
PROGRAMA 
 
ARIKETA TEKNIKOAK: 
Behatz, eskumutur, beso eta sorbalden giharren beroketa.  
Gorputzaren jarrera egokia.  
Eskala desberdinak: 
Glisandoak digitazio desberdinekin. 
Lau soinutako akordeak. 
 
ESTUDIOAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ): 
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5 

 

 “20 Estudios fáciles” op. 318, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 

“65 piccoli studi facili e progressivi”, E. Pozzoli (ed. Ricardi). 

OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ): 

“Aquatintes”, B. Andrés (ed. Hortensia). 

“Les Plaisirs de la Harpe”, Huguette Géliot (ed. Lemoine). 

“Douze études et un théme varié, F. Naderman (ed. Billaudot). 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK 

2 obra edo estudio.  

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea. 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen koadernoaren kontrola non ikasketak errazteko, 
asteroko lana eta hobetzeko gaiak ondo antolatuta 
agertzen diren (soinua, eskalak, estudioa, obrak - melodia 
eta abestiak).  
Kontuan hartuko da ordena eta ikasleak astero irakasleak 
eskatutako materialaren ekarpena.  
Ikaslearen lanaren balorazioaren Asteroko erregistroa 
(irakaslearen partez), etxean egindako eguneroko lanaren 
arabera. Jarrera, ikassteko gogoa eta materialaren zaintza 
ere aintzakotzat hartuko da.  
 

- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 
azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz. 

 

 

OHARRAK 

Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  3. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Lehenengo eta bigarren mailan lortutako helburuak 
menperatu. 

Lehenengo eta bigarren mailako teknikak sakondu. 

Obra baten zati desberdinak ezagutu. 

Talde ikasgaietan parte hartu sentikortasun musikala 
garatzeko.  

Norberaren akatsak gainditu autokritika eta irakasleen 
oharretan baliatuz.  

Aurreneko bista irakurketak burutu.   

Esku, beso eta bizkarraren giharren garapen egokia 
lortzeko ariketak burutu. 

 

 

 

Obraren eskakizunen arabera digitazio egokia erabiltzen 
du. 

Kokapen finkoa menperatzen du. 

Aurreko mailetan landutako eskala guztiak burutzeko gai 
da.  

Abiaduran aurrera egiteko metronomoaz baliatzen da. 

Mailakako trebetasuna lortzen du bosteko eta zortzikoekin 
afinatuaz. 

Norberaren gorputzaren etengabeko kontrola lortzen du. 

Obra errezak buruz jotzeko gai da.  

Hobetuz doaz bere ikasketa ohiturak eta ikasketa orduak 
luzatuz. 

Autonomia eta autokritikaren etengabeko garapena du.  

Pasarte txikiak irakurtzen ditu aurreneko bistan.  

Obrak taldeka jotzeko gai da.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Obraren eskaeren araberako digitazio ariketak. 

Kokapen finkoaren praktika. 

Aurreko mailetan landutako eskalen praktika. 

Abiadura igotzeko lana metronomoaren bidez.  

Bosteko eta zortziko zikloetan afinatu. 

Norberaren gorputzaren kontrola. 

Oroimena garatu. 

Ikasketa ohiturak sendotu eta ikasketa orduak luzatu. 

Autonomia eta autokritika garatu. 

Pasarte txikiak irakurri aurreneko bistan. 

2 eta 3 harpekin lan hastapenak egin talde lana entzun eta ulertzeko. 

 
PROGRAMA 
 
ARIKETA TEKNIKOAK: 
Harpa jotzeko erabiltzen diren giharren beroketa.  
Aurreko mailetako teknika sakondu. 
Zailtasun haundiagoko arpegio eta eskalak burutu. 
 
ESTUDIOAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ): 
 “65 piccoli studi facili e progresivvi”, E. Pozzoli (ed. Ricordi) 
 “25 ejercicios estudios” op. 62, N. CH. Bochsa (ed Leduc). 
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“Exercices et etudes pour la Harpe”, Larivière (ed. Leduc). 

OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ): 

“Les plaisirs de la Harpe” Vol. 1 y Vol. 2, Huguette Géliot (ed. Lemoine). 

“Grand Mére raconte une Histoire”, Henriette Renié (ed. Leduc). 

“ Pieces”, J.S. Bach (ed. Choudons). 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK 

2 obra edo estudio. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen koadernoaren kontrola non ikasketak errazteko, 
asteroko lana eta hobetzeko gaiak ondo antolatuta 
agertzen diren (soinua, eskalak, estudioa, obrak - melodia 
eta abestiak).  
Kontuan hartuko da ordena eta ikasleak astero irakasleak 
eskatutako materialaren ekarpena.  
Ikaslearen lanaren balorazioaren Asteroko erregistroa 
(irakaslearen partez), etxean egindako eguneroko lanaren 
arabera. Jarrera, ikassteko gogoa eta materialaren zaintza 
ere aintzakotzat hartuko da.  
 

- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 
azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz. 

 

 

OHARRAK 
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Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  4. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Musika-tresnaren ezaugarriak, organología eta osaketa 
ezagutu.  

Harpa jotzeak eskatzen dituen mugimenduak landu, 
giharren mugimenduaren jakitun izanda.  

Obrekin landu diren digitazio guztiak ezagutu. 

Aurreneko bistan irakurri. 

Musika-tresna afinatu afinatzailearekin eta gabe. 

Obrak formalki aztertu. 

Publiko aurreko interpretazioa landu gorputzaren 
kontzientziarekin ekintza hobetzeko. 

Musika-tresnaren historian sakondu informazio bilaketaren 
bidez. 

Laugarren mailako programa zehatza interpretatu 
profesionalerako prestakuntzak dakarrenarekin. 

 

 

Obraren eskaren arabera digitazioa mekanizatzen du. 

Aurreko mailetan ikasitako akorde eta eskalak jotzeko gai 
da. 

Etengabeko bizkortasun eta abiadura lortzen du. 

Pedalak erabiltzen ditu (norberaren ezaugarri fisikoen 
arabera). 

Erlaxazioa lantzen du gorputzaren kontzientziarekin. 

Oroimena etengabe garatzen du interpretazioa eta 
musikaltasuna hobetzeko.  

Itzaliaren erabilera ulertu eta erabiltzen du. 

Graduz pasatzeak dakarren eguneroko lana onartzen du 
garapen bide moduan. 

Obrak ‘aurreneko bistan’ jotzeko gai da.  

Talde instrumental batetan lan egiteko gai da dagokion 
mailaren arabera.  

Soinu kalitatearen kontzientzia eta hautemate hobeagoa 
lortzen du.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Obraren eskaren arabera digitazioaren mekanizazioa. 

Aurreko mailetan ikasitako akorde eta eskalak ladu. 

Bizkortasun eta abiadura landu. 

Ikaslearen ezaugarri fisikoen arabera pedalekin lan egin. 

Erlaxazioa landu gorputzaren kontzientziarekin. 

Interpretazioa eta musikaltasuna hobetzeko oroimena landu. 

Itzaliaren erabilera ulertu eta obran erabili. 

Graduz pasatzeak dakarren eguneroko lanaren onarpena garapen bide moduan. 

Obrak ‘aurreneko bistan’ landu. 

Talde instrumental batetan lan egin dagokion mailaren arabera.  

Entzunaldien entzutea eta norberaren interpretazioa hobetu soinu kalitate desberdinak desberdinduz.  

 

PROGRAMA 
 
ARIKETA TEKNIKOAK: 
Aurreko mailen teknika sakondu. 
Eskala mota berriak. 
Abiadura garatu. 
Stacatto, sforzando eta ligatoak erabiltzen dituen obrak landu.  

ESTUDIOAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ): 
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 “25 Ejercicios estudios” Op 62, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 

“Exercices et etudes pour La Harpe”, E. Larivière (ed. Leduc). 

 “Primer cuaderno” Op. 318, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 

 

OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ):  

 “Los Clásicos del Arpa”, H. Renié (ed. Leduc). 

 “Seis sonatinas para Arpa”, J. L. Dussek (ed. Praha Artia). 

“La Gimblette”, B. Andrés (ed. Hortensia) 

“Scherzetto”, J. Ibert (ed. Durand). 

“Romance pour cendrillon”, A. Challon (ed. Leduc). 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK 
2 obra.  

 
 

METODOLOGIA 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen koadernoaren kontrola non ikasketak errazteko, 
asteroko lana eta hobetzeko gaiak ondo antolatuta 
agertzen diren (soinua, eskalak, estudioa, obrak - melodia 
eta abestiak).  
Kontuan hartuko da ordena eta ikasleak astero irakasleak 
eskatutako materialaren ekarpena.  
Ikaslearen lanaren balorazioaren asteroko erregistroa 
(irakaslearen partez), etxean egindako eguneroko lanaren 
arabera. Jarrera, ikassteko gogoa eta materialaren zaintza 
ere aintzakotzat hartuko da.  
 

- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 
12 

 

azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz. 

 

 

 

OHARRAK 

 

Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Koordinazio psikomotorra egokitasunez kontrolatu 
(eskuak, pedalak, harnasketa) tekniken bitartez.  

Ikasitako teknika ariketak harparen oktaba guztietan 
burutu. 

Eskala, akorde eta arpegioak tonalitate aldaketa maior eta 
minorrekin burutu. 

Pedal aldaketen teknika egokitasunez ezagutu eta erabili 
modulazioetan.   

Ikasketa ohitura egoki eta eraginkorrak landu eta denbora 
aprobetxatzeko modu eraginkorrak sakondu.  

Inprobisazio eta ‘a piacere’ teknikak burutu. 

Mailarako aproposa den errepertorio solista eta sinfonikoa 
landu. 

Estilo guztietako errepertorio solista eta orkestrarakoa 
interpretatu, obra bakoitzaren ezaugarri, musikalitate eta 
adierazpenean arreta jarriaz.  

Publiko aurrean buruz jo, hitzaldi musikalaren jario egokia 
eta entzulearekin harremana lortzeko beharrezkoa den 
autokontrol egokia azalduaz.  

Ezagutza tekniko eta teorikoen etengabeko erabilera 
autonomoa lortu interpretazio-adierazpena hobetzeko.   

Estilo bakoitzeko ezaugarri, antzekotasun eta 
desberdintasunen ikasketa teorikoa ezagutu eta lantzen 
hasi.  

 

Mailari dagozkion edukien teknikak menperatu, gihar-
esfortzua eta harnasketa egokiaren kontrola adieraziz.  

Garai guztietako estudio eta obrak interpretatu estilo 
bakoitzeko irizpideen arabera. 

Arazo teoriko-teknikoak ebatzi ahal izateko beharrezko 
autonomia azaldu. 

Kurtso osoan zehar gutxienez obra bat buruz jo. 

Entzulearekin komunikazioa lortzeko beharrezkoa den 
autokontrol eta arintasunarekin publiko aurrean gutxienez 
pieza bat jo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

Bitarte, eskala eta arpegioen praktika eskuak gurutzatuaz dinamika desberdinekin, kontrako zentzuan, eskuak 
txandakatuaz tesitura desberdinetan.  

Esku bakoitzekon erritmo-formula desberdinen konbinazioaren hastapenak. 

Pedalen aldaketan arintasuna areagotzeko ariketa zehatzak landu.  

Ornamentu desberdinen ariketak landu. 

Grafia kontenporaneo desberdinen ezagutza eta euren burutzea harpan. 

Inprobisazioaren praktika oinarrizko formula armonikoekin (IV - V - I), irakasleak proposatutako gaiaren gainean, 
eskalaren graduak modu jakitun batez ulertuaz.  

Kurtsoko obra solisten inguruko lana egin, analisi armoniko, formal, estilistiko eta historikoa kontutan hartuta eta 
ornamentazio propioa idatziaz obrak hala eskatuko balu (ikaslearen ezagutza musikalen arabera). 

Mailari dagokion errepertorio solistaren interpretazioa, fraseatze-adierazpena hobetzeko digitazio egokia erabiliaz eta 
garai desberdinetako efektu eta beharrezko ñabardurak erabiliaz.  

Mailari dagokion errepertorio sinfonikoa ikasi, aurreneko bista landuaz. 

Oroimenaren etengabeko entrenamendua.  
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PROGRAMA 
 
Estudioak (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ) 
 
 “Primer cuaderno”, op. 34  N. Ch Bochsa (ed. Leduc) 
“Metodi e studi per arpa” er. 2250  Pozzoli (ed. Ricordi) 
“Studi di media difficoltà”  Pozzoli 
“Exercices et Études pour la harpe”  E. Larivière 
“20 Études” 1ª Suite,  N. Bochsa 
“Metodo per arpa” (Anexo de Pozzoli)  M. Grossi 
“Jonchets”  B. Andrés 
 

OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ) 

“Les Classiques de la Harpe”  H. Renié (ed. Leduc) 

“Seis Sonatinas para Arpa”  J.L. Dussel (ed. Praha-Artia) 

“Sonata XI”  G. F. Händel 

“Tres Danzas antiguas”  M. Ll. Ibáñez 

“Gallarda”  A. Mudarra 

“Pavana muy llana para tañer”  D. Pisador 

“Diferencias sobre “Guárdame las vacas” “  L. de Narváez 

“Ground in F”  H. Purcell 

 “Siete Sonatinas Progresivas, F.J. Naderman (ed. Leduc) 

“Contes Vagues”  B. Andrés (ed. Hortensia) 

“Les cerisiers en fleur”  M. Grandjany 

“Six pièces brèves”  H. Renié 

“Rondino et Menuet”  E. Bozza 

“Suite of eight dances”  C. Salzedo 

“Christmas harp collection”  C. Salzedo 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK 
 

Estilo desberdineko 3 obra.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
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helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
- Irakaslearen koadernoa: islatuta geldituko dira ikasle 
bakoitzaren datu pertsonalak, ordutegiak, asistentzia 
faltak, egin beharreko lanak, gurasoekin bilerak, 
gainontzeko espezialitateak eta behaketak. Irakasleak, 
ikaslearen lana klasean, hau da, etxean egindako 
eguneroko lanaren emaitza ere islatuko du.  
 
 

 
- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 
azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz. 

 

 

 

OHARRAK 

 

Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA HARPA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Koordinazio psikomotorra egokitasunez kontrolatu 
(eskuak, pedalak, harnasketa) tekniken bitartez.  

Estilo guztietako errepertorio solista eta orkestrarakoa 
interpretatu, obra bakoitzaren ezaugarri, musikalitate eta 
adierazpenean arreta jarriaz.  

Publiko aurrean buruz jo, hitzaldi musikalaren jario egokia 
eta entzulearekin harremana lortzeko beharrezkoa den 
autokontrol egokia azalduaz.  

Ezagutza tekniko eta teorikoen etengabeko erabilera 
autonomoa lortu interpretazio-adierazpena hobetzeko.   

Estilo bakoitzeko ezaugarri, antzekotasun eta 
desberdintasunen ikasketa teorikoa ezagutu eta lantzen 
hasi.  

 

Mailari dagozkion edukien teknikak menperatu, gihar-
esfortzua eta harnasketa egokiaren kontrola adieraziz.  

Garai guztietako estudio eta obrak interpretatu estilo 
bakoitzeko irizpideen arabera. 

Arazo teoriko-teknikoak ebatzi ahal izateko beharrezko 
autonomia azaldu. 

Kurtso osoan zehar gutxienez obra bat buruz jo. 

Entzulearekin komunikazioa lortzeko beharrezkoa den 
autokontrol eta arintasunarekin publiko aurrean gutxienez 
pieza bat jo.  

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bitarte, eskala eta arpegioen praktika eskuak gurutzatuaz dinamika desberdinekin, kontrako zentzuan, eskuak 
txandakatuaz tesitura desberdinetan.  

Esku bakoitzekon erritmo-formula desberdinen konbinazioaren hastapenak. 

Pedalen aldaketan arintasuna areagotzeko ariketa zehatzak landu.  

Ornamentu desberdinen ariketak landu. 

Grafia kontenporaneo desberdinen ezagutza eta euren burutzea harpan. 

Inprobisazioaren praktika oinarrizko formula armonikoekin (IV - V - I), irakasleak proposatutako gaiaren gainean, 
eskalaren graduak modu jakitun batez ulertuaz.  

Kurtsoko obra solisten inguruko lana egin, analisi armoniko, formal, estilistiko eta historikoa kontutan hartuta eta 
ornamentazio propioa idatziaz obrak hala eskatuko balu (ikaslearen ezagutza musikalen arabera). 

Mailari dagokion errepertorio solistaren interpretazioa, fraseatze-adierazpena hobetzeko digitazio egokia erabiliaz eta 
garai desberdinetako efektu eta beharrezko ñabardurak erabiliaz.  

Mailari dagokion errepertorio sinfonikoa ikasi, aurreneko bista landuaz. 

Oroimenaren etengabeko entrenamendua.  

 
PROGRAMA 
 
Estudioak (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten 
beste obra batzuk aukera ditzake ) 
 
“Exercises et Études pour la harpe”  Larivière op. 9 (ed. Leduc) 
“Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa”  M.V: Grossi (ed. Lyra) 
“40 Estudis op. 318”  N. Bochsa 
“30 Estudis”  Naderman 
“Studi di media difficoltà”  E. Pozzoli 
“Jonchets”  B. Andrès 
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OBRAK (Zerrenda hau orientagarria da.  Irakasleak zerrenda honetan agertzen ez diren antzeko zailtasuna duten beste 
obra batzuk aukera ditzake ) 
 
 “Sonata”  Cordon 
“Sonates” I-II et RONDO,  J. G. Cosineau 
“Dix pieces” Nº 1  H. Renié/J. S. Bach 
“Sonata en Re”  M. Albéniz 
“Spanish masters 16th and 17th century”  N. Zabaleta 
“Pavana and variations”  A. de Cabezon 
“Romanza”  Fernandez Palero 
“Hachas”  L. Ruiz de Ribayaz 
Music for the harp”  M. Grandjany 
“Saraband”  G. F. Händel 
“Allegro”  Händel 

 “Siete Sonatinas Progresivas”  F. J. Noderman (ed. Leduc) 

“Automne”  M. Grandjany 

“Le bon petit roi d’Yvetot”  M. Grandjany 

“Noel provençal”  M. Grandjany 

“Arabesquen pour harpe”  M. Grandjany (ed. Durand) 

“Variacions sobre un tema suïs”  L. v Beethoven 

“Sonates” Nº 3,  N. Bochsa 

“Danza oriental”  E. Granados 

“Scherzetto”  J. Ibert 

“Pas sur la beige”  C. Debussy 

“Chanson dans la nuit”  C. Salzedo 

“Lied”  H. Renié 

“Valse melancolique”  H. Renié 

 

GUTXIENEKO EDUKIAK 
 

Estilo desberdineko 3 obra. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Metodologia ikaslearen beharrei egokitutako mailakako ekintzen burutzean oinarrituko da. Irakasleak beharrezko 
azalpenak emango ditu klase bakoitzean ikasleak behar dituen tresnak izan ditzan maila bakoitzean eskatzen diren 
trebetasun instrumental-musikalak modu jarrai batean eskuratu ahal izateko. Ikaslea ikastaldiaren protagonista da, 
horrexegatik, asteroko klaseetan jasotako jarraibideetaz baliatu beharko du aurrerapausuak eginez  maila bakoitzeko 
helburuak lortzeko. Klaseak orokorrean banakakoak izango dira, ikasle bakoitzaren ikasketa garapenari etekin 
haundiena lortzeko asmoz. Hala ere, maila bereko ikasleek bateratze-lana uztartzeko talde ekintzak ere egon daitezke. 
Asteko klaseez gain beste ekintza batzuk ere proposatuko dira, estate baterako, beste irakasleen ikastaroen 
bertaratzea, kontzertuen entzunaldiak, zentruen arteko harremanak, lehiaketetan parte-hartzea. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
- Irakaslearen koadernoa: islatuta geldituko dira ikasle 
bakoitzaren datu pertsonalak, ordutegiak, asistentzia 
faltak, egin beharreko lanak, gurasoekin bilerak, 
gainontzeko espezialitateak eta behaketak. Irakasleak, 
ikaslearen lana klasean, hau da, etxean egindako 
eguneroko lanaren emaitza ere islatuko du.  
 

 
- Ikasle bakoitzaren asteko lanaren ebaluaketa : %100 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa bakoitza gainditu ahal izateko, ikasleak 5/10eko gutxieneko puntuazioa lortu beharko du ebaluazio-
irizpideetan islatutako alderdi guztien baturaren ondoren. Ebaluaketa prozesua jarraia da eta ikasleak ohiko ebaluaketa 
finalean gainditu beharko du ikasgaia. Kurtso amaierako ohiko ebaluaketa gaindituko ez balu edota ebaluaketa 
jarraiaren aukera galduko balu gehiegizko asistentzia faltagatik, ikasleak azterketa final bat egin beharko luke (ezohiko 
azterketa) dagokion mailako gutxieneko edukiak gaindituaz. 

