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229/2007 DEKRETUA, abenduaren 11koa. Honen bidez ezartzen da 

musika-ikasketa profesionalen curriculuma eta ikasketa horietan sartzeko 

probak. 

EHAA - 2008ko martxoak 13, osteguna 

ZUREZKO HAIZEZKO INSTRUMENTUAK: 
Zeharkako txirula, oboea, klarinetea, fagota eta saxofoia 

Helburuak: 

Musikako ikasketa profesionaletan haizezko instrumentuak (zeharkako txirula, 
oboea, klarinetea, fagota eta saxofoia) irakasgaia irakastearen helburua 
ikasleengan honako gaitasun hauek garatzen laguntzea izango daSoinuaren 
kalitatea pixkanaka hobetzen joateko beharrezkoa den entzumen-sentsibilitatea 
erakustea. 

a) Soinuaren kalitatea pixkanaka hobetzen joateko beharrezkoa den entzumen-
sentsibilitatea erakustea. 

b) Maila honetarako zailtasun maila egokiko eta garai eta estilo desberdinetako 
obra adierazgarriak kontuan hartzen dituen errepertorioa interpretatzea. 

c) Mihi bikoitzak fabrikatzea (mihiak dauzkaten instrumentuen kasuan). 
d) Interpretazioarekin zerikusia daukaten zailtasunak (dijitazioa, artikulazioa, 

esaldien ekoizpena, etab.) bideratzearren, musikaren gaineko ezagutzak 
gero eta autonomia handiagoarekin aplikatzea. 

e) Musika instrumentalaren historiako aldietan indarrean egondako 
interpretaziorako konbentzio edo arauak ezagutzea, idazketa erritmikoari 
eta ornamentazio edo apaindurari dagozkionak batez ere. 

f) Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak bereganatzen eta 
aplikatzen joatea. 

g) Bat-batean irakurtzeko gaitasuna erakustea eta instrumentuarekin 
inprobisatzeko orduan, musikaren alorreko ezagutzak gero eta autonomia 
gehiagorekin aplikatzea. 

h) Taldeko musika jotzea, egitura desberdineko