 

 

 

OHARRAK 

 

Nahiz eta kurtso hontako ikasle guztientzako programazio orokorra izan, Diseinu Curricularrak 5. mailako zehaztasuna 
jasotzen du, aniztasunaren arreta curriculoen moldaketaren bitartez. Curriculoaren moldaketa ikasleak behar duenean 
egingo da, beti ere kurtsoko gutxiengo helburuak erabiliaz. Banakako irakaskuntza denez, maila honek garrantzi 
haundia hartzen du. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 
IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA KANTU OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionaletan, 
jarraian zehazten diren helburu hauek garatzera 
bideraturik dago:  

1. Gorputza jarrera malgu, dinamiko eta orekatuan 
ipintzen jakin, zeinak, ahotsaren erabilera egokia 
bideratuko duen  

2. Anatomia eta ahots aparatuaren fonaketak dituen 
soinuen aukerak ezagutu eta erabiltzen jakin, 
mailaren eskakizunetara eta errepertoriora egokituz  

3. Ahotsaren zaintza eta ahoko higiene egokia izateko 
oinarrizko teknikak eskuratu  

4. Afinazioaren kontrola egingo duen beharrezko 
entzumenaren sentsibilitatea garatu 

5. Arnasketa teknika kosto-diafragmatiko-
abdominalaren funtzionamendua ulertu 

6. Abesten den hizkuntzari dagokion fonetika egoki 
erabiltzea eta hizkuntza ezberdinetan eginiko 
testuen interpretazioetan ahoskera egokia izatea 

7. Mailari egokituriko errepertorio barruan dauden 
testu musikalen bat-bateko irakurketa egin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahotsaren inposta bideratuko duen ahots kolokazioa 
egin 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Gorputzaren posizio egokia mantentzen duen ahotsaren 
emisio egokia egon dadin  
- Arnasketa egoki egiten duen ahotsaren kalitatea ona 
izan dadin  
- Soinuaren sormen prozesuan ez dituen modu okerrean 
erabiltzen eztarriko muskuluak 
2. Ikasitako obrak interpretatu 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  

-  Gorputza posizio egokian mantentzen duen  
- Obraren interpretazioak irauten duen bitartean, 
konzentrazio maila eta autokontrola nahikoa agertzen 
duen  
3. Obren interpretazioan musikari eta teknikari 
dagozkien alderdien erabilera egokia egitea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Partituraren irakurketa egoki egiten duen etorkizunean 
egingo den interpretazioaren oinarri izan dadin 
- Teknika ongi erabiltzen duen arnasketaren kontrolean 
4. Instrumentuak duen aukera sonoro anitza ongi 
erabiltzea eta baita entzumenaren sentsibilitate 
graduaren kontrola izatea afinazioa bermatzeko   
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Abesten dituen melodiak afinatzeko gai den 
- Ahoa egoki irekitzen duen eta dagokion ahots 
sailkapenarekin bat datorren ahots hedaduran egoki 
abesteko gai den  
5. Indibidualki errepertorioko obrak ikasteko gaitasuna 
erakustea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Obra berrien interpretazioan lan egin eta aurrera 
pausuak egiten dituen 
- Obren prestaketan interesa, irmotasuna eta motibazioa 
adierazten duen 
6. Hizkuntza ezberdinetako partiturak abestea ahoskera 
egokia izanik 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
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neurritan:  
- Ahoskera egokia duen eta kantu lirikoan erabiltzen diren 
erregela fonetikoak kontuan hartzen dituen 

- Abesten ari dena ulertzen duen 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 
1. Anatomiaren eta fonazio aparatuaren ezaugarri akustikoen ikasketa 
2. Ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 
3. Arnasketa ariketak,  teknika kosto-diafragmatiko-abdominala eskuratu, garatu eta kontrolatzeko 
4. Bokalizazio ariketak 
5. Lan tekniko eta fonetikoa errepertorioko obretan  
6. Ahotsaren berezko ezaugarrien hobekuntza: afinazioa, tinbrea, bolumenaren kontrola eta ahotsaren 

proiekzioa  
7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen diren 

berezko fonazio parametroak erabiliz 

8. Ahots bakoitzari eta ahots hedadurari egokituriko obren ikasketa 

 
 

METODOLOGIA 

Kurrikulo irekian, irakasle bakoitzaren ardura dira erabilitako ikasketa metodoak. Kantu osagarriaren irakaskuntza 
prozesuan, ikaslearen aurre jakintzak kontutan hartu behar dira. Diseinu eta metodologia egoki bat planteatzeko 
garaian, ikasle bakoitzaren hasera puntua erabakigarria izango da, duen formazioa, adina eta mudaren egoera fisikoa 
eta baita bere izaera ere, horrela ikasketa prozesuaren optimizazioa lortuko da.  
Ikasgelako lana bi zatitan banaturik egongo da; batetik teknikara  zuzenduriko atala eta bestetik, honen aplikazioa 
ikasturterako programaturik dauden obretan. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 
Jarraian aurkezten diren baliabidez gain, irakasleak ikaslearen garapen didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen 
hainbat baliabide proposatu ditzake eta baita beste aktibitate zein errekurtsoak, zeinak ikaslearen interesa piztu 
dezaketen edo ta ikasketa prozesuan lagungarri suertatu.   
Teknika 
- Arnasketa kontrola lantzeko ariketak fonazioarekin edo gabe 
- Bokalizazio ariketak 
Errepertorioa 
- Ikasleari egokituriko obrak landuko dira, adina eta duen aho instrumentuaren ezaugarriak kontutan izanda 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana  

 Bokalizazioak 

 Errepertorioaren ikasketa 

 Testuen itzulpena 
Errezitalak 

 Bideo grabaketa 
Asistentzia eta bakarkako lana 

 Asistentzia faltak 
 
 

Ikasgelako eguneroko lana (50%): Irizpide honen bidez, 
ikasleen trebetasun lorpen maila behatuko da, teknikaren 
hobekuntza eta ikasturteko errepertorioaren inguruan 
eginiko lana.   
Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasleek 
errezitaletan eta gelan antolatzen diren proiektuetan 
izaten duten inplikazioa eta partehartzea baloratuko dira. 
Bakarkako emaitza baino garrantzitsuagoa izango da 
inplikazioa.   
Asistentzia eta bakarkako lana (40%): Irizpide honen 
bidez, norberaren ikasketa prozesuaren garapenean 
ikasleak duen jarrera eta exigentzia baloratuko da.  
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 
- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 
denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute. 
- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 
dute. 
- Ikasturtea gainditu eta kantu osagarriko ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 
ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   
IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 
Ikasleak ondoren zehazten den programa aurkeztu beharko du: 

 Ikasturtean landutako maila bereko hiru abesti  
Aukezturiko zerrendatik ikasleak interpretatu beharko du: 
Irakasleak aukeraturiko bi obra 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA KANTU OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionaletan, 
jarraian zehazten diren helburu hauek garatzera 
bideraturik dago:  

1. Gorputza jarrera malgu, dinamiko eta orekatuan 
ipintzen jakin, zeinak, ahotsaren erabilera egokia 
bideratuko duen  

2. Anatomia eta ahots aparatuaren fonaketak dituen 
soinuen aukerak ezagutu eta erabiltzen jakin, 
mailaren eskakizunetara eta errepertoriora egokituz  

3. Ahotsaren zaintza eta ahoko higiene egokia izateko 
oinarrizko teknikak eskuratu  

4. Afinazioaren kontrola egingo duen beharrezko 
entzumenaren sentsibilitatea garatu 

5. Arnasketa teknika kosto-diafragmatiko-
abdominalaren funtzionamendua ulertu 

6. Abesten den hizkuntzari dagokion fonetika egoki 
erabiltzea eta hizkuntza ezberdinetan eginiko 
testuen interpretazioetan ahoskera egokia izatea 

7. Mailari egokituriko errepertorio barruan dauden 
testu musikalen bat-bateko irakurketa egin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahotsaren inposta bideratuko duen ahots kolokazioa 
egin 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Gorputzaren posizio egokia mantentzen duen ahotsaren 
emisio egokia egon dadin  
- Arnasketa egoki egiten duen ahotsaren kalitatea ona 
izan dadin  
- Soinuaren sormen prozesuan ez dituen modu okerrean 
erabiltzen eztarriko muskuluak 
2. Ikasitako obrak interpretatu 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  

-  Gorputza posizio egokian mantentzen duen  
- Obraren interpretazioak irauten duen bitartean, 
konzentrazio maila eta autokontrola nahikoa agertzen 
duen  
3. Obren interpretazioan musikari eta teknikari 
dagozkien alderdien erabilera egokia egitea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Partituraren irakurketa egoki egiten duen etorkizunean 
egingo den interpretazioaren oinarri izan dadin 
- Teknika ongi erabiltzen duen arnasketaren kontrolean 
4. Instrumentuak duen aukera sonoro anitza ongi 
erabiltzea eta baita entzumenaren sentsibilitate 
graduaren kontrola izatea afinazioa bermatzeko   
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Abesten dituen melodiak afinatzeko gai den 
- Ahoa egoki irekitzen duen eta dagokion ahots 
sailkapenarekin bat datorren ahots hedaduran egoki 
abesteko gai den  
5. Indibidualki errepertorioko obrak ikasteko gaitasuna 
erakustea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Obra berrien interpretazioan lan egin eta aurrera 
pausuak egiten dituen 
- Obren prestaketan interesa, irmotasuna eta motibazioa 
adierazten duen 
6. Hizkuntza ezberdinetako partiturak abestea ahoskera 
egokia izanik 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Ahoskera egokia duen eta kantu lirikoan erabiltzen diren 
erregela fonetikoak kontuan hartzen dituen 

- Abesten ari dena ulertzen duen 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 
1. Anatomiaren eta fonazio aparatuaren ezaugarri akustikoen ikasketa 
2. Ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 
3. Arnasketa ariketak,  teknika kosto-diafragmatiko-abdominala eskuratu, garatu eta kontrolatzeko 
4. Bokalizazio ariketak 
5. Lan tekniko eta fonetikoa errepertorioko obretan  
6. Ahotsaren berezko ezaugarrien hobekuntza: afinazioa, tinbrea, bolumenaren kontrola eta ahotsaren proiekzioa  
7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen diren 

berezko fonazio parametroak erabiliz 

8. Ahots bakoitzari eta ahots hedadurari egokituriko obren ikasketa 
9. Ahotsaren muturretara gerturatze gradualaren praktika 

 
 

METODOLOGIA 

Kurrikulo irekian, irakasle bakoitzaren ardura dira erabilitako ikasketa metodoak. Kantu osagarriaren irakaskuntza 
prozesuan, ikaslearen aurre jakintzak kontutan hartu behar dira. Diseinu eta metodologia egoki bat planteatzeko 
garaian, ikasle bakoitzaren hasera puntua erabakigarria izango da, duen formazioa, adina eta mudaren egoera fisikoa 
eta baita bere izaera ere, horrela ikasketa prozesuaren optimizazioa lortuko da.  
Ikasgelako lana bi zatitan banaturik egongo da; batetik teknikara  zuzenduriko atala eta bestetik, honen aplikazioa 
ikasturterako programaturik dauden obretan. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 
Jarraian aurkezten diren baliabidez gain, irakasleak ikaslearen garapen didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen 
hainbat baliabide proposatu ditzake eta baita beste aktibitate zein errekurtsoak, zeinak ikaslearen interesa piztu 
dezaketen edo ta ikasketa prozesuan lagungarri suertatu.   
Teknika 
- Arnasketa kontrola lantzeko ariketak fonazioarekin edo gabe 
- Bokalizazio ariketak 
Errepertorioa 

- Ikasleari egokituriko obrak landuko dira, adina eta duen aho instrumentuaren ezaugarriak kontutan izanda 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana  

 Bokalizazioak 

 Errepertorioaren ikasketa 

 Testuen itzulpena 
Errezitalak 

 Bideo grabaketa 
Asistentzia eta bakarkako lana 

 Asistentzia faltak 
 
 

Ikasgelako eguneroko lana (50%): Irizpide honen bidez, 
ikasleen trebetasun lorpen maila behatuko da, teknikaren 
hobekuntza eta ikasturteko errepertorioaren inguruan 
eginiko lana.   
Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasleek 
errezitaletan eta gelan antolatzen diren proiektuetan 
izaten duten inplikazioa eta partehartzea baloratuko dira. 
Bakarkako emaitza baino garrantzitsuagoa izango da 
inplikazioa.   
Asistentzia eta bakarkako lana (40%): Irizpide honen 
bidez, norberaren ikasketa prozesuaren garapenean 
ikasleak duen jarrera eta exigentzia baloratuko da.  

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 
- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 
denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute. 
- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 
dute. 
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- Ikasturtea gainditu eta kantu osagarriko ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 
ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   
IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 
Ikasleak ondoren zehazten den programa aurkeztu beharko du: 

 Ikasturtean landutako maila bereko lau abesti  
Aukezturiko zerrendatik ikasleak interpretatu beharko du: 

Irakasleak aukeraturiko hiru obra 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA KANTU OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionaletan, 
jarraian zehazten diren helburu hauek garatzera 
bideraturik dago:  

1. Gorputza jarrera malgu, dinamiko eta orekatuan 
ipintzen jakin, zeinak, ahotsaren erabilera egokia 
bideratuko duen  

2. Anatomia eta ahots aparatuaren fonaketak dituen 
soinuen aukerak ezagutu eta erabiltzen jakin, 
mailaren eskakizunetara eta errepertoriora 
egokituz  

3. Ahotsaren zaintza eta ahoko higiene egokia izateko 
oinarrizko teknikak eskuratu  

4. Afinazioaren kontrola egingo duen beharrezko 
entzumenaren sentsibilitatea garatu 

5. Arnasketa teknika kosto-diafragmatiko-
abdominalaren funtzionamendua ulertu 

6. Abesten den hizkuntzari dagokion fonetika egoki 
erabiltzea eta hizkuntza ezberdinetan eginiko 
testuen interpretazioetan ahoskera egokia izatea 

7. Mailari egokituriko errepertorio barruan dauden 
testu musikalen bat-bateko irakurketa egin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahotsaren inposta bideratuko duen ahots kolokazioa 
egin 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Gorputzaren posizio egokia mantentzen duen ahotsaren 
emisio egokia egon dadin  
- Arnasketa egoki egiten duen ahotsaren kalitatea ona 
izan dadin  
- Soinuaren sormen prozesuan ez dituen modu okerrean 
erabiltzen eztarriko muskuluak 
2. Ikasitako obrak interpretatu 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  

-  Gorputza posizio egokian mantentzen duen  
- Obraren interpretazioak irauten duen bitartean, 
konzentrazio maila eta autokontrola nahikoa agertzen 
duen  
3. Obren interpretazioan musikari eta teknikari 
dagozkien alderdien erabilera egokia egitea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Partituraren irakurketa egoki egiten duen etorkizunean 
egingo den interpretazioaren oinarri izan dadin 
- Teknika ongi erabiltzen duen arnasketaren kontrolean 
4. Instrumentuak duen aukera sonoro anitza ongi 
erabiltzea eta baita entzumenaren sentsibilitate 
graduaren kontrola izatea afinazioa bermatzeko   
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Abesten dituen melodiak afinatzeko gai den 
- Ahoa egoki irekitzen duen eta dagokion ahots 
sailkapenarekin bat datorren ahots hedaduran egoki 
abesteko gai den  
5. Indibidualki errepertorioko obrak ikasteko gaitasuna 
erakustea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Obra berrien interpretazioan lan egin eta aurrera 
pausuak egiten dituen 
- Obren prestaketan interesa, irmotasuna eta motibazioa 
adierazten duen 
6. Hizkuntza ezberdinetako partiturak abestea ahoskera 
egokia izanik 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Ahoskera egokia duen eta kantu lirikoan erabiltzen diren 
erregela fonetikoak kontuan hartzen dituen 

- Abesten ari dena ulertzen duen 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

7. Mailara egokitutako testuen bapateko irakurketa 
egitea arintasunez eta ulermena landuz 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Ertain mailako obrak abesten dituen bapateko 
irakurketan  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 
1. Anatomiaren eta fonazio aparatuaren ezaugarri akustikoen ikasketa 
2. Ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 
3. Arnasketa ariketak,  teknika kosto-diafragmatiko-abdominala eskuratu, garatu eta kontrolatzeko 
4. Bokalizazio ariketak 
5. Lan tekniko eta fonetikoa errepertorioko obretan  
6. Ahotsaren berezko ezaugarrien hobekuntza: afinazioa, tinbrea, bolumenaren kontrola eta ahotsaren proiekzioa  
7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen diren 

berezko fonazio parametroak erabiliz 

8. Ahots bakoitzari eta ahots hedadurari egokituriko obren ikasketa 

9. Ahotsaren muturretara gerturatze gradualaren praktika 
10. Mailara egokituriko testuen bapateko irakurketa  

 
 

METODOLOGIA 

Kurrikulo irekian, irakasle bakoitzaren ardura dira erabilitako ikasketa metodoak. Kantu osagarriaren irakaskuntza 
prozesuan, ikaslearen aurre jakintzak kontutan hartu behar dira. Diseinu eta metodologia egoki bat planteatzeko 
garaian, ikasle bakoitzaren hasera puntua erabakigarria izango da, duen formazioa, adina eta mudaren egoera fisikoa 
eta baita bere izaera ere, horrela ikasketa prozesuaren optimizazioa lortuko da.  
Ikasgelako lana bi zatitan banaturik egongo da; batetik teknikara  zuzenduriko atala eta bestetik, honen aplikazioa 
ikasturterako programaturik dauden obretan. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 
Jarraian aurkezten diren baliabidez gain, irakasleak ikaslearen garapen didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen 
hainbat baliabide proposatu ditzake eta baita beste aktibitate zein errekurtsoak, zeinak ikaslearen interesa piztu 
dezaketen edo ta ikasketa prozesuan lagungarri suertatu.   
Teknika 
- Arnasketa kontrola lantzeko ariketak fonazioarekin edo gabe 
- Bokalizazio ariketak 
Errepertorioa 

- Ikasleari egokituriko obrak landuko dira, adina eta duen aho instrumentuaren ezaugarriak kontutan izanda 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana  

 Bokalizazioak 

 Errepertorioaren ikasketa 

 Testuen itzulpena 
Errezitalak 

 Bideo grabaketa 
Asistentzia eta bakarkako lana 

 Asistentzia faltak 
 

Ikasgelako eguneroko lana (50%): Irizpide honen bidez, 
ikasleen trebetasun lorpen maila behatuko da, teknikaren 
hobekuntza eta ikasturteko errepertorioaren inguruan 
eginiko lana.   
Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasleek 
errezitaletan eta gelan antolatzen diren proiektuetan 
izaten duten inplikazioa eta partehartzea baloratuko dira. 
Bakarkako emaitza baino garrantzitsuagoa izango da 
inplikazioa.   
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 Asistentzia eta bakarkako lana (40%): Irizpide honen 
bidez, norberaren ikasketa prozesuaren garapenean 
ikasleak duen jarrera eta exigentzia baloratuko da.  

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 
- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 
denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute. 
- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 
dute. 
- Ikasturtea gainditu eta kantu osagarriko ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 
ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   
IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 
Ikasleak ondoren zehazten den programa aurkeztu beharko du: 

 Ikasturtean landutako maila bereko bost abesti  
Aukezturiko zerrendatik ikasleak interpretatu beharko du: 

Irakasleak aukeraturiko lau obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA KANTU OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionaletan, 
jarraian zehazten diren helburu hauek garatzera 
bideraturik dago:  

1. Gorputza jarrera malgu, dinamiko eta orekatuan 
ipintzen jakin, zeinak, ahotsaren erabilera egokia 
bideratuko duen  

2. Anatomia eta ahots aparatuaren fonaketak dituen 
soinuen aukerak ezagutu eta erabiltzen jakin, 
mailaren eskakizunetara eta errepertoriora 
egokituz  

3. Ahotsaren zaintza eta ahoko higiene egokia izateko 
oinarrizko teknikak eskuratu  

4. Afinazioaren kontrola egingo duen beharrezko 
entzumenaren sentsibilitatea garatu 

5. Arnasketa teknika kosto-diafragmatiko-
abdominalaren funtzionamendua ulertu 

6. Abesten den hizkuntzari dagokion fonetika egoki 
erabiltzea eta hizkuntza ezberdinetan eginiko 
testuen interpretazioetan ahoskera egokia izatea 

7. Mailari egokituriko errepertorio barruan dauden 
testu musikalen bat-bateko irakurketa egin 

8. Obra musikalen buruzko interpretazioa egin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahotsaren inposta bideratuko duen ahots kolokazioa 
egin 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Gorputzaren posizio egokia mantentzen duen ahotsaren 
emisio egokia egon dadin  
- Arnasketa egoki egiten duen ahotsaren kalitatea ona 
izan dadin  
- Soinuaren sormen prozesuan ez dituen modu okerrean 
erabiltzen eztarriko muskuluak 
2. Ikasitako obrak interpretatu 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  

-  Gorputza posizio egokian mantentzen duen  
- Obraren interpretazioak irauten duen bitartean, 
konzentrazio maila eta autokontrola nahikoa agertzen 
duen  
3. Obren interpretazioan musikari eta teknikari 
dagozkien alderdien erabilera egokia egitea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Partituraren irakurketa egoki egiten duen etorkizunean 
egingo den interpretazioaren oinarri izan dadin 
- Teknika ongi erabiltzen duen arnasketaren kontrolean 
4. Instrumentuak duen aukera sonoro anitza ongi 
erabiltzea eta baita entzumenaren sentsibilitate 
graduaren kontrola izatea afinazioa bermatzeko   
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Abesten dituen melodiak afinatzeko gai den 
- Ahoa egoki irekitzen duen eta dagokion ahots 
sailkapenarekin bat datorren ahots hedaduran egoki 
abesteko gai den  
5. Indibidualki errepertorioko obrak ikasteko gaitasuna 
erakustea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Obra berrien interpretazioan lan egin eta aurrera 
pausuak egiten dituen 
- Obren prestaketan interesa, irmotasuna eta motibazioa 
adierazten duen 
6. Hizkuntza ezberdinetako partiturak abestea ahoskera 
egokia izanik 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Ahoskera egokia duen eta kantu lirikoan erabiltzen diren 
erregela fonetikoak kontuan hartzen dituen 

- Abesten ari dena ulertzen duen 
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7. Mailara egokitutako testuen bapateko irakurketa 
egitea arintasunez eta ulermena landuz 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Ertain mailako obrak abesten dituen bapateko 
irakurketan  
8. Mailari dagozkion errepertorioko testu musikalak 
buruz ikastea eta interpretatzea 
Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 
neurritan:  
- Oroimen teknikak egoki erabiltzen dituen bere mailari 
dagokion errepertorioko partitura buruz interpretatzeko 
garaian 
- Obra interpretatu bitartean konzentrazioa mantentzeko 
gai den 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 
1. Anatomiaren eta fonazio aparatuaren ezaugarri akustikoen ikasketa 
2. Ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 
3. Arnasketa ariketak,  teknika kosto-diafragmatiko-abdominala eskuratu, garatu eta kontrolatzeko 
4. Bokalizazio ariketak 
5. Lan tekniko eta fonetikoa errepertorioko obretan  
6. Ahotsaren berezko ezaugarrien hobekuntza: afinazioa, tinbrea, bolumenaren kontrola eta ahotsaren proiekzioa  
7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen diren 

berezko fonazio parametroak erabiliz 

8. Ahots bakoitzari eta ahots hedadurari egokituriko obren ikasketa 

9. Ahotsaren muturretara gerturatze gradualaren praktika 

10. Mailara egokituriko testuen bapateko irakurketa 

11. Ikasketa estrategia eta ohitura zuzenak finkatu 

 
 

METODOLOGIA 

Kurrikulo irekian, irakasle bakoitzaren ardura dira erabilitako ikasketa metodoak. Kantu osagarriaren irakaskuntza 
prozesuan, ikaslearen aurre jakintzak kontutan hartu behar dira. Diseinu eta metodologia egoki bat planteatzeko 
garaian, ikasle bakoitzaren hasera puntua erabakigarria izango da, duen formazioa, adina eta mudaren egoera fisikoa 
eta baita bere izaera ere, horrela ikasketa prozesuaren optimizazioa lortuko da.  
Ikasgelako lana bi zatitan banaturik egongo da; batetik teknikara  zuzenduriko atala eta bestetik, honen aplikazioa 
ikasturterako programaturik dauden obretan. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 
Jarraian aurkezten diren baliabidez gain, irakasleak ikaslearen garapen didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen 
hainbat baliabide proposatu ditzake eta baita beste aktibitate zein errekurtsoak, zeinak ikaslearen interesa piztu 
dezaketen edo ta ikasketa prozesuan lagungarri suertatu.   
Teknika 
- Arnasketa kontrola lantzeko ariketak fonazioarekin edo gabe 
- Bokalizazio ariketak 
Errepertorioa 

- Ikasleari egokituriko obrak landuko dira, adina eta duen aho instrumentuaren ezaugarriak kontutan izanda 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana  

 Bokalizazioak 

 Errepertorioaren ikasketa 

 Testuen itzulpena 
Errezitalak 

 Bideo grabaketa 
Asistentzia eta bakarkako lana 

 Asistentzia faltak 
 
 

Ikasgelako eguneroko lana (50%): Irizpide honen bidez, 
ikasleen trebetasun lorpen maila behatuko da, teknikaren 
hobekuntza eta ikasturteko errepertorioaren inguruan 
eginiko lana.   
Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasleek 
errezitaletan eta gelan antolatzen diren proiektuetan 
izaten duten inplikazioa eta partehartzea baloratuko dira. 
Bakarkako emaitza baino garrantzitsuagoa izango da 
inplikazioa.   
Asistentzia eta bakarkako lana (40%): Irizpide honen 
bidez, norberaren ikasketa prozesuaren garapenean 
ikasleak duen jarrera eta exigentzia baloratuko da.  

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 
- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 
denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute. 
- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 
dute. 
- Ikasturtea gainditu eta kantu osagarriko ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 
ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   
IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 
Ikasleak ondoren zehazten den programa aurkeztu beharko du: 

 Ikasturtean landutako maila bereko sei abesti  
Aukezturiko zerrendatik ikasleak interpretatu beharko du: 

Irakasleak aukeraturiko lau obra 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA KLARINETE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Instrumentua muntatzen ikastea. 
2. Instrumentua zaintzea. 
3. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

4. Aire zutabea eta ahoratzea egokitzen hastea. 
5. Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio on 

bat lortzen hastea. 
6. Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 

sistema ezagutzea. 
7. Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
8. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
9. Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
10. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
11. Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 
12. Musikaren espresiorako gune naturalak diren 

kontzertuetan parte hartzea. 
13. Instrumentu nagusiarekin ikasitako edukiak 

klarinetean islatzea. 

1. Jarrera: klasean, ikaskideekin eta ikastetxean 
proposatutako ekintzetan. 

2. Eguneroko lana. 
3. Materialaren txukuntasuna. 
4. Gorputz jarrera, mugimenduak eta oreka. 
5. Ahokadura, arnasketa eta putz egitea. 
6. Behatz-jokoa. 
7. Doinukera, erritmoa eta espresioa. 
8. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
9. Bat-bateko irakurketa. 
10. Inprobisazioa. 
11. Musikarekin zerikusia duen edozerekiko jakin-mina. 
12. Klarinetearen ezaguerarekiko gogoa. 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Instrumentuaren muntaketa. 
2. Instrumentuaren egoera. 
3. Gorputzaren ezagutza: 

3.1. Gorputzaren mugimendua. 
3.2. Erlaxazioa. 
3.3. Arnasketa.- pixkanako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 

abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 
4. Tresnaren ezagutza:  

4.1. Aurkezpena. 
4.2. Bilakaera historian zehar. 
4.3. Entretenimendua. 
4.4. Ahoratzea, emisio naturala. 
4.5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulatzea, irakurketa. 

4.5.1. Eskalak eta arpegioak: 
4.5.1.1. Buruz landu behar dira. 
4.5.1.2. Tesitura: Mi 2tik La # 3raino. 
4.5.1.3. Kromatikoa. 
4.5.1.4. Tonalitateak: Do Maior Fa Maior Sol Maior, la minor. 

4.6. Erritmoak: 
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4.6.1. Konpasak: 2/4, 3/4, 4/4. 
4.6.2. Irudiak: w, h, q, e 

4.7. Dinamika: 
4.7.1. mezzo forte. 

4.8. Artikulazioa: 
4.8.1. Pikatua eta ligatua. 

4.9. Doinu ezaugarriak: 
4.9.1. Pikatua lasaia eta erraza, ligatua gozoa. 

4.10. Haize zutabea eta ahokadura ongi landu doinua kalitatezkoa izan dadin. 
4.11. Behatzen koordinaketa ona bilatu. 

5. Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuan: 
5.1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
5.2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
5.3. Musikaren estrukturak ezagutzen hasi: A-B-A 

6. Interpretazioa: 
6.1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab.  
6.2. Musika eta komunikazioa. 
6.3. Musika entzunaldiak. 
6.4. Inprobisazioan hasi. 

7. Bat-bateko irakurketa. 

METODOLOGIA 

Ikasmaterialak (orientagarria):  
Wastall, Peter ................................................. Aprende tocando el clarinete ........................................... Boosey & Hawkes  
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique A ............................................................... Combre 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Azterketa/kontrolak. 
3. Emanaldiak. 
4. Jarrerak: klasean, ekintzetan eta ikaskideekin. 
5. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

1. Eskolak (puntualtasuna, txukuntasuna, jarrera, lana, 
helburuak betetzea) % 60a. 

2. Azterketa eta emanaldiak % 40a. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1. Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 
1.2. Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 

2. Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3. Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan 
errekuperatu dezakete utzitako irakasgaia. 

OHARRAK 

GUTXIENEKO EDUKIAK: 
1. Teknika: 

1.1. Tesitura, Mi 2tik La # 3eraino. 
1.2. Eskala kromatikoa. 
1.3. Tonalitateak: Do Maior Fa Maior Sol Maior, la minor. 
1.4. Ariketa eta estudio sorta. 

2. Interpretazioa: mailari dagokion abesti sorta. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
3 

  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA KLARINETE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Jotzen ongi pasatzea. 
2. Instrumentua zaintzea. 
3. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

4. Aire zutabea eta ahokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortu ahal izateko. 

5. Ahokaduraren muskuluen kontrolaren bidez putz-egite 
on bat lortzea. 

6. Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

7. Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
8. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
9. Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
10. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
11. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea audizio, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

12. Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

13. Instrumentu nagusiarekin ikasitako edukiak 
klarinetean islatzea. 

1. Jarrera: klasean, ikaskideekin eta ikastetxean 
proposatutako ekintzetan. 

2. Eguneroko lana. 
3. Materialaren txukuntasuna. 
4. Gorputz jarrera, mugimenduak eta oreka. 
5. Ahokadura, arnasketa eta putz egitea. 
6. Behatz-jokoa. 
7. Doinukera, erritmoa eta espresioa. 
8. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
9. Bat-bateko irakurketa. 
10. Inprobisazioa. 
11. Musikarekin zerikusia duen edozerekiko jakin-mina. 
12. Klarinetearen ezaguerarekiko gogoa. 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Instrumentuaren muntaketa. 
2. Instrumentuaren egoera. 
3. Gorputzaren ezagutza: 

3.1. Gorputzaren mugimendua. 
3.2. Erlaxazioa. 
3.3. Arnasketa.- pixkanako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 

abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 
4. Tresnaren ezagutza:  

4.1. Aurkezpena. 
4.2. Bilakaera historian zehar. 
4.3. Entretenimendua. 
4.4. Ahokadura, putz egite naturala. 
4.5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulatzea, irakurketa. 

4.5.1. Eskalak eta arpegioak: 
4.5.1.1. Buruz landu behar dira. 
4.5.1.2. Tesitura: Mi 2tik La 4eraino. 
4.5.1.3. Kromatikoa. 
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4.5.1.4. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, la minor, re minor, mi minor. 
4.6. Erritmoak: 

4.6.1. Konpasak: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8. 
4.6.2. Irudiak: borobilak, zuriak, beltzak, kortxeak, kortxea-erdiak, kortxea-hirukotxoak, puntua, kalderoia. 

4.7. Dinamika: 
4.7.1. Mezzo forte, forte. 

4.8. Artikulazioa: 
4.8.1. Pikatua eta ligatua. 

4.9. Doinu ezaugarriak: 
4.9.1. Pikatua lasaia eta erraza, ligatua gozoa. 

4.10. Haize zutabea eta ahokadura ongi landu doinua kalitatezkoa izan dadin. 
4.11. Behatz-jokoa koordinatu. 

5. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin erlazionatu eta erabiltzea: 
5.1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
5.2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
5.3. Musikaren estrukturak ezagutzen hasi: A-B-A 

6. Interpretazioa: 
6.1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab.  
6.2. Musika eta komunikazioa. 
6.3. Musika entzunaldiak. 
6.4. Inprobisazioan hasi. 

7. Bat-bateko irakurketa. 

METODOLOGIA 

Ikasmaterialak (orientagarria):  
San Sebastian, Luis ................................................... 2. mailako eskalak 
Klosé, Hyacinthe .................................... A la Portée du Jeune Clarinettiste (vol 1) ................................................ Billaudot 
Lancelot J ..................................................... 20 Etudes faciles pour clarinette ....................................................... Billaudot 
Wastall, Peter ................................................. Aprende tocando el clarinete ........................................... Boosey & Hawkes  
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique A ............................................................... Combre 
Verdier, Jean-François .......................................... Cartes Postales, vol. 1 ............................................................... Billaudot 
Martin, Gilles ....................................................... Clarinette Passion + CD .............................................................. Billaudot 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Azterketa/kontrolak. 
3. Emanaldiak. 
4. Jarrerak: klasean, ekintzetan eta ikaskideekin. 
5. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

1. Eskolak (puntualtasuna, txukuntasuna, jarrera, lana, 
helburuak betetzea) % 60a. 

2. Azterketa eta emanaldiak % 40a. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1. Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 
1.2. Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 

2. Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3. Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan 
errekuperatu dezakete utzitako irakasgaia. 
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OHARRAK 

GUTXIENEKO EDUKIAK: 
1. Teknika: 

1.1. Tesitura, Mi 2tik La 4eraino. 
1.2. Eskala kromatikoa. 
1.3. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, la minor, re minor, mi minor. 
1.4. Tonalitateei dagozkion ariketa eta estudioak. 

2. Interpretazioa: mailari dagokion abesti sorta. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA KLARINETE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Jotzen ongi pasatzea. 
2. Instrumentua zaintzea. 
3. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

4. Aire zutabea eta ahokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortu ahal izateko. 

5. Ahokaduraren muskuluen kontrolaren bidez putz-egite 
on bat lortzea. 

6. Klarinetea jotzeko behar diren muskuluen 
koordinaketa lortu. 

7. Klarinetearen ezaugarri akustikoen berri ikasi eta 
erabiltzen hastea. 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

9. Imitazio eta inprobisazioan aritzea. 
10. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
11. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea audizio, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

12. Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

13. Instrumentu nagusiarekin ikasitako edukiak 
klarinetean islatzea. 

1. Jarrera: klasean, ikaskideekin eta ikastetxean 
proposatutako ekintzetan. 

2. Eguneroko lana. 
3. Materialaren txukuntasuna. 
4. Gorputz jarrera, mugimenduak eta oreka. 
5. Ahokadura, arnasketa eta putz egitea. 
6. Behatz-jokoa. 
7. Doinukera, erritmoa eta espresioa. 
8. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
9. Bat-bateko irakurketa. 
10. Inprobisazioa. 
11. Musikarekin zerikusia duen edozerekiko jakin-mina. 
12. Klarinetearen ezaguerarekiko gogoa. 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Instrumentuaren muntaketa. 
2. Instrumentuaren egoera. 
3. Gorputzaren ezagutza: 

3.1. Gorputzaren mugimendua. 
3.2. Erlaxazioa. 
3.3. Arnasketa.- pixkanako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 

abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 
4. Tresnaren ezagutza:  

4.1. Bilakaera historian zehar. 
4.2. Entretenimendua. 
4.3. Ahokadura, putz egite naturala. 
4.4. Teknika: dijitazioa, artikulatzea, irakurketa. 

4.4.1. Eskalak eta arpegioak: 
4.4.1.1. Buruz landu behar dira. 
4.4.1.2. Tesitura: Mi 2tik Do 5eraino. 
4.4.1.3. Kromatikoa. 
4.4.1.4. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, Si b Maior, Re Maior, la minor, re minor, mi minor, 

sol minor, si minor. 
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4.5. Erritmoak: 

4.5.1. Konpasak: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8 . 
4.5.2. Irudiak: borobilak, zuriak, beltzak, kortxeak, kortxea-erdiak, kortxea-hirukotxoak, puntua, kalderoia. 

4.6. Dinamika: 
4.6.1. Piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. 

4.7. Artikulazioa: 
4.7.1. Pikatua lasaia eta erraza, ligatua gozoa. 

4.8. Doinu ezaugarriak: 
4.8.1. Kalitatezko doinukera, haize zutabea eta ahokaduraren bidez 

4.9. Behatz-joko koordinatua. 
5. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin erlazionatu eta erabiltzea: 

5.1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
5.2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
5.3. Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu: lied, rondo, minuet. 

6. Interpretazioa: 
6.1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab.  
6.2. Musika eta komunikazioa. 
6.3. Musika entzunaldiak. 
6.4. Inprobisazioa. 

7. Bat-bateko irakurketa. 

METODOLOGIA 

Ikasmaterialak (orientagarria):  
San Sebastian, Luis .......................................... Klarinete ikasliburua, 3. maila 
Dangain, Guy .......................................................... Cahier de gammes .................................................................. Billaudot 
Romero, Antonio ......................................... Método completo para clarinete ........................................................... U.M.E 
Klosé, H/Dangain, G ............................... A la Portée du Jeune Clarinettiste (vol 3) ................................................ Billaudot 
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique B ............................................................... Combre 
Verdier, Jean-François .......................................... Cartes Postales, vol. 1 ............................................................... Billaudot 
Martin, Gilles ....................................................... Clarinette Passion + CD .............................................................. Billaudot 

Naulais, Jérôme ................................................. Clarinette Cocktail, vol. 1 ............................................................. Billaudot 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Azterketa/kontrolak. 
3. Emanaldiak. 
4. Jarrerak: klasean, ekintzetan eta ikaskideekin. 
5. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

1. Eskolak (puntualtasuna, txukuntasuna, jarrera, lana, 
helburuak betetzea) % 60a. 

2. Azterketa eta emanaldiak % 40a. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1. Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 
1.2. Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 

2. Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3. Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan 
errekuperatu dezakete utzitako irakasgaia. 
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OHARRAK 

GUTXIENEKO EDUKIAK: 
1. Teknika: 

1.1. Tesitura, Mi 2tik Do 5eraino. 
1.2. Eskala kromatikoa. 
1.3. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, Si b Maior, Re Maior, la minor, re minor, mi minor, sol minor, si 

minor. 
1.4. Tonalitateei dagozkion ariketa eta estudioak. 

2. Interpretazioa: mailari dagokion abesti sorta. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA KLARINETE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Jotzen ongi pasatzea. 
2. Instrumentua zaintzea. 
3. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

4. Aire zutabea eta ahokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortu ahal izateko. 

5. Ahokaduraren muskuluen kontrolaren bidez putz-egite 
on bat lortzea. 

6. Klarinetea jotzeko behar diren muskuluen 
koordinaketa lortu. 

7. Klarinetearen ezaugarri akustikoen berri ikasi eta 
erabiltzen hastea. 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

9. Imitazio eta inprobisazioan aritzea. 
10. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
11. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea audizio, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

12. Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

13. Instrumentu nagusiarekin ikasitako edukiak 
klarinetean islatzea. 

1. Jarrera: klasean, ikaskideekin eta ikastetxean 
proposatutako ekintzetan. 

2. Eguneroko lana. 
3. Materialaren txukuntasuna. 
4. Gorputz jarrera, mugimenduak eta oreka. 
5. Ahokadura, arnasketa eta putz egitea. 
6. Behatz-jokoa. 
7. Doinukera, erritmoa eta espresioa. 
8. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
9. Bat-bateko irakurketa. 
10. Inprobisazioa. 
11. Musikarekin zerikusia duen edozerekiko jakin-mina. 
12. Klarinetearen ezaguerarekiko gogoa. 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Instrumentuaren muntaketa. 
2. Instrumentuaren egoera. 
3. Gorputzaren ezagutza: 

3.1. Gorputzaren mugimendua. 
3.2. Erlaxazioa. 
3.3. Arnasketa.- pixkanako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 

abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 
4. Tresnaren ezagutza:  

4.1. Bilakaera historian zehar. 
4.2. Entretenimendua. 
4.3. Ahokadura, putz egite naturala. 
4.4. Teknika: dijitazioa, artikulatzea, irakurketa. 

4.4.1. Eskalak eta arpegioak: 
4.4.1.1. Buruz landu behar dira. 
4.4.1.2. Tesitura: Mi 2tik Mi 5eraino. 
4.4.1.3. Kromatikoa. 
4.4.1.4. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, Si b Maior, Re Maior, la minor, re minor, mi minor, 
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sol minor, si minor, Mi b Maior, do minor, La Maior, fa # minor. 
 

4.5. Erritmoak: 
4.5.1. Konpasak: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. 
4.5.2. Irudiak: borobilak, zuriak, beltzak, kortxeak, kortxea-erdiak, kortxea-hirukotxoak. 

4.6. Dinamika: 
4.6.1. Piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. 

4.7. Artikulazioa: 
4.7.1. Pikatua (normala, staccato) eta ligatua. 

4.8. Doinu ezaugarriak: 
4.8.1. Kalitatezko doinukera, haize zutabea eta ahokaduraren bidez 

4.9. Behatz-joko koordinatua. 
5. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin erlazionatu eta erabiltzea: 

5.1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
5.2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
5.3. Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu: lied, rondo, minuet. 

6. Interpretazioa: 
6.1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab.  
6.2. Musika eta komunikazioa. 
6.3. Musika entzunaldiak. 
6.4. Inprobisazioa. 

7. Bat-bateko irakurketa. 

METODOLOGIA 

Ikasmaterialak (orientagarria):  
Dangain, Guy .......................................................... Cahier de gammes .................................................................. Billaudot 
Lancelot, Jacques .......................................... 25 études faciles & progressives ........................................... Transatlantiques 
Davies, John/ Harris, Paul ........................ 80 Graded Studies for Clarinet, Book 1 ............................................. Faber Music 
Weston, Pamela .................................................... 50 Melodious Studies ................................................................ Fentone 
Weston, Pamela ...................................................... 50 Classical Studies .................................................................. Fentone 
Dangain, Guy ................................................... Initiation à Mozart, cahier 1 .......................................................... Billaudot 
Romero, Antonio ......................................... Método completo para clarinete ........................................................... U.M.E 
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique C ............................................................... Combre 
Naulais, Jérôme .............................................. Clarinette Cokctail + CD, vol 2 ......................................................... Billaudot 
Martin, Gilles .................................................. Clarinette Passion + CD vol 2 .......................................................... Billaudot 
Harrison, Brian .............................................. Rhythm and Reeds (2 Clarinets) ........................................................... Schott 
Makholm, Joseph ..................................................... Jazzosphere, Vol.1 .................................................................. Billaudot 

    

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Azterketa/kontrolak. 
3. Emanaldiak. 
4. Jarrerak: klasean, ekintzetan eta ikaskideekin. 
5. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

1. Eskolak (puntualtasuna, txukuntasuna, jarrera, lana, 
helburuak betetzea) % 60a. 

2. Azterketa eta emanaldiak % 40a. 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1. Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 
1.2. Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 

2. Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3. Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan 
errekuperatu dezakete utzitako irakasgaia. 

OHARRAK 

GUTXIENEKO EDUKIAK: 
1. Teknika: 

1.1. Tesitura, Mi 2tik Mi 5eraino. 
1.2. Eskala kromatikoa. 
1.3. Tonalitateak: Do Maior, Fa Maior, Sol Maior, Si b Maior, Re Maior, la minor, re minor, mi minor, sol minor, si 

minor, Mi b Maior, do minor, La Maior, fa # minor. 
1.4. Tonalitateei dagozkion ariketa eta estudioak. 

2. Interpretazioa: mailari dagokion abesti sorta. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  
IRAKASGAIA OBOE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1- Afinazioa eta eta soinu kalitatea bermatuko duen 

eta behar den entzumenezko sentikortasuna 
adierazi. 

2- Instrumentua ondo jarriaraziko duen gorputz 
postura egokia hartu. 

3- Oinarrizko errepertorioa jotzea beti ere bere 
mailaren arabera. 

4- Instrumentuaren soinu ezaugarri eta aukerak 
ezagutu, eta dagokion mailan eskatzen den 
exigentziren arabera erabiltzen jakitea. 

5- Instrumentuaren oinarrizko hastapen historikoak 
jakitea. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1- Dagokion maila eta textuari egokituz, 

afinazioa,artikulazioa eta esaldiak erabiliz, textu 
musikalak jo. (Instrumentuaren ezagutza teoriko 
praktikoak  nola betetzen diren ebaluatuko da.) 

2- Ikasketetan zein obretan norberarekiko 
ikaskuntzaren gaitasuna adierazi (Irakasleak 
dionari kasu egin eta ikasketetan aplikatzen 
dakien ebaluatuko da, eta azalpen horiekin 
lanaren jarraitzezko autonomia garatzea.) 

3- Bat bateko irakurmena landu.( Ikaslearen 
mailaren barruan beti ere, ikaslea bat bateko 
textuen irakurmenean nola egokitzen den 
ebaluatuko da.) 

4- Ziurtasunez eta kontrola erakutsiz, bere mailari 
egokitutako obrak buruz jotzea. (Ikaslearen 
oroimena eta norberarekiko kontrola ebaluatuko 
dira irizpide honekin.) 

 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Gorputz postura. 
2- Instrumentua lekutzea. 
3- Esku lekutzea. 
4- Soinuaren eraketa. 
5- Kaina eta emisioa. 
6- Do-ren eskala oinarrizkoa  
7- Digitazioak 
8- Arnasketa. 

 
 

METODOLOGIA 
ARIKETAK ETA METODOAK 

 
EGILEA IZENBURUA EDITOREA 
 
CROZZOLI LE PRIME LEZIONI DE OBOE RICORDI (ER 2736) 
(Sergio) 
 
BAYARRI TU PRIMER LIBRO DE OBOE  

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Ikaslearen jarreren behaketa, zailtasunak nola 
konpontzen dituen, zein estrategia erabiltzen 
dituen. 
- Ikasleen jardueren analisia. 

- Ahokadura, Ikasteko ohitura, Digitazioa, Arnasketa, 
Zentzu erritmikoa Landutako obren jotzea, Afinazioa, , , 
Entzumenezko sentsibilitatea, Lengoaiako ezagutzak 
instrumentuari atxeki,  
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- Hitzen adieraztea. Ikasleek dakitena edota 
pentsaten dutena jakitea baimentzen du. 

-  Hiru hilabeteroko ebaluazio sesioak. 
- Egiaztapen zerrendak.Unitate didaktikoen 

aldeei atxekigarriak. Atalen bat lortu den ala ez 
jakiteko baliagarria zaigu. Ohikoena: BAI ala EZ. 
- Gutxgorabeherako eskalak. Jokaeraren bat lortu 

denaren erdiespen maila aintzat hartzen da. 
Baliteke: 

▪ Zenbakizkoak. 1etik 5era, 5 
puntuazio onena delarik, adibidez. 

▪ Ahozkoak: Beti, ia , gutxietan, inoiz 
eta horrelako hitzekin egiten dira 
aintzat hartzeak. 

▪ Irudizkoak. 
 IKaskea ikasketan erregularra den jakiteko baliagarria da 

- Irakaslearen gelako egunekoa edota koadernoa, 
non agerian egongo diren: 

▪  Ikaslearen datuak 
▪ Eguneroko gelako lanaren oharrak 

▪ Beste jarduera edota entzunaldien 
partaidetzako aipanmenak baita 
balorazioa ere... 
▪ Ezohiko froga: burutzea eta 

kalifikazioa. 
▪ Froga, ebaluazio jarraituaren 

burutzearen ezintasuna dela eta. 
Ikasle, guraso edo tutoreekin 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

• Ebaluaketa jarraituaren Galera duten ikasleek:  INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA, 
berariazko deialdi arruntean gainditu beharko dute (ekainaren hasieran). 

• Ebaluaketa arruntean kalifikazio ezkorra duten ikasleek (azken kalifikazioa), ezohiko deialdia (ekainaren 
erdialdera) erabil  dezakete, non INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA gaindutu beharko 
baituten. 

• Irakasgaia zintzilikatuarekin  goratzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 

• NTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA 
• Irakaslearekin adostutako  obren edo/eta ikasketeten interpretazioa.  

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  
IRAKASGAIA OBOE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1- Afinazioa eta eta soinu kalitatea bermatuko duen 

eta behar den entzumenezko sentikortasuna 
adierazi. 

2- Instrumentua ondo jarriaraziko duen gorputz 
postura egokia hartu. 

3- Oinarrizko errepertorioa jotzea beti ere bere 
mailaren arabera. 

4- Instrumentuaren soinu ezaugarri eta aukerak 
ezagutu, eta dagokion mailan eskatzen den 
exigentziren arabera erabiltzen jakitea. 

5- Instrumentuaren oinarrizko hastapen historikoak 
jakitea. 

 

 
1- Dagokion maila eta textuari egokituz, 

afinazioa,artikulazioa eta esaldiak erabiliz, textu 
musikalak jo. (Instrumentuaren ezagutza teoriko 
praktikoak  nola betetzen diren ebaluatuko da.) 

2- Ikasketetan zein obretan norberarekiko 
ikaskuntzaren gaitasuna adierazi (Irakasleak 
dionari kasu egin eta ikasketetan aplikatzen 
dakien ebaluatuko da, eta azalpen horiekin 
lanaren jarraitzezko autonomia garatzea.) 

3- Bat bateko irakurmena landu.( Ikaslearen 
mailaren barruan beti ere, ikaslea bat bateko 
textuen irakurmenean nola egokitzen den 
ebaluatuko da.) 

4- Ziurtasunez eta kontrola erakutsiz, bere mailari 
egokitutako obrak buruz jotzea. (Ikaslearen 
oroimena eta norberarekiko kontrola ebaluatuko 
dira irizpide honekin.) 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1- Aurreko ikasturtean ikasitako kontzeptuen finkapena. 
2- Landutako erregistroaren barruan, afinazioa zorrotzagoa. 
3- Emisioa, arnasa eta digitazioaren arteko lotura. 
4- Artikulazio ezberdinak: stacatto, legato. 
5- Eskalak gehituz mekanismoen lana handitu 
6- Eskalak 2 zortzikoenetan. 
7- Instrumentuaren historiaren ezagutza. 

 
 

METODOLOGIA 

 
ARIKETAK ETA METODOAK 

WASTALL LEARN AS YOU  PLAY OBOE BOOSEY & HAWKES 
(Peter) 
 
BAYARRI TU PRIMER LIBRO DE OBOE  
(Josep  Vicent) 
 
AMELLER L´ANÈMONE LEMOINE (HL 24426) 
(Andrè) 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Ikaslearen jarreren behaketa, zailtasunak nola 
konpontzen dituen, zein estrategia erabiltzen 
dituen. 
- Ikasleen jardueren analisia. 

Ahokadura, Ikasteko ohitura, Digitazioa, Arnasketa, Zentzu 
erritmikoa Landutako obren jotzea, Afinazioa, , , 
Entzumenezko sentsibilitatea, Lengoaiako ezagutzak 
instrumentuari atxeki 
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- Hitzen adieraztea. Ikasleek dakitena edota 
pentsaten dutena jakitea baimentzen du. 

-  Hiru hilabeteroko ebaluazio sesioak. 
- Egiaztapen zerrendak.Unitate didaktikoen 

aldeei atxekigarriak. Atalen bat lortu den ala ez 
jakiteko baliagarria zaigu. Ohikoena: BAI ala EZ. 
- Gutxgorabeherako eskalak. Jokaeraren bat lortu 

denaren erdiespen maila aintzat hartzen da. 
Baliteke: 

▪ Zenbakizkoak. 1etik 5era, 5 
puntuazio onena delarik, adibidez. 

▪ Ahozkoak: Beti, ia , gutxietan, inoiz 
eta horrelako hitzekin egiten dira 
aintzat hartzeak. 

▪ Irudizkoak. 
 IKaskea ikasketan erregularra den jakiteko baliagarria da 

- Irakaslearen gelako egunekoa edota koadernoa, 
non agerian egongo diren: 

▪  Ikaslearen datuak 
▪ Eguneroko gelako lanaren oharrak 

▪ Beste jarduera edota entzunaldien 
partaidetzako aipanmenak baita 
balorazioa ere... 
▪ Ezohiko froga: burutzea eta 

kalifikazioa. 
▪ Froga, ebaluazio jarraituaren 

burutzearen ezintasuna dela eta. 
Ikasle, guraso edo tutoreekin 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

• Ebaluaketa jarraituaren Galera duten ikasleek:  INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA, 
berariazko deialdi arruntean gainditu beharko dute (ekainaren hasieran). 

• Ebaluaketa arruntean kalifikazio ezkorra duten ikasleek (azken kalifikazioa), ezohiko deialdia (ekainaren 
erdialdera) erabil  dezakete, non INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA gaindutu beharko 
baituten. 

• Irakasgaia zintzilikatuarekin  goratzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 

• NTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA 
• Irakaslearekin adostutako  obren edo/eta ikasketeten interpretazioa. 

 
 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  
IRAKASGAIA OBOE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1- Afinazioa eta eta soinu kalitatea bermatuko duen 

eta behar den entzumenezko sentikortasuna 
adierazi. 

2- Instrumentua ondo jarriaraziko duen gorputz 
postura egokia hartu. 

3- Oinarrizko errepertorioa jotzea beti ere bere 
mailaren arabera. 

4- Instrumentuaren soinu ezaugarri eta aukerak 
ezagutu, eta dagokion mailan eskatzen den 
exigentziren arabera erabiltzen jakitea. 

5- Instrumentuaren oinarrizko hastapen historikoak 
jakitea. 

 

 
1- Dagokion maila eta textuari egokituz, 

afinazioa,artikulazioa eta esaldiak erabiliz, textu 
musikalak jo. (Instrumentuaren ezagutza teoriko 
praktikoak  nola betetzen diren ebaluatuko da.) 

2- Ikasketetan zein obretan norberarekiko 
ikaskuntzaren gaitasuna adierazi (Irakasleak dionari 
kasu egin eta ikasketetan aplikatzen dakien 
ebaluatuko da, eta azalpen horiekin lanaren 
jarraitzezko autonomia garatzea.) 

3- Bat bateko irakurmena landu.( Ikaslearen mailaren 
barruan beti ere, ikaslea bat bateko textuen 
irakurmenean nola egokitzen den ebaluatuko da.) 

4- Ziurtasunez eta kontrola erakutsiz, bere mailari 
egokitutako obrak buruz jotzea. (Ikaslearen 
oroimena eta norberarekiko kontrola ebaluatuko 
dira irizpide honekin.) 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1- Aurreko ikasturtean ikasitako kontzeptuen finkapena. 
2- Landutako erregistroaren barruan, afinazioa zorrotzagoa. 
3- Artikulazio ezberdinak: stacatto, legato. Eta bien uztartzea. 
4- Soinu sortaren handitzea: beheko do-tik ertainekora eta gorako do-ra. 
5- Matizazioaren hastapenak. 
6- Instrumentuaren historiaren ezagutza. 

 
 

 
METODOLOGIA 

ARIKETAK ETA METODOAK 
 

EGILEA IZENBURUA EDITOREA 
 
 
DURAND RÈVERIE COMBRE (CO 5079) 
(Pierre) 
 
EMONET ARIE ET VALSE ROBERT MARTIN 
(Pierre)  (R 23446 M) 
 
GABELLES CANTILENE PHILIPPO – COMBRE 
(Gustave)                                                                                                                                (PO 3499) 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 
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- Ikaslearen jarreren behaketa, zailtasunak nola 
konpontzen dituen, zein estrategia erabiltzen 
dituen. 
- Ikasleen jardueren analisia. 
- Hitzen adieraztea. Ikasleek dakitena edota 

pentsaten dutena jakitea baimentzen du. 
-  Hiru hilabeteroko ebaluazio sesioak. 

- Egiaztapen zerrendak.Unitate didaktikoen 
aldeei atxekigarriak. Atalen bat lortu den ala ez 
jakiteko baliagarria zaigu. Ohikoena: BAI ala EZ. 
- Gutxgorabeherako eskalak. Jokaeraren bat lortu 

denaren erdiespen maila aintzat hartzen da. 
Baliteke: 

▪ Zenbakizkoak. 1etik 5era, 5 
puntuazio onena delarik, adibidez. 

▪ Ahozkoak: Beti, ia , gutxietan, inoiz 
eta horrelako hitzekin egiten dira 
aintzat hartzeak. 

▪ Irudizkoak. 
 IKaskea ikasketan erregularra den jakiteko baliagarria da 

- Irakaslearen gelako egunekoa edota koadernoa, 
non agerian egongo diren: 

▪  Ikaslearen datuak 
▪ Eguneroko gelako lanaren oharrak 

▪ Beste jarduera edota entzunaldien 
partaidetzako aipanmenak baita 
balorazioa ere... 
▪ Ezohiko froga: burutzea eta 

kalifikazioa. 
▪ Froga, ebaluazio jarraituaren 

burutzearen ezintasuna dela eta. 
Ikasle, guraso edo tutoreekin 
 

Ahokadura, Ikasteko ohitura, Digitazioa, Arnasketa, Zentzu 
erritmikoa Landutako obren jotzea, Afinazioa, , , 
Entzumenezko sentsibilitatea, Lengoaiako ezagutzak 
instrumentuari atxeki 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

• Ebaluaketa jarraituaren Galera duten ikasleek:  INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA, 
berariazko deialdi arruntean gainditu beharko dute (ekainaren hasieran). 

• Ebaluaketa arruntean kalifikazio ezkorra duten ikasleek (azken kalifikazioa), ezohiko deialdia (ekainaren 
erdialdera) erabil  dezakete, non INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA gaindutu beharko 
baituten. 

• Irakasgaia zintzilikatuarekin  goratzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 

• NTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA 
• Irakaslearekin adostutako  obren edo/eta ikasketeten interpretazioa. 

 
 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  
IRAKASGAIA OBOE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1- Afinazioa eta eta soinu kalitatea bermatuko duen 

eta behar den entzumenezko sentikortasuna 
adierazi. 

2- Instrumentua ondo jarriaraziko duen gorputz 
postura egokia hartu. 

3- Oinarrizko errepertorioa jotzea beti ere bere 
mailaren arabera. 

4- Instrumentuaren soinu ezaugarri eta aukerak 
ezagutu, eta dagokion mailan eskatzen den 
exigentziren arabera erabiltzen jakitea. 

5- Instrumentuaren oinarrizko hastapen historikoak 
jakitea. 

 

 
1- Dagokion maila eta textuari egokituz, 

afinazioa,artikulazioa eta esaldiak erabiliz, textu 
musikalak jo. (Instrumentuaren ezagutza teoriko 
praktikoak  nola betetzen diren ebaluatuko da.) 

2- Ikasketetan zein obretan norberarekiko 
ikaskuntzaren gaitasuna adierazi (Irakasleak 
dionari kasu egin eta ikasketetan aplikatzen 
dakien ebaluatuko da, eta azalpen horiekin 
lanaren jarraitzezko autonomia garatzea.) 

3- Bat bateko irakurmena landu.( Ikaslearen 
mailaren barruan beti ere, ikaslea bat bateko 
textuen irakurmenean nola egokitzen den 
ebaluatuko da.) 

4- Ziurtasunez eta kontrola erakutsiz, bere mailari 
egokitutako obrak buruz jotzea. (Ikaslearen 
oroimena eta norberarekiko kontrola ebaluatuko 
dira irizpide honekin.) 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1- Aurreko ikasturtean ikasitako kontzeptuen finkapena. 
2- Landutako erregistroaren barruan, afinazioa zorrotzagoa. 
3- Soinu sortaren handitzea: beheko do-tik ertainekora eta gorako do-ra. 
4- Bi zortzikoenetan eskalak, pentagramaz kanpotiko mi-raino. 
5- Matizazioa, ahoa eta eztarria kontrolatuz. 
6- Instrumentuaren historiaren ezagutza. 

 
 

 
METODOLOGIA 

ARIKETAK ETA METODOAK 
   
EDWARD ÉLEGIE RICORDI 
(Michael) 
 
DUBOIS HISTORIES DE HAUTBOIS BILLAUDOT 
(Pierre-Max) 
 
EDWARD ÉLEGIE RICORDI 
(Michael) 
 
FARGUES TROIS PIÉCES MIGNONNES : INTERMEZZO DELRIEU (JF565) 
(Charles) 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Ikaslearen jarreren behaketa, zailtasunak nola 
konpontzen dituen, zein estrategia erabiltzen 
dituen. 
- Ikasleen jardueren analisia. 
- Hitzen adieraztea. Ikasleek dakitena edota 

pentsaten dutena jakitea baimentzen du. 
-  Hiru hilabeteroko ebaluazio sesioak. 

- Egiaztapen zerrendak.Unitate didaktikoen 
aldeei atxekigarriak. Atalen bat lortu den ala ez 
jakiteko baliagarria zaigu. Ohikoena: BAI ala EZ. 
- Gutxgorabeherako eskalak. Jokaeraren bat lortu 

denaren erdiespen maila aintzat hartzen da. 
Baliteke: 

▪ Zenbakizkoak. 1etik 5era, 5 
puntuazio onena delarik, adibidez. 

▪ Ahozkoak: Beti, ia , gutxietan, inoiz 
eta horrelako hitzekin egiten dira 
aintzat hartzeak. 

▪ Irudizkoak. 
 IKaskea ikasketan erregularra den jakiteko baliagarria da 

- Irakaslearen gelako egunekoa edota koadernoa, 
non agerian egongo diren: 

▪  Ikaslearen datuak 
▪ Eguneroko gelako lanaren oharrak 

▪ Beste jarduera edota entzunaldien 
partaidetzako aipanmenak baita 
balorazioa ere... 
▪ Ezohiko froga: burutzea eta 

kalifikazioa. 
▪ Froga, ebaluazio jarraituaren 

burutzearen ezintasuna dela eta. 
Ikasle, guraso edo tutoreekin 
 

Ahokadura, Ikasteko ohitura, Digitazioa, Arnasketa, Zentzu 
erritmikoa Landutako obren jotzea, Afinazioa, , , 
Entzumenezko sentsibilitatea, Lengoaiako ezagutzak 
instrumentuari atxeki 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

• Ebaluaketa jarraituaren Galera duten ikasleek:  INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA, 
berariazko deialdi arruntean gainditu beharko dute (ekainaren hasieran). 

• Ebaluaketa arruntean kalifikazio ezkorra duten ikasleek (azken kalifikazioa), ezohiko deialdia (ekainaren 
erdialdera) erabil  dezakete, non INTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA gaindutu beharko 
baituten. 

• Irakasgaia zintzilikatuarekin  goratzen duten ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 

• NTERPRETAZIO-TEKNIKOZKO ERREKUPERAZIO FROGA 
• Irakaslearekin adostutako  obren edo/eta ikasketeten interpretazioa. 

 
 

OHARRAK 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA SAXOFOIA OSAGARRIA MAILA 
PROFESIONAL IRAKASKUNTZEKO 1. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Maila ertainean instrumentu osagarria irakasteak, 
ikasleengan honako ahalmenak garatzen laguntzea 
izango du helburu: 
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera-multzoa 
taxuz ezagutzea. 
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasun handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, maila jakin bateko 
zailtasunei aurre eginez. 
c) Erreflexu-azkartasuna garatzea bat-bateko irakurketan. 

d) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 

 

Saxofoian  musikarekin adierazpide  eta gozatzeko 
baliabide berria  ikustea. 
 
Saxofoiaren ahalbideak ezagutzea eta soinu kalitatearen 
ezaguera edukitzea. 
 
Oinarrizko teknika lortzea, arkasketa teknika on batez eta 
gorputz  posizio zuzenaz. 
 
Ikasleengan jakinmina  sortaraztea, saxofoi  sorrera, 
bilakaera eta bere  papera musikan   jakitearren.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.– Lehen begiradan testuak irakurtzea. Ebaluazioirizpide 
honen helburua, instrumentu-testu baten aurrean 
ikaslea autonomia-maila batez moldatuko dela segurtatzea 
da. 
2.– Estudio eta obretan bakarka ikasteko gero eta 
ahalmen handiagoa erakustea. Ebaluazio-irizpide honek 
hauxe egiaztatu nahi du: ikasleak irakasleek irakatsitakoa 
bere ikasketetan aplikatzeko gauza direla, eta 
irakatsitakoaren 
bitartez, beren lanaren balorazioa egiteko 
lan-autonomia lortuko dutela. 
3.– Obrak interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen 
arabera. Ebaluazio-irizpide honen bitartez hauxe 
neurtu nahi da: ikaslearen gaitasuna, denbora, artikulazioa 
eta dinamika (interpretazioaren oinarrizko elementuak 
direnez) erabiltzeari dagokionez. 
4.– Musika-talde bateko kide izanik, gainerako 
instrumentuak 
edo ahotsak aditu eta horiei egokitzeaz batera, 
jotzeko edo kantatzeko ahalmena izatea. Ebaluazio- 
irizpide honek arreta ematen dio ikasleak, talde-lan 
batean, bere kideei musika eta doinuaren aldetik 
egokitzeko 
duen gaitasunari. 
5.– Analisiaren bitartez, bere instrumentuarentzako 
partitura-fragmentu baten barne-egitura harmonikora 
iristea. Irizpide honen bitartez ikaslearen gaitasuna ikusiko 
da, analisiaren bidez musika-fragmentu batean dagoen 
egitura harmonikoa aurkitzeari dagokionez, eta 
konpositoreak obra egiterakoan egitura harmoniko horri 
eman dizkion tratamenduak zehazteari dagokionez. 
6.– Bere instrumentuarentzat idatzitako musikafragmentu 
erraz baten erredukzio harmonikoa. Irizpide 
honen bitartez ikasleak oinarrizko egitura harmonikoak 
identifikatzeko dituen ezagutza analitikoak baloratuko 
dira. Horretarako, irakurketa-ariketa bat egin-go da, 
egitura horien ikuspuntutik funtsezko ez den 
guztia baztertuz. 
7.– Partitura baten repentizazioa, instrumentu-talde 
batean parte hartuz edo solista bati akonpainatuz. 
Solista instrumental eta bokal baten akonpainamenduan 
edo instrumentista-talde bateko kide izanik, bat-bateko 
irakurketaren bitartez ikaslearengan garatzen diren 

erreflexuen eta gainerako kualitateen maila neurtzea du 
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helburu 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Arnasketa: arnasketa zuzen baten oinarrizko abiaburuak ezagutzea. 

Haize zutabea eta bere eragina soinu kalitatean kontrolatzea. 

Aho zuzena erabiltzea. 

Erregistro osoan emisioak egin ahal izatea. 

Pikatu eta ligatu artikulaziok bereiztea. 

Bi matizetan lantzea. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 
Irakaslearen fitxak 
Odenkamp&Kastelein ……..……………………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 
Delangle y Bois …………………….……………....”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 
Prati,Hubert………………………....................……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 
Miján , Manuel………………………………..……...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  
Ibaibarriaga, Iñigo..........................................” El saxofón.Primeros pasos” Edit. Real Musical 
Fourmeau&Martin…………………………………..………………..……….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado…………………………………………….…El Saxofón y Yo 1º. Edit Mundimusica 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Hiru hilabetetan( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA SAXOFOIA OSAGARRIA MAILA 
PROFESIONAL IRAKASKUNTZEKO 2. 
MAILA 

 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Maila ertainean instrumentu osagarria irakasteak, 
ikasleengan honako ahalmenak garatzen laguntzea 
izango du helburu: 
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera-multzoa 
taxuz ezagutzea. 
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasun handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, maila jakin bateko 
zailtasunei aurre eginez. 
c) Erreflexu-azkartasuna garatzea bat-bateko irakurketan. 

d) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 

 

Saxofoian  musikarekin adierazpide  eta gozatzeko 
baliabide berria  ikustea. 
 
Saxofoiaren ahalbideak ezagutzea eta soinu kalitatearen 
ezaguera edukitzea. 
 
Oinarrizko teknika lortzea, arkasketa teknika on batez eta 
gorputz  posizio zuzenaz. 
 
Ikasleengan jakinmina  sortaraztea, saxofoi  sorrera, 
bilakaera eta bere  papera musikan   jakitearren.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Lehen begiradan testuak irakurtzea. Ebaluazioirizpide 
honen helburua, instrumentu-testu baten aurrean 
ikaslea autonomia-maila batez moldatuko dela segurtatzea 
da. 
2.– Estudio eta obretan bakarka ikasteko gero eta 
ahalmen handiagoa erakustea. Ebaluazio-irizpide honek 
hauxe egiaztatu nahi du: ikasleak irakasleek irakatsitakoa 
bere ikasketetan aplikatzeko gauza direla, eta 
irakatsitakoaren 
bitartez, beren lanaren balorazioa egiteko 
lan-autonomia lortuko dutela. 
3.– Obrak interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen 
arabera. Ebaluazio-irizpide honen bitartez hauxe 
neurtu nahi da: ikaslearen gaitasuna, denbora, artikulazioa 
eta dinamika (interpretazioaren oinarrizko elementuak 
direnez) erabiltzeari dagokionez. 
4.– Musika-talde bateko kide izanik, gainerako 
instrumentuak 
edo ahotsak aditu eta horiei egokitzeaz batera, 
jotzeko edo kantatzeko ahalmena izatea. Ebaluazio- 
irizpide honek arreta ematen dio ikasleak, talde-lan 
batean, bere kideei musika eta doinuaren aldetik 
egokitzeko 
duen gaitasunari. 
5.– Analisiaren bitartez, bere instrumentuarentzako 
partitura-fragmentu baten barne-egitura harmonikora 
iristea. Irizpide honen bitartez ikaslearen gaitasuna ikusiko 
da, analisiaren bidez musika-fragmentu batean dagoen 
egitura harmonikoa aurkitzeari dagokionez, eta 
konpositoreak obra egiterakoan egitura harmoniko horri 
eman dizkion tratamenduak zehazteari dagokionez. 
6.– Bere instrumentuarentzat idatzitako musikafragmentu 
erraz baten erredukzio harmonikoa. Irizpide 
honen bitartez ikasleak oinarrizko egitura harmonikoak 
identifikatzeko dituen ezagutza analitikoak baloratuko 
dira. Horretarako, irakurketa-ariketa bat egin-go da, 
egitura horien ikuspuntutik funtsezko ez den 
guztia baztertuz. 
7.– Partitura baten repentizazioa, instrumentu-talde 
batean parte hartuz edo solista bati akonpainatuz. 
Solista instrumental eta bokal baten akonpainamenduan 
edo instrumentista-talde bateko kide izanik, bat-bateko 
irakurketaren bitartez ikaslearengan garatzen diren 

erreflexuen eta gainerako kualitateen maila neurtzea du 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 
 

helburu 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1.kurtsoan ikusitakoa finkatzea. 
Eskalak lantzen hastea, bi alterazio artikulazio desberdin eta metronomoarekin; erregistro osoan. 
Matiz-aukera handitzea. 
Ahoari eta haize zutabeari garrantzia ematea soinu kalitatea hobetzearren. 

Arnasketa: arnasketa zuzen baten oinarrizko abiaburuak ezagutzea. 

Aho zuzena erabiltzea. 

Erregistro osoan emisioak egin ahal izatea. 

Pikatu eta ligatu artikulaziok bereiztea. 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

 
Irakaslearen fitxak 
Odenkamp&Kastelein ……..……………………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 
Delangle y Bois …………………….……………....”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 
Prati,Hubert………………………....................……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 
Miján , Manuel………………………………..……...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  
Ibaibarriaga, Iñigo..........................................” El saxofón.Primeros pasos” Edit. Real Musical 
Fourmeau&Martin…………………………………..………………..……….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado…………………………………………….…El Saxofón y Yo 1º. Edit Mundimusica 
 
Ikasleak joko dituen obrak OINARRIZKO MAILA ko programazioan daude. Bere motibazioa, maila edota entzunaldietan 
jotzeko jarreraren arabera prestatuko ditu. 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

 Hiru hilabetetan( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 
 
 
 

 
 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA SAXOFOIA OSAGARRIA MAILA 
PROFESIONAL  IRAKASKUNTZEKO 3. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Maila ertainean instrumentu osagarria irakasteak, 
ikasleengan honako ahalmenak garatzen laguntzea 
izango du helburu: 
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera-multzoa 
taxuz ezagutzea. 
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasun handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, maila jakin bateko 
zailtasunei aurre eginez. 
c) Erreflexu-azkartasuna garatzea bat-bateko irakurketan. 

d) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 

 

Saxofoian  musikarekin adierazpide  eta gozatzeko 
baliabide berria  ikustea. 
 
Saxofoiaren ahalbideak ezagutzea eta soinu kalitatearen 
ezaguera edukitzea. 
 
Oinarrizko teknika lortzea, arkasketa teknika on batez eta 
gorputz  posizio zuzenaz. 
 
Ikasleengan jakinmina  sortaraztea, saxofoi  sorrera, 
bilakaera eta bere  papera musikan   jakitearren.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Lehen begiradan testuak irakurtzea. Ebaluazioirizpide 
honen helburua, instrumentu-testu baten aurrean 
ikaslea autonomia-maila batez moldatuko dela segurtatzea 
da. 
2.– Estudio eta obretan bakarka ikasteko gero eta 
ahalmen handiagoa erakustea. Ebaluazio-irizpide honek 
hauxe egiaztatu nahi du: ikasleak irakasleek irakatsitakoa 
bere ikasketetan aplikatzeko gauza direla, eta 
irakatsitakoaren 
bitartez, beren lanaren balorazioa egiteko 
lan-autonomia lortuko dutela. 
3.– Obrak interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen 
arabera. Ebaluazio-irizpide honen bitartez hauxe 
neurtu nahi da: ikaslearen gaitasuna, denbora, artikulazioa 
eta dinamika (interpretazioaren oinarrizko elementuak 
direnez) erabiltzeari dagokionez. 
4.– Musika-talde bateko kide izanik, gainerako 
instrumentuak 
edo ahotsak aditu eta horiei egokitzeaz batera, 
jotzeko edo kantatzeko ahalmena izatea. Ebaluazio- 
irizpide honek arreta ematen dio ikasleak, talde-lan 
batean, bere kideei musika eta doinuaren aldetik 
egokitzeko 
duen gaitasunari. 
5.– Analisiaren bitartez, bere instrumentuarentzako 
partitura-fragmentu baten barne-egitura harmonikora 
iristea. Irizpide honen bitartez ikaslearen gaitasuna ikusiko 
da, analisiaren bidez musika-fragmentu batean dagoen 
egitura harmonikoa aurkitzeari dagokionez, eta 
konpositoreak obra egiterakoan egitura harmoniko horri 
eman dizkion tratamenduak zehazteari dagokionez. 
6.– Bere instrumentuarentzat idatzitako musikafragmentu 
erraz baten erredukzio harmonikoa. Irizpide 
honen bitartez ikasleak oinarrizko egitura harmonikoak 
identifikatzeko dituen ezagutza analitikoak baloratuko 
dira. Horretarako, irakurketa-ariketa bat egin-go da, 
egitura horien ikuspuntutik funtsezko ez den 
guztia baztertuz. 
7.– Partitura baten repentizazioa, instrumentu-talde 
batean parte hartuz edo solista bati akonpainatuz. 
Solista instrumental eta bokal baten akonpainamenduan 
edo instrumentista-talde bateko kide izanik, bat-bateko 
irakurketaren bitartez ikaslearengan garatzen diren 

erreflexuen eta gainerako kualitateen maila neurtzea du 
helburu. 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
2.kurtsoan ikusitakoa  finkatzea. 

Eskalak hiru alteraziorekin. Abiadura b=60 semikortxeetan. 

Ikasleak joko dituen obrak OINARRIZKO MAILA ko programazioan daude. Bere motibazioa, maila edota entzunaldietan 

jotzeko jarreraren arabera prestatuko ditu. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Odenkamp&Kastelein …………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 2.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ………………………..”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………...…………………”.29 etudes progressives” . Edit Billaudot 

Londeix, J.M……………..………………………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………..……………………..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 
Ikasleak joko dituen obrak OINARRIZKO MAILA ko programazioan daude. Bere motibazioa, maila edota entzunaldietan 

jotzeko jarreraren arabera prestatuko ditu. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

 Hiru hilabetetan( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 
 
 

 
 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA SAXOFOIA OSAGARRIA MAILA 
PROFESIONAL  IRAKASKUNTZEKO 4. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Maila ertainean instrumentu osagarria irakasteak, 
ikasleengan honako ahalmenak garatzen laguntzea 
izango du helburu: 
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera-multzoa 
taxuz ezagutzea. 
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasun handiena 
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, maila jakin bateko 
zailtasunei aurre eginez. 
c) Erreflexu-azkartasuna garatzea bat-bateko irakurketan. 

d) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan 

 

Saxofoian  musikarekin adierazpide  eta gozatzeko 
baliabide berria  ikustea. 
 
Saxofoiaren ahalbideak ezagutzea eta soinu kalitatearen 
ezaguera edukitzea. 
 
Oinarrizko teknika lortzea, arkasketa teknika on batez eta 
gorputz  posizio zuzenaz. 
 
Ikasleengan jakinmina  sortaraztea, saxofoi  sorrera, 
bilakaera eta bere  papera musikan   jakitearren.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Lehen begiradan testuak irakurtzea. Ebaluazioirizpide 
honen helburua, instrumentu-testu baten aurrean 
ikaslea autonomia-maila batez moldatuko dela segurtatzea 
da. 
2.– Estudio eta obretan bakarka ikasteko gero eta 
ahalmen handiagoa erakustea. Ebaluazio-irizpide honek 
hauxe egiaztatu nahi du: ikasleak irakasleek irakatsitakoa 
bere ikasketetan aplikatzeko gauza direla, eta 
irakatsitakoaren 
bitartez, beren lanaren balorazioa egiteko 
lan-autonomia lortuko dutela. 
3.– Obrak interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen 
arabera. Ebaluazio-irizpide honen bitartez hauxe 
neurtu nahi da: ikaslearen gaitasuna, denbora, artikulazioa 
eta dinamika (interpretazioaren oinarrizko elementuak 
direnez) erabiltzeari dagokionez. 
4.– Musika-talde bateko kide izanik, gainerako 
instrumentuak 
edo ahotsak aditu eta horiei egokitzeaz batera, 
jotzeko edo kantatzeko ahalmena izatea. Ebaluazio- 
irizpide honek arreta ematen dio ikasleak, talde-lan 
batean, bere kideei musika eta doinuaren aldetik 
egokitzeko 
duen gaitasunari. 
5.– Analisiaren bitartez, bere instrumentuarentzako 
partitura-fragmentu baten barne-egitura harmonikora 
iristea. Irizpide honen bitartez ikaslearen gaitasuna ikusiko 
da, analisiaren bidez musika-fragmentu batean dagoen 
egitura harmonikoa aurkitzeari dagokionez, eta 
konpositoreak obra egiterakoan egitura harmoniko horri 
eman dizkion tratamenduak zehazteari dagokionez. 
6.– Bere instrumentuarentzat idatzitako musikafragmentu 
erraz baten erredukzio harmonikoa. Irizpide 
honen bitartez ikasleak oinarrizko egitura harmonikoak 
identifikatzeko dituen ezagutza analitikoak baloratuko 
dira. Horretarako, irakurketa-ariketa bat egin-go da, 
egitura horien ikuspuntutik funtsezko ez den 
guztia baztertuz. 
7.– Partitura baten repentizazioa, instrumentu-talde 
batean parte hartuz edo solista bati akonpainatuz. 
Solista instrumental eta bokal baten akonpainamenduan 
edo instrumentista-talde bateko kide izanik, bat-bateko 
irakurketaren bitartez ikaslearengan garatzen diren 

erreflexuen eta gainerako kualitateen maila neurtzea du 
helburu. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 
 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

3.kurtsoan ikusitakoa finkatzea. 

Eskalak 4 alteraziorekin  b= 72 arte. 

Trinoen posizioak lantzea. 

Afinaziora eta zuzentzeko posizioetan  sarrera egitea.   

Ikasleak joko dituen obrak OINARRIZKO MAILA ko programazioan daude. Bere motibazioa, maila edota entzunaldietan 

jotzeko jarreraren arabera prestatuko ditu. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Odenkamp&Kastelein …………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 2.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ………………………..”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………...…………………”.29 etudes progressives” . Edit Billaudot 

Londeix, J.M……………..………………………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………..……………………..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 
Ikasleak joko dituen obrak OINARRIZKO MAILA ko programazioan daude. Bere motibazioa, maila edota entzunaldietan 
jotzeko jarreraren arabera prestatuko ditu. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

 Hiru hilabetetan( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 
 

 
 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 
 
 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA    
  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONBOI OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALETAKO 1. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzen hastea, 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzen hastea. 

 Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

 Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

 

 

 

 

Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 

- Erlaxazioa. 

- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 

- Bilakaera historian zehar. 

- Entretenimendua. 

- Enbokadura, emisio naturala. 

- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren estrukturak ezagutzen hasi. 

 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- erritmoaren justutasuna, artikulazioak, esaldiak, etab. 

- Musika eta komunikazioa. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioan hasi. 

- Irakurketa. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 12 primeras unidades. 

- RETT PA MUSIKKEN (Astrid Nakleby) 

- BEGINNING TROMBONE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 

1 hasta la página 6. 

- ESCALAS: Sib y Do 

- Pequeñas piezas para trombón. 

 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 
eta arnasketa erabili. 

 Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

 Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

 Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

 Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

 

  
   



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

  

  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONBOI OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 

 Jotzen ongi pasatzea. 

 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 
lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

 

 

Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 

- Erlaxazioa. 

- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 

 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 

- Bilakaera historian zehar. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

- Entretenimendua. 

- Enbokadura, emisio naturala. 

- Aukera akustikoak. 

- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 

 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 

 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioan hasi. 

- Irakurketa. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 13 hasta el final. 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 11 primeras unidades. 

- BEGINNING TROMBONE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 

7 hasta la página 8. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 6, 10 y 11. 

- ESCALAS: Hasta dos alteraciones y los modos menores relativos. 

- Pequeñas piezas para trombón. 

 

• Andante dans un style classique BESSONNET  

• Bone apart T. EVANS  

• Trombonica C. DACHEZ  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 
eta arnasketa erabili. 

 Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

 Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

 Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

 Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONBOI OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Jotzen ongi pasatzea. 

 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 
lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

 

 

 

 

Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 

 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 

- Erlaxazioa. 

- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 

 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 
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- Bilakaera historian zehar. 

- Entretenimendua. 

- Enbokadura, emisio naturala. 

- Aukera akustikoak. 

- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 

 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 

 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioan hasi. 

- Irakurketa. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 14 hasta el final. 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 9 primeras unidades. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 5, 7, 8 y 9. 

- THE MAGIC TROMBONE: Desde el nº 1 hasta el 14. 

- ARBAN’S( Famous Method For Trombon) de Carl Fisher: Desde la página 

17 hasta la 25. 

- SOLOS FOR THE TROMBONE PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 

página 1 hasta la página 5. 

- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 3 hasta 

la página 15. 

- ESCALAS: Hasta 5 alteraciones y los modos menores relativos. 

- Pequeñas piezas para trombón 

 

• “Ebause” C. DACHEZ  

• El placer del trombonista B. HOULLIER SIEGRIST  

• Winter Carrusel IBERT BIGELOW  
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 
eta arnasketa erabili. 

 Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

 Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

 Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

 Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONBOI OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Jotzen ongi pasatzea. 

 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 
duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 
lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

 

 

Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 

- Erlaxazioa. 

- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 

 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 
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- Bilakaera historian zehar. 

- Entretenimendua. 

- Enbokadura, emisio naturala. 

- Aukera akustikoak. 

- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 

 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 

 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioan hasi. 

- Irakurketa 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 12 hasta el final. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Desde la página 12 hasta el final. 

- ARBAN’S( Famous Method For Trombon) de Carl Fisher: Desde la página 

26 hasta la 41, desde la 162 hasta la 164 y desde la 185 a la 186. 

- SOLOS FOR THE TROMBONE PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 

página 6 hasta la el final. 

- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 15 

hasta la página 40. 

- ESCALAS: Hasta 7 alteraciones y los modos menores relativos en 2 

octavas. 

- Pequeñas piezas para trombón. 

 

• “Aria” (Bist du bei Mir) J. S. BACH  

• “En Priere” G. FAURE  

• “Isis on Osiris” W. A. MOZART  
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 
eta arnasketa erabili. 

 Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

 Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

 Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

 Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. 
MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Postura   erosoa   lantzea,   naturalki   arnasten   
utziko   duena   eta bi   eskuen   arteko 
koordinaketa eta instrumentuaren kolokazioa 
erraztuko duena. 

 Haize zutabea eta enbokadura egokitzen hastea, 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez 
emisio on bat lortzen astea. 

 Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu 
sormenaren sistema ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

 

 

 Maila  honetan  etengabeko  ebaluaketa  landuko  
da eta proposatu diren helburuak zein neurritan 
betetzen diren aztertuko da.  

 Ikasleak  irakasleak  proposatzen  dituen  ekintzen  
aurrean  eta  ikaskideekin  azaltzen  duen jarrera 
ere kontutan hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 
- Aurkezpena. 
- Bilakaera historian zehar. 
- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 Interpretazioa: 
- Tresnaren espresiobideak.- erritmoaren justutasuna, artikulazioak, esaldiak, etab. 
- Musika entzunaldiak. 
 
 

 

 
 

METODOLOGIA 

Metodo eta estudioak 
 
  
Peter Wastall.........................................Aprende a tocar la trompa (23 orriraino) .........................................Mundimusica  
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Peter Lawrence. ...............................Graded lip flexibilities for horn (2 eta 3 orriak) ........................................Brass wind  
 
Daniel Bourgue. .........................................Le Cor (lehen liburukia, 37orriraino) ......................................Alphonse Leduc  
 
 

Obrak 
 
Albert Bigelow .....................................................Winter Carousel .......................................................................... Kendor  
 
Horst Rapp...................................................Horn lernen mit Spab (band 1) .......................................................Horst Rapp  
 
Austin Boothroyd.............................................Up and Away (12 pieces) ................................................................ Novello 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 
 

 Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio 
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....) 
 

 

 

 40 % 
 

 60 % 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez 
sei landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal 
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak  handitu 
edo txigiagotu egingo dira. 

 Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) 
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko 
dute. 

 Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko 
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko 
dutelarik. 

 Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal 
izango dute. 

 

 

OHARRAK 

 Obra zerrenda orientagarria da. 

 Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. 
MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Postura   erosoa   lantzea,   naturalki   arnasten   
utziko   duena   eta bi   eskuen   arteko 
koordinaketa eta instrumentuaren kolokazioa 
erraztuko duena.  

 Haize  zutabea   eta   enbokadura   egokitzea,   
arnasketa   diafragmatikoaren   erabilera lortzeko. 

  Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez 
emisio on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea.  

 Oinarrizko dijitazioak ikastea.  

 

 Maila  honetan  etengabeko  ebaluaketa  landuko  
da eta proposatu diren helburuak zein neurritan 
betetzen diren aztertuko da. 

 Aurrerantzean  egingo  den  lan  guztiaren  
oinarriak  une  honetan  ezartzen  direnez,  hauen 
sendotasuna neurtu behar da.  

 Ikasleak  irakasleak  proposatzen  dituen  ekintzen  
aurrean  eta  ikaskideekin  azaltzen  duen jarrera 
ere kontutan hartuko da. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 Gorputzaren ezagutza: 
- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 
- Aurkezpena. 
- Bilakaera historian zehar. 
- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 Interpretazioa: 
- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika entzunaldiak. 
 

 
 

METODOLOGIA 

Metodo eta estudioak 
 
Edmond Leloir.................................................80 petites pieces (1etik 36ra) ............................................Gerard Billaudot  
 
Peter Wastall..................................Aprende a tocar la trompa (24 orritik bukaerara)................................... Mundimusica  
 
Daniel Bourgue...............................Le Cor (leen liburukia, pag.38 orritik bukaerara)………………….....…….. Alphonse Leduc  
 
Peter Lawrence. .............................Graded lip flexibilities for horn (4,5 eta 6 orriak) ........................................Brass wind  
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Obrak 
 
Horst Rapp. ................................................. Horn lernen mit Spab (band 1) ......................................................Horst Rapp  
 
Armando Ghidoni.................................................. Mississipi Souvenir .......................................................................Leduc  
 
Melchior Franck. .....................................................Suite de Danses ...................................................................Marc Reift  
 
Douglas Moore y Alan Richardson………………...Horn First Book of Solos ....................................................................Faber  
 
Ivan C. Phillips ............................................ Classical and Romantic Pieces.................................................... Oxford Music 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 
 

 Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio 
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....) 
 

 

 

 40 % 
 

 40 % 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez 
sei landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal 
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak  handitu 
edo txigiagotu egingo dira. 

 Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) 
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko 
dute. 

 Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko 
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko 
dutelarik. 

 Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal 
izango dute. 

 

 

 

OHARRAK 

 

 Obra zerrenda orientagarria da. 

 Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da. 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. 
MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

 Postura   erosoa   lantzea,   naturalki   arnasten  
utziko   duena   eta   bi eskuen   arteko 
koordinaketa eta instrumentuaren kolokazioa 
erraztuko duena.  

 Haize zutabea egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez 
emisio on bat lortzea. 

 Tronpa jotzeko behar diren muskuluen 
koordinaketa lortu. 

 Tronparen ezaugarri akustikoen berri ikasi eta 
erabiltzen hastea.  

 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion 
zailtasuneko piezak jotzea.  

 Musikarekiko  sentsibilitatea  eta  barne  
entzumena  lortzea  entzunaldi,  memorizazio eta 
interpretazioaren bidez.  

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 
 
 

 
 

 Maila honetan etengabeko ebaluaketa landuko 
da, honen eta entzunaldien laguntzaz proposatu 
diren helburuak zein neurritan betetzen diren 
aztertuko da. 

 Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak 
une honetan ezartzen direnez, hauen 
sendotasuna neurtu behar da. 

 Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere 
kontutan hartuko da. 

 Gorputzaren jarrera, ahoskera, arnasketa eta 
haize zutabearen behaketa jarraia. 

 Ikastearen ahalmenaren zainketa. 

 Ikasketaren kalitate mailaren behaketa  

 Bat-bateko irakurketarako trebezia. 

 Ikaslearen materialen egoera. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 

 Gorputzaren ezagutza: 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 
- Afinazioa. 
- Ahoskera, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak: doinuaren kalitatea melodian. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren oinarria: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 
- Ikasteko planifikazioa eta ohitura. 

 
 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika entzunaldiak. 
- Irakurketa lehen ikustaldian. 

 Entzunaldiak: 
- Musikaren analisi eta xehetasunak. 
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- Garai eta era ezberdinetako musikak. 

 
METODOLOGIA 

Metodo eta estudioak 
 
 
Edmond Leloir. .................................................... 80 petites pieces (37tik 59ra) ....................................... Gerard Billaudot 
 
Barry Tuckwell. ............................................ Fifty first exercices for horn (8tik 18ra) ......................................... Brass wind 
 
Szilágyi Kökenyessy. ............................................... Horn tutor. (85tik 150ra) .......................................... Musica Budapest 
 
E. Miersch………………………..…………………….……….Melodious studies (1etik 14ra)…………………………….……….……….Carl Fisher 

 
 

Obrak 
 

 
John Playford ...................................... Suite de danses et airs de la renaissance anglaise ........................................ Leduc 
 
Horst Rapp. ......................................................... Horn lernen mit Spab (band 2) .............................................. Horst Rapp 
 
Henry Purcell. ......................................................................... Suite .................................................................... Marc Reift 
 
János Onozó y Matyas Kovacs ............................... Horn music for beginners ......................................... Musica Budapest 
 
Giovanni Battista Grillo ...................................................... Canzon XV ............................................................... Marc Reift 
 
Edward Grieg ................................................................... Funeral March ..................................................... Candem Music 
 
Charles Gounod ................................................................ Six Melodies ........................................................ Quatre Espays 

 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 
 

 Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio 
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....)  
 

 Entzunaldiak 
 

 

 

 40 % 
 

 40 % 
 
 

 20% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez 
sei landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal 
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak  handitu 
edo txigiagotu egingo dira. 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
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 Ikasleak lan edo mugimendu bat interpretatu behar izango du entzunaldi publikoan gutxienez bi 
entzunaldietan. 

 Entzunaldirik egin ezin izatekotan, % 30a beste bi irizpideen artean banatuko da. 

 Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) 
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko 
dute. 

 Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko 
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko 
dutelarik. 

 Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal 
izango dute. 

 

 

 

OHARRAK 

 Obra zerrenda orientagarria da. 

 Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da. 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
8 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONPA OSAGARRIA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. 
MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

  

  

  PPoossttuurraa  eerroossooaa  llaannttzzeeaa,,  nnaattuurraallkkii  aarrnnaasstteenn  uuttzziikkoo  

dduueennaa  eettaa  bbii  eesskkuueenn  aarrtteekkoo  kkoooorrddiinnaakkeettaa  eettaa  

iinnssttrruummeennttuuaarreenn  kkoollookkaazziiooaa  eerrrraazzttuukkoo  dduueennaa..  

  HHaaiizzee  zzuuttaabbeeaa  eeggookkiittzzeeaa,,  aarrnnaasskkeettaa  

ddiiaaffrraaggmmaattiikkooaarreenn  eerraabbiilleerraa  lloorrttzzeekkoo..  

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez 
emisio on bat lortzea. 

 Tronpa jotzeko behar diren muskuluen 
koordinaketa lortu. 

 Tronparen ezaugarri eta soinuaren posibilitateak 
kontrolatu eta hobetu, dagokion maila kontuan 
hartuta. 

  BBaakkaarrkkaa  eeddoo  ttaallddeeaann,,  mmaaiillaarrii  ddaaggoozzkkiioonn  

zzaaiillttaassuunneekkoo  ppiieezzaakk  jjoottzzeeaa..  

  MMuussiikkaarreekkiikkoo  sseennttssiibbiilliittaatteeaa  eettaa  bbaarrnnee  eennttzzuummeennaa  

lloorrttzzeeaa  eennttzzuunnaallddii,,  mmeemmoorriizzaazziioo  eettaa  

iinntteerrpprreettaazziiooaarreenn  bbiiddeezz..  

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 
 

 Maila honetan etengabeko ebaluaketa landuko da, 
honen eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren 
helburuak zein neurritan betetzen diren aztertuko 
da. 

 Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak 
une honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna 
neurtu behar da. 

 Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen 
aurrean eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere 
kontutan hartuko da. 

 Gorputzaren jarrera, ahoskera, arnasketa eta haize 
zutabearen behaketa jarraia. 

 Ikastearen ahalmenaren zainketa. 

 Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren bidez, bakarkako nahiz taldeko 
saioetan. 

 Bat-bateko irakurketarako trebezia. 

 Ikaslearen materialen egoera. 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 
- Entretenimendua. 
- Ahoskera, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak: doinuaren kalitatea melodian. 
- Afinazioa 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren oinarria: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 
- Ikasteko planifikazioa eta ohitura. 

 Interpretazioa: 
- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika entzunaldiak. 
- Irakurketa lehen ikustaldian. 

 Entzunaldiak: 
- Musikaren analisi eta xehetasunak. 
- Garai eta era ezberdinetako musikak. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
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METODOLOGIA 

 
Metodo eta estudioak 

 
 
 
E. Miersch. .......................................................... Melodious studies (15tik 24ra) ............................................... Carl Fisher 
 
Edmond Leloir. .................................................... 80 petites pieces (60tik 80ra) ....................................... Gerard Billaudot 
 
Barry Tuckwell. ........................................... Fifty first exercices for horn (20tik 28ra) ........................................ Brass wind 
 
Szilágyi Kökenyessy. ........................................... Horn tutor. (151tik bukaerara) ..................................... Musica Budapest 
 
 
 

Obrak 
 
 
 

Saint-Saens………………………………………………………………..Romance .................................................................... Durand S. A. 
 
Horst Rapp. ......................................................... Horn lernen mit Spab (band 2) .............................................. Horst Rapp 
 
Saint-Saens……………………………………………………………….The Swan ............................................................................ Fentone 
 
Richard Stelten ............................... Deux suites de danses de l´epoque baroque allemande .................................... Leduc 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 
 

 Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio 
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....)  
 

 Entzunaldiak 
 

 

 

 40 % 
 

 40 % 
 
 

 20% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez 
sei landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal 
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak  handitu 
edo txigiagotu egingo dira. 

 Ikasleak lan edo mugimendu bat interpretatu behar izango du entzunaldi publikoan gutxienez bi 
entzunaldietan. 

 Entzunaldirik egin ezin izatekotan, % 30a beste bi irizpideen artean banatuko da. 

 Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) 
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
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dute. 

 Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko 
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko 
dutelarik. 

 Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal 
izango dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

 Obra zerrenda orientagarria da. 

 Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da. 

 

 

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

  

UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA  
--  LLEEHHEENNEENNGGOO  MMAAIILLAA  --  

 
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TXISTU OSAGARRIA MAILA LANBIDERI  IRAKASKUNTZETAKO 1. MAILA 

 
 
 

HELBURU  PROPIOAK EBALUAZIO  IRIZPIDEAK 

  
Honako hau praktika instrumental osagarria izango dela 
kontuan izanik, eta ondorioz, eska daitekeen teknika mailak 
instrumentu nagusiarena baino apalagoa izan beharko du 
(instrumentu nagusiak lanordurik gehienak hartu behar 
dituelako). Eduki komunak, txistua, instrumentu nagusi 
modura irakasteko eskatzen diren berberak izango dira, 
laburbilduz.  

 
1. Txistua egoki ahoratzen ikastea.  
2. Lehen artikulazioa (pikatua) ikasi eta lantzea. 
3. Lehen hatz mugimenduak ikastea. 
4. Txistua egoki eskuratzea hatzen mugimendua 

ahalbideratzeko. 
5. Aire zutabea eta soinua egoki ateratzen hastea emisio 

on bat lortzeko . 
6. Naturalki arnasten utziko duen postura erosoa lantzea, 

baita eskuaren eta mingainaren arteko koordinazioa 
eta instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituzten 
jarduerak ere bai. 

7. Posizio berdin batek sor ditzakeen nota ezberdinak 
ezagutu eta bereiztea. 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

9. Txistuaren oinarrizko zaintza eta txukunketa lanak 
10. Imitazioan eta inprobisazioan hastea. 
11. Mailari loturiko errepertorioa jotzea. 
12. Musikarekiko sentsibilitatea lantzea. 
13. Txistua jotzeko gune aproposenak bereizten eta 

bilatzen jakitea. 
14.  

 

 

Helburuak zein mailaraino bete diren aztertuko da, lanaren 
erregulartasuna, inplikazioa eta konstantzia, soinuan eta 
teknikan eginiko aurrerapenak, txistuarekin azaltzen den 
trebetasuna eta klase bakoitzari eskainitako arreta.  

 

1. Jarrera eta motibazioa: 

     - Norberakoa: klasean, arreta, atentzioa etab… 

     - Taldean: Talde klaseetan, arreta, atentzioa etab… 

     - Erespetoa: kideekiko etabizikidetzakoak 

2. Eduki teoriko eta teknikuen jabetza maila. 

3. Ikasketa ohiturak: 

      - Konstantzia. 

      - Norberaren eguneroko ikasketa eta saioak. 

1. Alor teknikoak: 

      -  Ahokadura, Arnasketa, Artikulaketa, Digitazioa etab 

4. Txistuaren eta ikasmaterialaren zaintza eta egoera. 

5. Gorputzaren eta txistuaren elkar arteko oreka. 

6. Interpretazio errekurtsoak: 

      - Musikalidadea, espresioa, esaldia, erritmoa etabar. 

7. Lengoaia musikalaren ezagutzen erabileraren maila txistu 
klaseetan. 

8. Txistuarekiko eta musikarekiko zaletasun eta jakin mina. 

9. Bat-bateko irakurketa maila. 

Inprobisazio maila. 

 

 

 

 

 

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

 

EDUKIEN  SEKUENTZIAZIOA 

1. Gorputzaren ezagutza: 

- Hatzen mugimendua. 

- Arnasketa: pixkanakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 
 

2. Txistuaren ezagutzak: 

- Zuloen kokapena eta estaldura.    

- Txistuak eskuan eta ahoan sortzen dituen lehen sentsazioak antzematea. 

- Musika-tresnaren garbiketa eta entretenimendua. 

- Txistuak zer eskaini dezaken jakitea. 

- Instrumentuaren teknikaren hastapenak: hatz mugimendua, artikulatzea. 
 

3. Teknika arloak: 

- Erritmoak: Beltzak, kortxeak eta kortxea-erdiak. 

- Dinamika: mezzo forte. 

- Artikulazioa: Pikatua. 
 

4. Soinu arloak: 

- Doinu herrikoiak eta ariketa teknikoak modu lasaia eta erosoan jotzea. 

- Haize zutabea eta ahokadura ongi landu doinua kalitatezkoa izan dadin. 

- Behatzen eta mingainaren arteko koordinaketa zaintzea. 

- Posizio bereko nota ezberdinak bereiztea.  
 

5. Lengoaia musikalaren ezagutzak: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
 
6. Interpretazioaren ezagutzak: 

- Tresnaren espresiobideak: erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab. 

- Musika eta txistua komunikazio bide modura erabiltzea. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioan hastea. 

 

 

METODOLOGIA 

 
Ikasmateriala (orientagarria):  
 
Lehenengo Ariketak .............................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Ziztu Ariketak ....................................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Lehen Mailako 20 Ikaskizun .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Kanta Herrikoiak (bi txisturako) ............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
45 Doinu Erraz (txistu ta pianorako)  ..................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Haurrak Jo Txistua  ....................................................................................... Luis Elizalde (Ed. Publicaciones Claretianas) 

 
 

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

EBALUAZIO  TRESNAK KALIFIKAZIO  IRIZPIDEAK 

  
1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Gutxieneko eskakizunen betetze-maila. 
3. Jarrera: Klase barruko arreta, jardueretan eta beste 

ikasleekiko harremanetan, motibazioa eta aurrera egiteko 
grina, txistuaren eta ikasmaterialaren egoera, zentzu 
autokritikoa etab. 

4. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

 
1. Klaseetan, puntualtasunean, materialaren begirunean, 

jarreran, eginiko lanean eta lorturiko aurrerakuntzetan:   
NOTAREN   70% 
 

2. Azterketak, Kontrolak eta beste entzuketak:   NOTAREN   
30% 

 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

1. Ebaluaketa jarraiaren eskubidea gal daiteke: 

- Justifikatu gabeko SEI HUTS EGITE baino gehiago eginez gero. 

2. Ikasleak EZ-OHIKO ERREKUPERAZIO AZTERKETA egiteko aukera/eskubidea izango du (ekaina bukaeran): 

- Ikasturteko OHIZKO EBALUAKETA gaindituko ez balu  (ekaina hasieran) edota, 

- EBALUAKETA JARRAIAREN eskubidea galduko balu. 

- Ez-ohizko ebaluaketaren egitaraua, ikasmailaren edukien baitan, espezialitateko irakasleak prestatuko du. 

3. Ikasleak aurreko ikasturtean GAINDITU GABEKO GAIAK errekuperatu ahal izango ditu ikasturte berrian egiten diren 
edozein ebaluaketaren barne. 

 

 
 

GUTXIENEKO  ESKAKIZUNAK 

 

- Musikatresnaren ezagutzak: Oinarrizko digitazioak. 

- Emisioa eta nota desberdinak bereiztea. 

- Pikatua eta arnasketa. 

- Ariketak eta estudioak. 

- Obrak: Mailari dagozkion doinu herrikoiak erosotasunez jotzea. 

 

 
 
 
 
  



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 
 

  

UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA  
--  BBIIGGAARRRREENN  MMAAIILLAA  --  

  

  

  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TXISTU OSAGARRIA MAILA LANBIDERI  IRAKASKUNTZETAKO 2. MAILA 

 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Honako hau praktika instrumental osagarria izango dela 
kontuan izanik, eta ondorioz, eska daitekeen teknika mailak 
instrumentu nagusiarena baino apalagoa izan beharko du 
(instrumentu nagusiak lanordurik gehienak hartu behar 
dituelako). Eduki komunak, txistua, instrumentu nagusi 
modura irakasteko eskatzen diren berberak izango dira.  

 
1. Jotzen ongi pasatzea.  
2. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

3. Ahoratze teknika sakontzea, kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzeko. 

4. Lehen artikulazioa (pikatua) sakontzea eta legatoa 
ikasi eta lantzea. 

5. Posizio berdineko notak bereiztea eta goi errejistroko 
notak ikasten hastea. 

6. 6/8 konpasaren ezagutza eta lehen hastapenak. 
7. Kromatismoa, zulo erdien erabilera eta teknika. 
8. Danbolinarekin erritmo errazak lantzen hastea. 
9. Lengoaia musikalaren ezagutzak erabiltzea eta 

instrumentuarekin erlazionatzea. 
10. Txistuaren garbiketa eta zaintza. 
11. Imitazio eta inprobisazioan sakontzea. 
12. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
13. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea. 
14. Txistua jotzeko gune aproposenak bereizten eta 

bilatzen jakite 

 

Helburuak zein mailaraino bete diren aztertuko da, 
lanaren erregulartasuna, inplikazioa eta konstantzia, 
soinuan eta teknikan eginiko aurrerapenak, txistuarekin 
azaltzen den trebetasuna eta klase bakoitzari eskainitako 
arreta.  

 

1. Jarrera eta motibazioa: 

- Norberakoa: klasean, arreta, atentzioa etab… 

- Taldean: Talde klaseetan, arreta, atentzioa etab… 

- Erespetoa: kideekiko eta bizikidetzakoak 

2. Eduki teoriko eta teknikuen jabetza maila. 
3. Ikasketa ohiturak: 

- Konstantzia 

- Norberaren eguneroko ikasketa eta saioak. 

4. Alor teknikoak: 

- Ahokadura, Arnasketa, Artikulaketa, Digitazioa, 
Danbolina etab. 

5. Txistuaren eta ikasmaterialaren zaintza eta egoera. 
6. Danbolinaren eta txistuaren erritmo oreka. 
7. Interpretazio errekurtsoak: 

      - Musikalidadea, espresioa, esaldia, erritmoa etabar 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzen erabilera maila 
txistu klaseetan. 

9. Txistuarekiko eta musikarekiko zaletasun eta jakin 
mina. 

10. Bat-bateko irakurketa maila. 
11. Inprobisazio eta memorizazio maila. 

 

 

 

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

EDUKIEN  SEKUENTZIAZIOA 

 
1. Gorputzaren ezagutza: 

- Ahoa eta mihia, eskua eta hatzak, biriken kapazitatea eta erabilera. 

- Erlaxazioaren abantailak. 

- Arnasketa: pixkanakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 
2. Txistuaren ezagutzak: 

- Zuloen kokapena, eskuratze prozedura eta lehen sentsazioak .    

- Txistuak eta danbolinak sortzen dituen lehen sentsazioak antzematea eta erritmoak lantzea. 

- Musika-tresnaren garbiketa eta entretenimendua. 

- Instrumentuaren teknika hastapenetan sakontzea: digitazioa, artikulatzea, irakurketa. 
 
3. Teknika arloak: 

- Erritmoak: Beltzak, Kortxeak eta kortxea-erdiak. 

- Dinamika: mezzo forte 

- Artikulazioa: Pikatua indartzea eta legatoa gozo sortzea. 

- Kromatismoa lantzea eta zulo erdien erabilera. 

- Danbolinarekin lehen urratsak doinuen laguntzan. 
 
4. Soinu arloak: 

- Doinu herrikoiak eta ariketa teknikoak modu lasaia eta erosoan jotzea. 

- Haize zutabea eta ahokadura ongi landu doinua kalitatezkoa izan dadin. 

- Hatzen eta mingainaren arteko koordinaketa zaintzea. 

- Jarrera bereko nota ezberdinak bereiztea.  

- Goiko notak sistematikoki ikastea. 
 
5. Lengoaia musikalaren ezagutzak: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. Musikaren estrukturak eta seinuak ulertu eta aplikatzea. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren oinarrizko estrukturak ezagutzea (esaldia, tonalitatea…) 
 
6. Interpretazioaren ezagutzak: 

- Tresnaren espresiobideak: erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab. 

- Musika eta txistua komunikazio bide modura erabiltzea. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioa eta memorizazioa sakontzea. 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
Ikasmateriala (orientagarria):  

1. Teknika arloa: 

- Eskala eta Arpegioak .............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Maiorra, la minorra) 

- Ziztu Ariketak .......................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 

- Kromatismo ariketa sistematikoak .......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Lotura ariketak ....................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
2. Ikaskizunak: 

- Lehen mailako 20 ikaskizun ......................................................................J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
3. Obrak: 

- Kanta Herikoiak (Bi txisturako)  ............................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- 45 Doinu Erraz (txistu ta pianorako)  ....................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Haurrak Jo Txistua II........................................................................Luis Elizalde (Ed. Publicaciones Clasretianas) 
 

 

EBALUAZIO  TRESNAK KALIFIKAZIO  IRIZPIDEAK 

  
1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Gutxieneko eskakizunen betetze-maila. 
3. Jarrera: Klase barruko arreta, jardueretan eta beste 

ikasleekiko harremanetan, motibazioa eta aurrera 
egiteko grina, txistuaren eta ikasmaterialaren egoera, 
zentzu autokritikoa etab. 

4. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

 
1. Klaseetan, puntualtasunean, materialaren 

begirunean, jarreran, eginiko lanean eta lorturiko 
aurrerakuntzetan:   NOTAREN   70% 
 

2. Azterketak, kontrolak eta beste entzuketak:   
NOTAREN   30% 

 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

1. Ebaluaketa jarraiaren eskubidea gal daiteke: 

- Justifikatu gabeko SEI HUTS EGITE baino gehiago eginez gero. 

2. Ikasleak EZ-OHIKO ERREKUPERAZIO AZTERKETA egiteko aukera/eskubidea izango du (ekaina bukaeran): 

- Ikasturteko OHIZKO EBALUAKETA gaindituko ez balu  (ekaina hasieran) edota, 

- EBALUAKETA JARRAIAREN eskubidea galduko balu. 

- Ez-ohizko ebaluaketaren egitaraua, ikasmailaren edukien baitan, espezialitateko irakasleak prestatuko du. 

3. Ikasleak aurreko ikasturtean GAINDITU GABEKO GAIAK errekuperatu ahal izango ditu ikasturte berrian egiten diren 
edozein ebaluaketaren barne. 

 

 
 

GUTXIENEKO  ESKAKIZUNAK 

 

- Musikatresnaren ezagutzak: Oinarrizko digitazioak ezagutu eta menperatzea. 

- Kromatismoa: jarrera kromatikoen erabilera. 

- Ligadura: ligadura ezagutzea eta erabiltzea. 

- Emisioa eta notak desberdinak bereiztea. 

- Arnasketaren oinarriak. 

- Ariketak eta estudioak. 

- Obrak: Mailari dagozkion doinu herrikoiak erosotasunez jotzea. 

 

 

 
 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA  
--  HHIIRRUUGGAARRRREENN  MMAAIILLAA  --  

  

  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TXISTU OSAGARRIA MAILA LANBIDERI  IRAKASKUNTZETAKO 3. MAILA 

 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Honako hau praktika instrumental osagarria izango dela 
kontuan izanik, eta ondorioz, eska daitekeen teknika mailak 
instrumentu nagusiarena baino apalagoa izan beharko du 
(instrumentu nagusiak lanordurik gehienak hartu behar 
dituelako). Eduki komunak, txistua, instrumentu nagusi 
modura irakasteko eskatzen diren berberak izango dira.  

 
1. Jotzen ongi pasatzea.  
2. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

3. Gorputzaren jarrera eta tentsio-erlaxazio indarren 
arteko orekaren garrantziaz jabetzea. 

4. Aire zutabea lantzea, arnasketa diafragmatikoaren 
erabilera ahalbideratzeko. 

5. Zailtasunen aurrean eguneroko lanaren beharraren 
garrantziaz jabetzea. 

6. Ahoratze teknika sakontzea, kontrolaren bidez 
emisioa eta soinua borobiltzeko. 

7. Lehen artikulazioa (pikatua) azkartzea eta legatoa 
sakontzea. 

8. Goiko notak lantzen jarraitzea eta bigarren jarrerak 
ikasten hastea. 

9. Beheko hotsak sortu eta erabiltzen ikastea. 
10. Biribilketaren erabilera sakontzea baita, zortzikoa 

eta ezpata dantza ikasten hastea ere bai. 
11. Kromatismoa, zulo erdien erabilera eta teknika 

sakontzea. 
12. Danbolin lana eta erritmoekin jarraitzea. 
13. Lengoaia musikalaren ezagutzak erabiltzea eta 

instrumentuarekin erlazionatzea. 
14. Txistuaren garbiketa eta zaintza. 
15. Imitazio eta inprobisazioan jarraitzea eta sakontzea. 
16. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
17. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

sakontzea. 
18. Txistua jotzeko gune aproposenak bereizten eta 

bilatzen jakitea. 
 

 

Helburuak zein mailaraino bete diren aztertuko da, 
lanaren erregulartasuna, inplikazioa eta konstantzia, 
soinuan eta teknikan eginiko aurrerapenak, txistuarekin 
azaltzen den trebetasuna eta klase bakoitzari eskainitako 
arreta.  

 

1. Jarrera eta motibazioa: 

- Norberakoa: klasean, arreta, atentzioa etab… 

- Taldean: Talde klaseetan, arreta, atentzioa etab… 

- Erespetoa: kideekiko eta bizikidetzakoak 

2. Eduki teoriko eta teknikuen jabetza maila. 
3. Ikasketa ohiturak: 

- Konstantzia 

- Norberaren eguneroko ikasketa eta saioak. 

4. Alor teknikoak: 

- Ahokadura, Arnasketa, Artikulaketa, Digitazioa, 
Danbolina etabar 

5. Txistuaren eta ikasmaterialaren zaintza eta egoera. 
6. Danbolinaren eta txistuaren erritmo oreka. 
7. Interpretazio errekurtsoak: 

      - Musikalidadea, espresioa, esaldia, erritmoa etab. 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzen erabilera maila 
txistu klaseetan. 

9. Txistuarekiko eta musikarekiko zaletasun eta jakin 
mina. 

10. Bat-bateko irakurketa maila. 
11. Inprobisazio eta memorizazio maila. 

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

 

 

EDUKIEN  SEKUENTZIAZIOA 

 
1. Gorputzaren ezagutza: 

- Ahoa eta mihia, eskua eta hatzak, biriken kapazitatea eta erabilera. 

- Erlaxazioaren abantailak. 

- Arnasketa: pixkanakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 
2. Txistuaren ezagutzak: 

- Zuloen osoen eta zulo-erdien ezagutzak.    

- Txistuak eta danbolinak sortzen dituen lehen sentsazioak antzematea eta erritmoak lantzea. 

- Musika-tresnaren garbiketa eta entretenimendua. 

- Instrumentuaren teknika hastapenetan sakontzea: digitazioa, artikulatzea, irakurketa. 
 

3. Teknika arloak: 

- Erritmoak: Beltzak, Kortxeak eta kortxea-erdiak. 

- Dinamika: mezzo forte, piano, forte etab. 

- Artikulazioa: “Pikatua”, “berezko legatoa” eta“Legato behartua”. 

- Kromatismoa sakontzen jarraitzea. 

- Danbolinaren ziriaren erabilera eta eskuratze prozedura. Kolpatze teknika erritmoak sakontzea. 
 

4. Soinu arloak: 

- Doinu herrikoiak eta ariketa teknikoak modu lasaia eta erosoan jotzea. 

- Haize zutabea eta ahokadura ongi landu doinua kalitatezkoa izan dadin. 

- Hatzen eta mingainaren arteko koordinaketa zaintzea. 

- Jarrera bereko nota ezberdinak bereiztea.  

- Goiko notak eta bigarren jarreren erabilera. 
 
5. Lengoaia musikalaren ezagutzak: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. Musikaren estrukturak eta seinuak ulertu eta aplikatzea. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren oinarrizko estrukturak ezagutzea (esaldia, tonalitatea…) 
 

6. Interpretazioaren ezagutzak: 

- Tresnaren espresiobideak: erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab. 

- Musika eta txistua komunikazio bide modura erabiltzea. 

- Musika entzunaldiak. 

- Inprobisazioa eta memorizazioa sakontzea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

METODOLOGIA 

 
IKASMATERIALA (orientagarria):  

1. Teknika arloa: 

- Eskala eta Arpegioak .............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Maiorra, la minorra - Sol Maior eta mi minor) 

- Kromatismo Ariketa sistematikoak ......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Loturazko ariketak .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
2. Ikaskizunak: 

- Bigarren mailako 20 ikaskizun................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
3. Obrak: 

- Doinu Herikoiak (Bi txisturako)  .............................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (Bi txisturako)  .................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (txistu ta pianorako)  ........................................ J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Doinu herrikoiak (txistu ta pianorako)  .................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

 

EBALUAZIO  TRESNAK KALIFIKAZIO  IRIZPIDEAK 

  
1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Gutxieneko eskakizunen betetze-maila. 
3. Jarrera: Klase barruko arreta, jardueretan eta beste 

ikasleekiko harremanetan, motibazioa eta aurrera 
egiteko grina, txistuaren eta ikasmaterialaren egoera, 
zentzu autokritikoa etab. 

4. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

 
1. Klaseetan, puntualtasunean, materialaren begirunean, 

jarreran, eginiko lanean eta lorturiko 
aurrerakuntzetan:   NOTAREN   70% 
 

2. Azterketak, kontrolak eta beste entzuketak:   
NOTAREN   30% 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
1. Ebaluaketa jarraiaren eskubidea gal daiteke: 

- Justifikatu gabeko SEI HUTS EGITE baino gehiago eginez gero. 

2. Ikasleak EZ-OHIKO ERREKUPERAZIO AZTERKETA egiteko aukera/eskubidea izango du (ekaina bukaeran): 

- Ikasturteko OHIZKO EBALUAKETA gaindituko ez balu  (ekaina hasieran) edota, 

- EBALUAKETA JARRAIAREN eskubidea galduko balu. 

- Ez-ohizko ebaluaketaren egitaraua, ikasmailaren edukien baitan, espezialitateko irakasleak prestatuko du. 

3. Ikasleak aurreko ikasturtean GAINDITU GABEKO GAIAK errekuperatu ahal izango ditu ikasturte berrian egiten diren 
edozein ebaluaketaren barne. 

 

GUTXIENEKO  ESKAKIZUNAK 

 

- Musikatresnaren ezagutzak: Oinarrizko digitazioak ezagutu eta menperatzea. 

- Kromatismoa: jarrera kromatikoen erabilera. 

- Ligadura: ligadura ezagutzea eta erabiltzea. 

- Danbolina eta oinarrizko dantza erritmoak 

- Emisioa eta nota desberdinak bereiztea. 

- Arnasketaren oinarriak. 

- Ariketak eta estudioak. 

- Obrak: Mailari dagozkion doinu herrikoiak erosotasunez jotzea. 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 
 

UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA  
--  LLAAUUGGAARRRREENN  MMAAIILLAA  --  

  

  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TXISTU OSAGARRIA MAILA LANBIDERI  IRAKASKUNTZETAKO 4. MAILA 

  

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Honako hau praktika instrumental osagarria izango dela 
kontuan izanik, eta ondorioz, eska daitekeen teknika mailak 
instrumentu nagusiarena baino apalagoa izan beharko du 
(instrumentu nagusiak lanordurik gehienak hartu behar 
dituelako). Eduki komunak, txistua, instrumentu nagusi 
modura irakasteko eskatzen diren berberak izango dira.  

 
1. Jotzen ongi pasatzea.  
2. Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko dituena.  

3. Gorputzaren jarrera eta tentsio-erlaxazio indarren 
arteko orekaren garrantziaz jabetzea. 

4. Aire zutabea lantzea, arnasketa diafragmatikoaren 
erabilera ahalbideratzeko. 

5. Zailtasunen aurrean eguneroko lanaren beharraren 
garrantziaz jabetzea. 

6. Ahoratze teknika sakontzea, kontrolaren bidez 
emisioa eta soinua borobiltzeko. 

7. Lehen artikulazioa (pikatua) azkartzea eta legatoa 
sakontzea. 

8. Goiko notak lantzen jarraitzea eta bigarren jarrerak 
ikasten hastea. 

9. Beheko hotsak sortu eta erabiltzen ikastea. 
10. Biribilketa, zortzikoa, ezpata dantza eta beste euskal 

dantza erritmoak jotzea. 
11. Kromatismoa, zulo erdien erabilera eta teknika 

sakontzea. 
12. Danbolin lana eta erritmoekin jarraitzea. 
13. Lengoaia musikalaren ezagutzak erabiltzea eta 

instrumentuarekin erlazionatzea. 
14. Txistuaren zaintza (argizaria, pipita, olioa, etab) 
15. Imitazio eta inprobisazioan jarraitzea eta sakontzea. 
16. Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
17. Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

sakontzea. 
18. Txistua jotzeko gune aproposenak bereizten eta 

bilatzen jakitea 

 

Helburuak zein mailaraino bete diren aztertuko da, 
lanaren erregulartasuna, inplikazioa eta konstantzia, 
soinuan eta teknikan eginiko aurrerapenak, txistuarekin 
azaltzen den trebetasuna eta klase bakoitzari eskainitako 
arreta.  

 

1. Jarrera eta motibazioa: 

- Norberakoa: klasean, arreta, atentzioa etab… 

- Taldean: Talde klaseetan, arreta, atentzioa etab… 

- Erespetoa: kideekiko eta bizikidetzakoak 

2. Eduki teoriko eta teknikuen jabetza maila. 
3. Ikasketa ohiturak: 

- Konstantzia 

- Norberaren eguneroko ikasketa eta saioak. 

4. Alor teknikoak: 

- Ahokadura, Arnasketa, Artikulaketa, Digitazioa, 
Danbolina etab. 

5. Txistuaren eta ikasmaterialaren zaintza eta egoera. 
6. Danbolinaren eta txistuaren erritmo oreka. 
7. Interpretazio errekurtsoak: 

      - Musikalidadea, espresioa, esaldia, erritmoa etab. 

8. Lengoaia musikalaren ezagutzen erabilera maila 
txistu klaseetan. 

9. Txistuarekiko eta musikarekiko zaletasun eta jakin 
mina. 

10. Bat-bateko irakurketa maila. 
11. Inprobisazio eta memorizazio maila. 

 

 

 

 

  

 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

EDUKIEN  SEKUENTZIAZIOA 

 
1. Gorputzaren ezagutza: 

- Ahoa eta mihia, eskua eta hatzak, biriken kapazitatea eta erabilera. 

- Erlaxazioaren abantailak. 

- Arnasketa: pixkanakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

2. Txistuaren ezagutzak 

- Zuloen eta zulo-erdien ezagutzak.   

- Xafla eta pipit-muturraren arteko neurriaren erabilgarritasuna.    

- Txistua eta danbolina elkarrekin jotzeko behar diren euskal dantzen erritmoen bereizgarritasunak. 

- Txistuaren garbiketa eta entretenimendua. 

- Instrumentuaren teknika hastapenetan sakontzea: hatz mugimendua, artikulatzea, irakurketa, danbolina etab. 

- Ikasteko planifikazioa eta ohiturak. 
3. Teknika arloak: 

- Erritmoak: Beltzak, Kortxeak eta kortxea-erdiak. 

- Dinamika: mezzo forte, piano, forte etab. 

- Artikulazioa: Pikatua azkartzea eta legato mota ezberdinak gozo sortzea. 

- Kromatismoaren zehastasunak lantzea. 

- Danbolinaren eta ziriaren erabilera eta kolpatze teknika sakontzea. 
4. Soinu arloak: 

- Doinu herrikoiak eta ariketa teknikoak modu lasai eta erosoan jotzea. 

- Haize zutabearen oreka lantzea doinua kalitatezkoa izan dadin. 

- Hatzen eta mingainaren arteko koordinaketa zaintzea. 

- Beheko nota multzoaren erabilera eta aukera akustikoak. 

- Goiko noten eta bigarren jarreren trikimailuak. 
5. Lengoaia musikalaren ezagutzak: 

- Eskala eta arpegioak: tonalitateen bereizgarritasunak, alterazioak, sentsiblea, modoak etab. 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. Musikaren estrukturak eta seinuak ulertu eta aplikatzea. 

- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

- Musikaren oinarrizko estrukturak ezagutzea (esaldia, tonalitatea…) 
6. Interpretazioaren ezagutzak: 

- Tresnaren espresiobideak: erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, etab. 

- Musika eta txistua komunikazio bide modura erabiltzea. 

- Musika entzunaldiak. 

- Sormena, inprobisazioa eta memorizazioa sakontzea. 
 

 

 

METODOLOGIA 

 
IKASMATERIALA (orientagarria):  

1. Teknika arloa: 

- Eskala eta Arpegioak .............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Maiorra, la minorra - Sol Maior eta mi minor) 

- Kromatismo Ariketa sistematikoak ......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Loturazko ariketak .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
2. Ikaskizunak: 

- Bigarren mailako 20 ikaskizun ................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
 



 

 
TXISTU IKASKETEN PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
3. Obrak: 

- Doinu Herikoiak (Bi txisturako)  .............................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (Bi txisturako)  .................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (txistu ta pianorako)  ........................................ J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Doinu herrikoiak (txistu ta pianorako)  .................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Bildumak (Bi txisturako)  ........................................................................ J.I. Ansorena (Txistu Gozoa III Ed. Erviti) 

 

 

EBALUAZIO  TRESNAK KALIFIKAZIO  IRIZPIDEAK 

  
1. Etengabeko ebaluazioa. 
2. Gutxieneko eskakizunen betetze-maila. 
3. Jarrera: Klase barruko arreta, jardueretan eta beste 

ikasleekiko harremanetan, motibazioa eta aurrera egiteko 
grina, txistuaren eta ikasmaterialaren egoera, zentzu 
autokritikoa etab. 

4. Eskola huts egiteak eta puntualtasuna. 

 
1. Klaseetan, puntualtasunean, materialaren begirunean, 

jarreran, eginiko lanean eta lorturiko aurrerakuntzetan:   
NOTAREN   70% 
 

2. Azterketak, Kontrolak eta beste entzuketak:   NOTAREN   
30% 

 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

1. Ebaluaketa jarraiaren eskubidea gal daiteke: 

- Justifikatu gabeko SEI HUTS EGITE baino gehiago eginez gero. 

2. Ikasleak EZ-OHIKO ERREKUPERAZIO AZTERKETA egiteko aukera/eskubidea izango du (ekaina bukaeran): 

- Ikasturteko OHIZKO EBALUAKETA gaindituko ez balu  (ekaina hasieran) edota, 

- EBALUAKETA JARRAIAREN eskubidea galduko balu. 

- Ez-ohizko ebaluaketaren egitaraua, ikasmailaren edukien baitan, espezialitateko irakasleak prestatuko du. 

3. Ikasleak aurreko ikasturtean GAINDITU GABEKO GAIAK errekuperatu ahal izango ditu ikasturte berrian egiten diren 
edozein ebaluaketaren barne. 

 

 
 

GUTXIENEKO  ESKAKIZUNAK 

 

- Musikatresnaren ezagutzak: Oinarrizko digitazioak ezagutu eta menperatzea. 

- Kromatismoa: jarrera kromatikoen erabilera. 

- Ligadura: ligadura ezagutzea eta erabiltzea. 

- Danbolina eta oinarrizko dantza erritmoak 

- Emisioa eta notak ezberdinak bereiztea. 

- Arnasketaren oinarriak. 

- Ariketak eta estudioak. 

- Obrak: Mailari dagozkion doinu herrikoiak erosotasunez jotzea. 

 

 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 
1 
 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA PERKUSIO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

1.- Aurkeztutako perkusio instrumentuen 
timbreak antzematen jakin. 
2.- Landutako instrumentuen oinarrizko 
teknika jakin. 
3.- Oinarrizko instrumentuan, perkusioan 
ikasitako kontzeptuak erabiltzen jakin. 
4.- Instrumentuaren errepertorioko berezko 
estiloak ezagutu. 
5.- Instrumentuaren errepertorioko 
berezkoak ez diren estiloak ezagutu. 
6.- Ezinbesteko kontzeptu bezala barneratu 
erritmoa. 
7.- Inprobisazioa landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Esfortzu  muskular zein arnasketa 
egokia erabili instrumentuaren 
eskakizunaren arabera. 

2. Ikasketen exekuzioaren dominioa 
erakutsi gai tekniko eta musikalak 
ahaztu gabe.  

3. Entzumenaren sentsibilitatea erakutsi 
instrumentuaren ahalmen sonoroen 
inguruan. 

4. Interpretazioan autonomía erakutsi  
texto musikalak ematen digun 
malgutasuna errespetatuz. 

5. Arazo teknikoen eta interpretatiboen 
aurrean garapen progresibo baten 
bidez gainditzeko ahalmena erakutsi.  

6. Errepertorioko obren ikasketei 
bakarrik heltzeko ahalmena erakutsi. 

7. Lehenengo bista eta inprobisaketan 
ahalmena erakutsi.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1.- Instrumentu ezberdinen entzunaldiak ondoren ezaguzeko 
2.- Kurtsoan aurkeztutako instrumentu ezberdinen oinarrizko teknikaren ikasketa: caja, 
marinba, vibráfono, tinbal sinfonikoak, batería, gorputzeko perkusioa, perkusio txikia, 
pandero tradizionala, darbouka, kutxarak, kongak, bongoak. 
3.- Ikasitako kontzeptu musikalak oinarrizko instrumentuan egokitu. 
4.- Estilo ezberdinetako estudioak landu. 
5.- Instrumentuaren berezkoak ez diren estiloak landu. 
6.- Metronomoan oinarrituaz erritmo eta melodía ezberdinak landu. 
7.- Melodia eta erritmoaren inprobisaketa oinarrizko mailan landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 

1. Bakarkako eta taldeko praktika. 
2. Ordena eta diziplina ikasketetan. 
3. Ikakide eta maisarekiko errespetua ezagutu. 
4. Kontzertuetan parte hartu. 
5. Musika jotzeaz gozatu. 
6. Diziplina ezberdinekin erlazionatu, taldeko interpretazioan parte hartzen duten 
persona eta instrumentuak hobeto ezagutzeko eta interpretatzeko garaian talde lana 
hobetzeko. 
7. Ikasketen organizazio ona. 
8. Kontzertuetara joan. 
9. Erabiltzen den materialaren zaintza: instrumentuak, makilak, osagarriak. 
10. Bere burua eta besteak entzuten jakin. 
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ERREKURTSO ETA MATERIALAK. 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
Rockschool grade 1                     Rockschool   
 
 
 
 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

1. Jotzen diren instrumentuen 
ahalmenak jakin. 

2. Ariketa, obra edo egoera ezberdinetan 
azaltzen diren arazoen aurrean 
erreakzionatu. 
3. Irakasleak eskeinitakoa egoki heldu 
eta interpretatu  
4. Kontzertuetara joan. 
5. Lehenengo bistan irakurri 
6. Ikasketa ohiturak organizatu. 
7. Instrumentu ezberdinen inguruan 
interesa azaldu. 
 
 

 
 
1.- Ebaluazio jarraia. %80 
2.- Entzunaldiak ikasgelan.%20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ebaluaketa galdua duten ikasleak: gainditu beharko dute deialdi ordinario 
espezifikoan (Ekainaren hasieran).  
2. Ebaliuaketa ordinarioan (azken kalifikaketa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek ez 
ohizko deialdia-ren eskubidea dute (ekaina-ren erdialdera). Bertan,  gainditu beharko dute. 
3. Ikasleek, zintzilik utzitako gaia-rekin promozionatzen badute, hurrengo kurtsoko 
ebaluaktetan errekuperatu ahal izango dute. 
               ERREKUPERAKETAKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  
                                                  • Interpretazioa irakaslearekin adostua izango da. 
 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA PERKUSIO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
 
1.- Aurkeztutako perkusio instrumentuen 
timbreak antzematen jakin. 
2.- Landutako instrumentuen oinarrizko 
teknika jakin. 
3.- Oinarrizko instrumentuan, perkusioan 
ikasitako kontzeptuak erabiltzen jakin. 
4.- Instrumentuaren errepertorioko berezko 
estiloak ezagutu. 
5.- Instrumentuaren errepertorioko 
berezkoak ez diren estiloak ezagutu. 
6.- Ezinbesteko kontzeptu bezala barneratu 
erritmoa. 
7.- Inprobisazioa landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1Esfortzu  muskular zein arnasketa 
egokia erabili instrumentuaren 
eskakizunaren arabera. 
2. Ikasketen exekuzioaren dominioa 

erakutsi gai tekniko eta musikalak 
ahaztu gabe.  

3. Entzumenaren sentsibilitatea erakutsi 
instrumentuaren ahalmen sonoroen 
inguruan. 

4. Interpretazioan autonomía erakutsi  
texto musikalak ematen digun 
malgutasuna errespetatuz. 

5. Arazo teknikoen eta interpretatiboen 
aurrean garapen progresibo baten 
bidez gainditzeko ahalmena erakutsi.  

6. Errepertorioko obren ikasketei 
bakarrik heltzeko ahalmena erakutsi. 

7. Lehenengo bista eta inprobisaketan 
ahalmena erakutsi.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1.- Instrumentu ezberdinen entzunaldiak ondoren ezaguzeko 
2.- Kurtsoan aurkeztutako instrumentu ezberdinen oinarrizko teknikaren ikasketa: caja, 
marinba, vibráfono, tinbal sinfonikoak, batería, gorputzeko perkusioa, perkusio txikia, 
pandero tradizionala, darbouka, kutxarak, kongak, bongoak. 
3.- Ikasitako kontzeptu musikalak oinarrizko instrumentuan egokitu. 
4.- Estilo ezberdinetako estudioak landu. 
5.- Instrumentuaren berezkoak ez diren estiloak landu. 
6.- Metronomoan oinarrituaz erritmo eta melodía ezberdinak landu. 
7.- Melodia eta erritmoaren inprobisaketa oinarrizko mailan landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 

1. Bakarkako eta taldeko praktika. 
2. Ordena eta diziplina ikasketetan. 
3. Ikakide eta maisarekiko errespetua ezagutu. 
4. Kontzertuetan parte hartu. 
5. Musika jotzeaz gozatu. 
6. Diziplina ezberdinekin erlazionatu, taldeko interpretazioan parte hartzen duten 
persona eta instrumentuak hobeto ezagutzeko eta interpretatzeko garaian talde lana 
hobetzeko. 
7. Ikasketen organizazio ona. 
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8. Kontzertuetara joan. 
9. Erabiltzen den materialaren zaintza: instrumentuak, makilak, osagarriak. 
10. Bere burua eta besteak entzuten jakin. 
 
 
ERREKURTSO ETA MATERIALAK. 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
Rockschool grade 1                     Rockschool   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
 

1. Jotzen diren instrumentuen 
ahalmenak jakin. 

2. Ariketa, obra edo egoera ezberdinetan 
azaltzen diren arazoen aurrean 
erreakzionatu. 
3. Irakasleak eskeinitakoa egoki heldu 
eta interpretatu  
4. Kontzertuetara joan. 
5. Lehenengo bistan irakurri 
6. Ikasketa ohiturak organizatu. 
7. Instrumentu ezberdinen inguruan 
interesa azaldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.- Ebaluazio jarraia. %80 
2.- Entzunaldiak ikasgelan.%20 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
1. Ebaluaketa galdua duten ikasleak: gainditu beharko dute deialdi ordinario 
espezifikoan (Ekainaren hasieran).  
2. Ebaliuaketa ordinarioan (azken kalifikaketa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek ez 
ohizko deialdia-ren eskubidea dute (ekaina-ren erdialdera). Bertan,  gainditu beharko dute. 
3. Ikasleek, zintzilik utzitako gaia-rekin promozionatzen badute, hurrengo kurtsoko 
ebaluaktetan errekuperatu ahal izango dute. 
               ERREKUPERAKETAKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  
                                                  • Interpretazioa irakaslearekin adostua izango da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA PERKUSIO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1.- Aurkeztutako perkusio instrumentuen 
timbreak antzematen jakin. 
2.- Landutako instrumentuen oinarrizko 
teknika jakin. 
3.- Oinarrizko instrumentuan, perkusioan 
ikasitako kontzeptuak erabiltzen jakin. 
4.- Instrumentuaren errepertorioko berezko 
estiloak ezagutu. 
5.- Instrumentuaren errepertorioko 
berezkoak ez diren estiloak ezagutu. 
6.- Ezinbesteko kontzeptu bezala barneratu 
erritmoa. 
7.- Inprobisazioa landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1Esfortzu  muskular zein arnasketa 
egokia erabili instrumentuaren 
eskakizunaren arabera. 
2. Ikasketen exekuzioaren dominioa 

erakutsi gai tekniko eta musikalak 
ahaztu gabe.  

3. Entzumenaren sentsibilitatea erakutsi 
instrumentuaren ahalmen sonoroen 
inguruan. 

4. Interpretazioan autonomía erakutsi  
texto musikalak ematen digun 
malgutasuna errespetatuz. 

5. Arazo teknikoen eta interpretatiboen 
aurrean garapen progresibo baten 
bidez gainditzeko ahalmena erakutsi.  

6. Errepertorioko obren ikasketei 
bakarrik heltzeko ahalmena erakutsi. 

7. Lehenengo bista eta inprobisaketan 
ahalmena erakutsi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA 
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1.- Instrumentu ezberdinen entzunaldiak ondoren ezaguzeko 
2.- Kurtsoan aurkeztutako instrumentu ezberdinen oinarrizko teknikaren ikasketa: caja, 
marinba, vibráfono, tinbal sinfonikoak, batería, gorputzeko perkusioa, perkusio txikia, 
pandero tradizionala, darbouka, kutxarak, kongak, bongoak. 
3.- Ikasitako kontzeptu musikalak oinarrizko instrumentuan egokitu. 
4.- Estilo ezberdinetako estudioak landu. 
5.- Instrumentuaren berezkoak ez diren estiloak landu. 
6.- Metronomoan oinarrituaz erritmo eta melodía ezberdinak landu. 
7.- Melodia eta erritmoaren inprobisaketa oinarrizko mailan landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 

1Bakarkako eta taldeko praktika. 
2. Ordena eta diziplina ikasketetan. 
3. Ikakide eta maisarekiko errespetua ezagutu. 
4. Kontzertuetan parte hartu. 
5. Musika jotzeaz gozatu. 
6. Diziplina ezberdinekin erlazionatu, taldeko interpretazioan parte hartzen duten 
persona eta instrumentuak hobeto ezagutzeko eta interpretatzeko garaian talde lana 
hobetzeko. 
7. Ikasketen organizazio ona. 
8. Kontzertuetara joan. 
9. Erabiltzen den materialaren zaintza: instrumentuak, makilak, osagarriak. 
10. Bere burua eta besteak entzuten jakin. 
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ERREKURTSO ETA MATERIALAK. 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
Rockschool grade 2                    Rockschool   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1Jotzen diren instrumentuen ahalmenak 
jakin. 

2. Ariketa, obra edo egoera ezberdinetan 
azaltzen diren arazoen aurrean 
erreakzionatu. 
3. Irakasleak eskeinitakoa egoki heldu 
eta interpretatu  
4. Kontzertuetara joan. 
5. Lehenengo bistan irakurri 
6. Ikasketa ohiturak organizatu. 
7. Instrumentu ezberdinen inguruan 
interesa azaldu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Ebaluazio jarraia. %80 
2.- Entzunaldiak ikasgelan.%20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ebaluaketa galdua duten ikasleak: gainditu beharko dute deialdi ordinario 
espezifikoan (Ekainaren hasieran).  
2. Ebaliuaketa ordinarioan (azken kalifikaketa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek ez 
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ohizko deialdia-ren eskubidea dute (ekaina-ren erdialdera). Bertan,  gainditu beharko dute. 
3. Ikasleek, zintzilik utzitako gaia-rekin promozionatzen badute, hurrengo kurtsoko 
ebaluaktetan errekuperatu ahal izango dute. 
               ERREKUPERAKETAKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  
                                                  • Interpretazioa irakaslearekin adostua izango da. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA PERKUSIO OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1.- Aurkeztutako perkusio instrumentuen 
timbreak antzematen jakin. 
2.- Landutako instrumentuen oinarrizko 
teknika jakin. 
3.- Oinarrizko instrumentuan, perkusioan 
ikasitako kontzeptuak erabiltzen jakin. 
4.- Instrumentuaren errepertorioko berezko 
estiloak ezagutu. 
5.- Instrumentuaren errepertorioko 
berezkoak ez diren estiloak ezagutu. 
6.- Ezinbesteko kontzeptu bezala barneratu 
erritmoa. 
7.- Inprobisazioa landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Esfortzu  muskular zein arnasketa 
egokia erabili instrumentuaren 
eskakizunaren arabera. 
8. Ikasketen exekuzioaren dominioa 

erakutsi gai tekniko eta musikalak 
ahaztu gabe.  

9. Entzumenaren sentsibilitatea erakutsi 
instrumentuaren ahalmen sonoroen 
inguruan. 

10. Interpretazioan autonomía erakutsi  
texto musikalak ematen digun 
malgutasuna errespetatuz. 

11. Arazo teknikoen eta interpretatiboen 
aurrean garapen progresibo baten 
bidez gainditzeko ahalmena erakutsi.  

12. Errepertorioko obren ikasketei 
bakarrik heltzeko ahalmena erakutsi. 

13. Lehenengo bista eta inprobisaketan 
ahalmena erakutsi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA 
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1.- Instrumentu ezberdinen entzunaldiak ondoren ezaguzeko 
2.- Kurtsoan aurkeztutako instrumentu ezberdinen oinarrizko teknikaren ikasketa: caja, 
marinba, vibráfono, tinbal sinfonikoak, batería, gorputzeko perkusioa, perkusio txikia, 
pandero tradizionala, darbouka, kutxarak, kongak, bongoak. 
3.- Ikasitako kontzeptu musikalak oinarrizko instrumentuan egokitu. 
4.- Estilo ezberdinetako estudioak landu. 
5.- Instrumentuaren berezkoak ez diren estiloak landu. 
6.- Metronomoan oinarrituaz erritmo eta melodía ezberdinak landu. 
7.- Melodia eta erritmoaren inprobisaketa oinarrizko mailan landu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 

1Bakarkako eta taldeko praktika. 
2. Ordena eta diziplina ikasketetan. 
3. Ikakide eta maisarekiko errespetua ezagutu. 
4. Kontzertuetan parte hartu. 
5. Musika jotzeaz gozatu. 
6. Diziplina ezberdinekin erlazionatu, taldeko interpretazioan parte hartzen duten 
persona eta instrumentuak hobeto ezagutzeko eta interpretatzeko garaian talde lana 
hobetzeko. 
7. Ikasketen organizazio ona. 
8. Kontzertuetara joan. 
9. Erabiltzen den materialaren zaintza: instrumentuak, makilak, osagarriak. 
10. Bere burua eta besteak entzuten jakin. 
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ERREKURTSO ETA MATERIALAK. 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 

Rockschool grade 2                   Rockschool   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
1Jotzen diren instrumentuen ahalmenak 
jakin. 

2. Ariketa, obra edo egoera ezberdinetan 
azaltzen diren arazoen aurrean 
erreakzionatu. 
3. Irakasleak eskeinitakoa egoki heldu 
eta interpretatu  
4. Kontzertuetara joan. 
5. Lehenengo bistan irakurri 
6. Ikasketa ohiturak organizatu. 
7. Instrumentu ezberdinen inguruan 
interesa azaldu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Ebaluazio jarraia. %80 
2.- Entzunaldiak ikasgelan.%20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
1. Ebaluaketa galdua duten ikasleak: gainditu beharko dute deialdi ordinario 
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espezifikoan (Ekainaren hasieran).  
2. Ebaliuaketa ordinarioan (azken kalifikaketa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek ez 
ohizko deialdia-ren eskubidea dute (ekaina-ren erdialdera). Bertan,  gainditu beharko dute. 
3. Ikasleek, zintzilik utzitako gaia-rekin promozionatzen badute, hurrengo kurtsoko 
ebaluaktetan errekuperatu ahal izango dute. 
               ERREKUPERAKETAKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  
                                                  • Interpretazioa irakaslearekin adostua izango da. 
 
 

 
OHARRAK 
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UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA    
  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TRONPETA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALETAKO 1. 
MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzen hastea, 
 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 

on bat lortzen hastea. 
 Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 

sistema ezagutzea. 
 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
 Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 
 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 

kontzertuetan parte hartzea. 
 
 
 
 
 

 
Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 
Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 Tresnaren ezagutza: 
- Aurkezpena. 
- Bilakaera historian zehar. 
- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 
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 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 
- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
- Musikaren estrukturak ezagutzen hasi. 

 Interpretazioa: 
- Tresnaren espresiobideak.- erritmoaren justutasuna, artikulazioak, esaldiak, etab. 
- Musika eta komunikazioa. 
- Musika entzunaldiak. 
- Inprobisazioan hasi. 
- Irakurketa. 

 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): Las 12 primeras unidades. 
- RETT PA MUSIKKEN (Astrid Nakleby) 
- BEGINNING TROMPETTE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 
1 hasta la página 6. 
- ESCALAS: Sib y Do 
- Pequeñas piezas para trompeta. 
 
 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 

eta arnasketa erabili. 
− Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 

dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

− Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

− Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

− Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA TRONPETA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
 
 
 Jotzen ongi pasatzea. 
 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 
 
 

 
Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 
Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 
 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 
- Bilakaera historian zehar. 
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- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 
 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 
 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 
- Musika entzunaldiak. 
- Inprobisazioan hasi. 
- Irakurketa. 

 
 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): desde la unidad 13 hasta el final. 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): Las 11 primeras unidades. 
- BEGINNING TROMPETTE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 
7 hasta la página 8. 
- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 6, 10 y 11. 
- ESCALAS: Hasta dos alteraciones y los modos menores relativos. 
- Pequeñas piezas para trompeta. 
 
 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 

 
 

− Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 
eta arnasketa erabili. 
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Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

− Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

− Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

− Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA TRONPETA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 Jotzen ongi pasatzea. 
 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 
 
 
 

 
 
Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 
Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 
 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 
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- Bilakaera historian zehar. 
- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 
 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 
 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 
- Musika entzunaldiak. 
- Inprobisazioan hasi. 
- Irakurketa. 

 
 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): desde la unidad 14 hasta el final. 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): Las 9 primeras unidades. 
- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 5, 7, 8 y 9. 
- THE MAGIC TROMPETA: Desde el nº 1 hasta el 14. 
- ARBAN’S( Famous Method For Trompeta) de Carl Fisher: Desde la página 
17 hasta la 25. 
- SOLOS FOR THE TROMPET PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 
página 1 hasta la página 5. 
- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 3 hasta 
la página 15. 
- ESCALAS: Hasta 5 alteraciones y los modos menores relativos. 
- Pequeñas piezas para trompeta 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 
 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 

eta arnasketa erabili. 
− Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 

dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

− Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

− Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

− Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA TRONPETA OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 Jotzen ongi pasatzea. 
 Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko 

duena eta bi eskuen arteko koordinaketa eta 
instrumentuaren kolokazioa erraztuko duena. 

 Aire zutabea eta enbokadura egokitzea, arnasketa 
diafragmatikoaren erabilera lortzeko. 

 Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez emisio 
on bat lortzea. 

 Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema, 
aukerak eta muntaia ezagutzea. 

 Oinarrizko dijitazioak ikastea. 
 Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 

erlazionatu eta erabiltzea. 
 Imitazio eta inprobisazioan hastea. 
 Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 

piezak jotzea. 
 Musikarekiko sentsibilitatea eta barne entzumena 

lortzea entzunaldi, memorizazio eta interpretazioaren 
bidez. 

 Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 
 
 

 
Maila hauetan etengabeko ebaluaketa landuko da, honen 
eta entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 
Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
 Gorputzaren ezagutza: 

- Gorputzaren mugimendua. 
- Erlaxazioa. 
- Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

 
 Tresnaren ezagutza: 

- Aurkezpena. 
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- Bilakaera historian zehar. 
- Entretenimendua. 
- Enbokadura, emisio naturala. 
- Aukera akustikoak. 
- Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa. 

 
 Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenpean: 

- Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 
- Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 
- Musikaren estrukturak ezagutu eta ulertu. 

 
 Interpretazioa: 

- Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak, 
etab. 

- Musika eta komunikazioa. 
- Musika entzunaldiak. 
- Inprobisazioan hasi. 
- Irakurketa 

 
 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trompeta con cd (ed. de 
haske): desde la unidad 12 hasta el final. 
- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Desde la página 12 hasta el final. 
- ARBAN’S( Famous Method For Trompeta) de Carl Fisher: Desde la página 
26 hasta la 41, desde la 162 hasta la 164 y desde la 185 a la 186. 
- SOLOS FOR THE TROMPETA PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 
página 6 hasta la el final. 
- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 15 
hasta la página 40. 
- ESCALAS: Hasta 7 alteraciones y los modos menores relativos en 2 
octavas. 
- Pequeñas piezas para trompeta. 
 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ebaluazio jarraia 
Audizioa 
Beste jarduerak 

 
− Jotzen dugunari egokitutako esfortzu muskular 

eta arnasketa erabili. 
− Obra eta estudioetan instrumentua menperatzen 
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dugula erakutsi alderdi teknikoak eta musikalak 
alde batera utzi gabe 

− Belarriaren sensibilidadea erakutsi afinazioa eta 
intrumentuak ematen dituen soinu aukerekin 

− Obra eta estilo ezberdinetako ezagupen musikala 
erakutsi 

− Obraren interpretazioak eskatzen dituen 
baliabideak erabiltzeko gaitasun eta malgutasuna 
erakutsi 

-Geroz eta autonomía handiagoa erakutsi arazo tekniko eta 
interpretatiboak gainditzeko garaian. 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OHARRAK 

 
 
 
 

 



PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA KONTRABAXUA  OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Oinarrizko irakaskuntzan kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumentuaren eta arkuren zatiak ezagutu
2. Instrumentua eta gorputza behar bezala kokatu
3. Instrumentua eta arkua behar bezala heldu
4. Arkuaren oinarrizko mugimendua ezagutu
5. Leku ezberdinak erabiliz, oinarrizko arku kolpeak jo
6. Soinu kalitate onaren oinarria ezagutu
7. Eskerreko eskuaren kokapen zuzena ikasten hasi
8. 1. eta 4ª.posizioak ezagutu eta beraien arteko 

aldaketa errezak
9. Afinazioa kontrolatzeko  teknika eskuratzen hasi
10. Pieza musikal egokiak jo kurtso hortarako

egokituak
11. Eskalen ikasketekin hasi
12. Fa ikurran irakurtzen ikasi
13. Ikasketa metodo bezala, memoria praktikatzen

hasi

1.- Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, emaitza soinoduna eta interpretatiboa ona 
lortzeko zimendu sendoak eratuz. 
Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errezten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
2.-Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak irakaslearen esanak bere 
ikastetetan aplikatzeko gai direla, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai direla egiaztatu nahi da. 
3.- Obrak interpretatzea, dagozkion estilo-irizpideei 
jarraituz.  
Ebaluazio irizpide honek, ikasleak, bere heldutasun 
intelektual eta emozionalaren mailaren arabera, landutako 
obren oinarrizko alderdi estilistikoen ezagutza, eta 
interpretazeko duen autonomía eta ekimena egiaztatu 
nahi ditu. 
4.-Obra edo fragmentu sinpleak bat-batean irakurtzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak testu musikalak  
irakurtzen nolabaiteko autonomiaz aritzeko duen 
gaitasuna egiaztatzen du.  
5.- Musika-testuak buruz interpretatzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, oroimenaren bidez, textu 
musikalaren ulermena  eta eskuratutako musika- 
hizkuntzari buruzko ezagumendu teoriko-praktikoa zein 
teknika instrumentala barneratzeko ahalmena egiaztatzen 
du. 
6.- Jendeaurrean, bere mailaren adierazgarri den zenbait 
obra, bakarlari  gisa eta buruz jotzea. 
Ebaluazio-irizpide honek autokontrol- ahalmena eta 
ikasitako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du. Baita 
ere,  jendeaurrean jotzeko egoerara zenbateraino ohituta 
dagoen ikustea. 
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EDUKIEN SEKUENTZIA 
1- Instrumentu eta arku zatien memorizazioa 
2- Gorputzaren erlaxazioa eta bere pisuaren banaketa orekatua bi oinetan  
3- Instrumentu eta arkurik gabeko ariketak egitea hauetan kokapen on bat izateko instrumento y sin arco para  
4- Instrumentu eta arkuren eustea seguritate eta erosotasunarekin 
5- Arkuaren oinarrizko posizioaren kokapena  
6- Soka aireko ariketak egitea  La eta Re tik hasita arku osoa erbalita 
7- Soinu on bat lortzeko eskubiko pisuaren erabilera  
8- Arku kolpeen hasiera: detaché, legato, martellato eta staccato 
9- Ezkerreko eskuaren kokapena 1.eta4. behatzekin hasita 
10- Eskerreko besoa pisuaren erabilera notak ipintzeko 
11- Posizioen ikasketak hastea eta beraien arteko desplazamenduak 
12- Pieza musikal errezen interpretazioa 
13- Eskala ikasketen hasiera SolM, DoM, ReM oktaba batean 
14- Fa ikurraren ikasketa hastea denbora hartuz klasean piezak jo baino lehen piezak irakurtzeko 
15- Pieza musikal errezen memorizazioa 

 
 

METODOLOGIA 
Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
A) MÉTODOAK ETA ESTUDIOAK: 

− All for strings I, ANDERSON/ FROST 
− Método para mini contrabajos vol. 1, M. DUTRIEZ 
− Bass is best, C. EMERY 
− A tune a day vol.1, C.P. HERFURTH 
− Nuevo método para contrabajo vol.1, F. SIMANDL (IMC) 

B) OBRAK/PIEZAK: 
− String tunes, S. APPLEBAUM 
− Para los jóvenes contrabajistas vol. 1 y 2, B. SALLES 
− SUZUKI I 
− Leichte Spielstücke I, K. TRUMPF 
− Progresive repertoire for the double bass vol.1, G.VANCE 
− Enseñanza elemental curso 1º,  A. ZABALA 
− Pop,s style solos 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 

%90 
-%20 
-%20 
-%30 
-%30 
%10 
-%20 
-%80 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
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-  Asistentzia falta kopuruak gainditu dituzten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  
, hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 
1. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleak hurrengo gaiak jo beharko 
dute:Eskalak eta arpegioak: DoM, SolM, ReM  
B) Ataletik helburu eta edukinak biltzen dituzten 6 piezak  
- Gutxinez  jendeaurreko entzunaldi bat egin 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA KONTRABAXUA  OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Oinarrizko irakaskuntzan kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumentuaren eta arkuren zatiak ezagutu 
2. Instrumentua eta gorputza behar bezala kokatu 
3. Instrumentua eta arkua behar bezala heldu 
4. Arkuaren oinarrizko mugimendua ezagutu 
5. Leku ezberdinak erabiliz, oinarrizko arku kolpeak jo  
6. Soinu kalitate onaren oinarria ezagutu  
7. Eskerreko eskuaren kokapen zuzena ikasten hasi 
8. 1. eta 4ª.posizioak ezagutu eta beraien arteko 

aldaketa errezak  
9. Afinazioa kontrolatzeko  teknika eskuratzen hasi  
10. Pieza musikal egokiak jo kurtso hortarako 

egokituak 
11. Eskalen ikasketekin hasi 
12. Fa ikurran irakurtzen ikasi  
13. Ikasketa metodo bezala, memoria praktikatzen 

hasi 

1.- Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, emaitza soinoduna eta interpretatiboa ona 
lortzeko zimendu sendoak eratuz. 
Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errezten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
2.-Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak irakaslearen esanak bere 
ikastetetan aplikatzeko gai direla, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai direla egiaztatu nahi da. 
3.- Obrak interpretatzea, dagozkion estilo-irizpideei 
jarraituz.  
Ebaluazio irizpide honek, ikasleak, bere heldutasun 
intelektual eta emozionalaren mailaren arabera, landutako 
obren oinarrizko alderdi estilistikoen ezagutza, eta 
interpretazeko duen autonomía eta ekimena egiaztatu 
nahi ditu. 
4.-Obra edo fragmentu sinpleak bat-batean irakurtzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak testu musikalak  
irakurtzen nolabaiteko autonomiaz aritzeko duen 
gaitasuna egiaztatzen du.  
5.- Musika-testuak buruz interpretatzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, oroimenaren bidez, textu 
musikalaren ulermena  eta eskuratutako musika- 
hizkuntzari buruzko ezagumendu teoriko-praktikoa zein 
teknika instrumentala barneratzeko ahalmena egiaztatzen 
du. 
6.- Jendeaurrean, bere mailaren adierazgarri den zenbait 
obra, bakarlari  gisa eta buruz jotzea. 
Ebaluazio-irizpide honek autokontrol- ahalmena eta 
ikasitako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du. Baita 
ere,  jendeaurrean jotzeko egoerara zenbateraino ohituta 
dagoen ikustea. 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 
1- Instrumentu eta arkurekioko posizio on batentzako  behar den ariketen erabilera  
2- Gorputza erlaxatzeko behar diren ariketen erabilera 
3- Arku kolpe berrien ikasketak egitea, gehitu: portatoa 
4- Sokak airean egitea eskuineko besoaren  zaletasuna lortzeko  
5- Ezkerreko esku eta beso indarraren  garapena muskulazioa garatzeko behar diren ariketen bitartez  
6- Estudio de las posiciones nuevas y afianzamiento de las estudiadas anteriormente 
7- Ezkerreko eskuaren desplazamenduen ikasketaestudio (portamentoak eta glisandoak) 
8- Eskalen ikasketa, gehitu: FaM, SibM, LaM, lam, mim denak oktaba batean 
9- Ezker eta eskubiko sinkronizazioa 
10- Obren memorizazioa eta ikasketa errezteko analisi errezaren garapena  
11- Soinu on bat lortzeko sokak airean nota luzeak egitea 
12- Kurtsorekiko aproposak diren obren interpretazioa 
13- Obra errezak memoriz ikastea 
14- Lehenengo bistarako  behar diren ariketen erabilera 
15- Taldean egin behar den lanaren ikasketa 

 
 

METODOLOGIA 
Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 

− All for strings I y II, ANDERSON/ FROST 
− Métodos para mini contrabajos vol.1, M. DUTRIEZ 
− Bass is best, C. EMERY 
− A Tune a Day" vol. 1 y 2, C. P. HERFURTH 
− Método completo para contrabajo vol.1, E. NANNY 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Mi forma de tocar el contrabajo vol 1, L. STREICHER 
− DoM (Op. 45, no.1) y SolM ( Op. 45, no.4), WOHLFAHRT 

C) OBRAK/ PIEZAK 
− Kelapa, A. AMELLER 
− Suite, I. CARROL 
− Historiette, H. CLASSENS 
− Para los jóvenes contrabajistas vol. 2 y 3, B. SALLES 
− Technitunes, SHEILA M. NELSON 
− SUZUKI I y II  
− Leichte Spielstucke vol. 1, K. TRUMPF 
− Progresive repertoire for the double bass vol.1, G.VANCE 
− Enseñanza elemental curso 2º,  A. ZABALA 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 

%80 
-%20 
-%20 
-%30 
-%30 
%20 
-%20 
-%80 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 
2. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleak hurrengo gaiak jo beharko dute: 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: FaM, SibM, LaM. arku kolpe ezberdinak, beraien artean konbinatu eta deformazio 
ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik 4 pieza ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
- Gutxinez  jendeaurreko entzunaldi bat egin 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA KONTRABAXUA  OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Oinarrizko irakaskuntzan kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumentuaren eta arkuren zatiak ezagutu 
2. Instrumentua eta gorputza behar bezala kokatu 
3. Instrumentua eta arkua behar bezala heldu 
4. Arkuaren oinarrizko mugimendua ezagutu 
5. Leku ezberdinak erabiliz, oinarrizko arku kolpeak jo  
6. Soinu kalitate onaren oinarria ezagutu  
7. Eskerreko eskuaren kokapen zuzena ikasten hasi 
8. 1. eta 4ª.posizioak ezagutu eta beraien arteko 

aldaketa errezak  
9. Afinazioa kontrolatzeko  teknika eskuratzen hasi  
10. Pieza musikal egokiak jo kurtso hortarako 

egokituak 
11. Eskalen ikasketekin hasi 
12. Fa ikurran irakurtzen ikasi  
13. Ikasketa metodo bezala, memoria praktikatzen 

hasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, emaitza soinoduna eta interpretatiboa ona 
lortzeko zimendu sendoak eratuz. 
Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errezten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
2.-Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak irakaslearen esanak bere 
ikastetetan aplikatzeko gai direla, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai direla egiaztatu nahi da. 
3.- Obrak interpretatzea, dagozkion estilo-irizpideei 
jarraituz.  
Ebaluazio irizpide honek, ikasleak, bere heldutasun 
intelektual eta emozionalaren mailaren arabera, landutako 
obren oinarrizko alderdi estilistikoen ezagutza, eta 
interpretazeko duen autonomía eta ekimena egiaztatu 
nahi ditu. 
4.-Obra edo fragmentu sinpleak bat-batean irakurtzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak testu musikalak  
irakurtzen nolabaiteko autonomiaz aritzeko duen 
gaitasuna egiaztatzen du.  
5.- Musika-testuak buruz interpretatzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, oroimenaren bidez, textu 
musikalaren ulermena  eta eskuratutako musika- 
hizkuntzari buruzko ezagumendu teoriko-praktikoa zein 
teknika instrumentala barneratzeko ahalmena egiaztatzen 
du. 
6.- Jendeaurrean, bere mailaren adierazgarri den zenbait 
obra, bakarlari  gisa eta buruz jotzea. 
Ebaluazio-irizpide honek autokontrol- ahalmena eta 
ikasitako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du. Baita 
ere,  jendeaurrean jotzeko egoerara zenbateraino ohituta 
dagoen ikusI 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumenturekiko eskuineko eta ezkerreko esku eta besoen arteko ikuspen jarraia  
2- Erlaxazio eta arnasketa ona behin eta berriro izatea 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

3- Soinuaren garapena 
4- Afinazio on bat izateko barne entzumenaren garapena 
5- Barne pultso ritmiko baten garapena 
6- ½ posiziotik 5. altu arteren ikasketak sakontzea bai eta beraien arteko aldeketak ere 
7- Eskala maiorra, minorra  eta arpegio ikasketen garapena: MiM, FaM (2 oktaba), MibM, sim, rem (oktaba 1) 
8-  2 oktabakoak diren eskalen ikasketa baita hari berdinan egindako eskala batekoak  
9- Eskala kromatika  ikasketaren hasiera:: DoM, LaM 
10- Hari  bikoitzen ikasketa hastea 
11- Abiaduraren garapena eta trinoaren ikasketa hastea  
12- Hari aldaketen garapena eta bariolajeren hasiera hari aireetan  landuta 
13- Arkuaren distribuzio ikasketaren garapena, matizeak, dinamikak eta timbre desberdinen egitea 
14- Talde lanaren garapena praktika instrumentalaren ikasgaian 
15- Bibratoaren ikasketa hastea 

 
METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Metodo de escalas y arpegios, L. V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

B) METODOAK ETA ESTUDIOAK: 
− All for string II y III, ANDERSEN/ FROST 
− A Tune a Day vol. 2, C. P. HERFURTH 
− Método completo  para contrabajo vol. 1, E. NANNY 
− Técnica de la mano izquierda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano derecha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol.1, F. SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (1-3) 
− Mi forma de tocar el contrabajo vol. 1, L. STREICHER 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF  

C) OBRAK: 
− Enseñanza elemental curso 3º,  A. ZABALA 
− Minuet no.1, .J.S.BACH 
− Hommage a Vivaldi, C. GOUINGUENÉ 
− Petit Scherzo, C. GOUNOD  
− Para los jóvenes contrabajistas vol. 2 y 3, B. SALLES 
− Technitunes, SHEILA M. NELSON 
− SUZUKI II 
− Leichte Spielstucke vol. 1, K. TRUMPF 
− Progresive repertoire for the double bass vol.1 G.VANCE 
− Sonata en la A., GIOVANNINO (I,V) 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 

%80 
-%20 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 

-%20 
-%30 
-%30 
%20 
-%20 
-%80 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 
3. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleak hurrengo gaiak jo beharko dute: 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: FaM, Mi M (2 octavas), MibM y sim (1 octava). Arku kolpe ezberdinak, beraien artean 
konbinatu eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik 6 obra7pieza ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
- Gutxinez jendeaurreko entzunaldi bat egin 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 
IRAKASGAIA KONTRABAXUA  OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Oinarrizko irakaskuntzan kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumentuaren eta arkuren zatiak ezagutu 
2. Instrumentua eta gorputza behar bezala kokatu 
3. Instrumentua eta arkua behar bezala heldu 
4. Arkuaren oinarrizko mugimendua ezagutu 
5. Leku ezberdinak erabiliz, oinarrizko arku kolpeak jo  
6. Soinu kalitate onaren oinarria ezagutu  
7. Eskerreko eskuaren kokapen zuzena ikasten hasi 
8. 1. eta 4ª.posizioak ezagutu eta beraien arteko 

aldaketa errezak  
9. Afinazioa kontrolatzeko  teknika eskuratzen hasi  
10. Pieza musikal egokiak jo kurtso hortarako 

egokituak 
11. Eskalen ikasketekin hasi 
12. Fa ikurran irakurtzen ikasi  
13. Ikasketa metodo bezala, memoria praktikatzen 

hasi 
 
 
 

1.- Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, emaitza soinoduna eta interpretatiboa ona 
lortzeko zimendu sendoak eratuz. 
Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
errezten duen gorputz-posizio egokia ipiniz, ezagupe 
berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean eraikitzen 
diren ebaluatu nahi du. 
2.-Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak irakaslearen esanak bere 
ikastetetan aplikatzeko gai direla, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai direla egiaztatu nahi da. 
3.- Obrak interpretatzea, dagozkion estilo-irizpideei 
jarraituz.  
Ebaluazio irizpide honek, ikasleak, bere heldutasun 
intelektual eta emozionalaren mailaren arabera, landutako 
obren oinarrizko alderdi estilistikoen ezagutza, eta 
interpretazeko duen autonomía eta ekimena egiaztatu 
nahi ditu. 
4.-Obra edo fragmentu sinpleak bat-batean irakurtzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, ikasleak testu musikalak  
irakurtzen nolabaiteko autonomiaz aritzeko duen 
gaitasuna egiaztatzen du. 
 5.- Musika-testuak buruz interpretatzea. 
Ebaluazio-irizpide honek, oroimenaren bidez, textu 
musikalaren ulermena  eta eskuratutako musika- 
hizkuntzari buruzko ezagumendu teoriko-praktikoa zein 
teknika instrumentala barneratzeko ahalmena egiaztatzen 
du. 
6.- Jendeaurrean, bere mailaren adierazgarri den zenbait 
obra, bakarlari  gisa eta buruz jotzea. 
Ebaluazio-irizpide honek autokontrol- ahalmena eta 
ikasitako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du. Baita 
ere,  jendeaurrean jotzeko egoerara zenbateraino ohituta 
dagoen ikustea. 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Lehengo kurtsoko edukinen finkatzea 
2- Lehengo posizioen ikasketa baita posizio berrienak ere  
3- Estudio eta eskaen bitartez posizio aldaketaen ikasketa sakona  
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4- Bibratoaren  garapena 
5- Spikatoren hasiera 
6- Arku kolpeak harietan finkatzea eskala eta estudioetan                
7- Estudio de las escalas de 1 y 2 octavas más arpegios mayores y menores e introducción a los arpegios de 7ª 

dominante y 7ª disminuida 
8- Eskala kromatiken ikasketa bat eta/edo bi oktabetan 
9- Eskalak hari batetik egitea finkatzea (okataba bat) 
10- Programazioko obren interpretazioa era, autore eta estilo ezberdinak bereiztatzen 
11- nalisi musikalen ikasketaren hasiera , kurtso mailaren arabera kontutan izanik 
12- Lehenengo bistaren irakurmena eta memoria ikasketaren garapena 

 
 

METODOLOGIA 
Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 
− All for string III, ANDERSEN/ FROST 
− 12 estudios, LEE 
− Método completo para contrabajo vol. 1, E. NANNY 
− Técnica de la mano izquierda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano derecha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo  vol. 1 y vol. 2, F. SIMANDL (IMC) 
− 30 estudios, F. SIMANDL (4-7) 
− Mi forma de tocar el contrabajo vol. 2, L. STREICHER 
− Técnica de arco de contrabajo vol. 1, K..TRUMPF 

C) OBRAK 
− Enseñanza elemental curso 4º,  A. ZABALA 
− Gavotte, G. BOTTESINI 
− Sonata en Fa, A. GIOVANNINO 
− Sonata en la, A. GIOVANNINO 
− Hommage a Vivaldi, C. GOUINGUENÉ 
− Canzona, J. S. JANITSCH 
− Tre giorni, G. B. PERGOLESE 
− Cantábile, E. RATEZ 
− El elefante, C. SAINT-SAËNS 
− SUZUKI II y III 
− Leichte Spielstucke vol. 2, K. TRUMPF 
− Progresive repertoire for the double bass vol.1 y vol.2, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

DUOAK 
− Petit Scherzo, C. GOUNOD 
− Amadeus bis Jazz, F. PILLINGER 
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− Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 

%70 
-%20 
-%20 
-%30 
-%30 
%30 
-%20 
-%80 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
- Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren gaia gainditzen ez duten ikasleek, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia suspenditu duten ikasleek, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, 
irakasleak erabakita. 
4. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: LabM, LaM, dom, fa#m (oktaba 1), Sol M, solm (2 octaba). Arku kolpe ezberdinak, 
beraien artean konbinatu eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  
- Gutxinez  jendeaurreko entzunaldi bat egin 
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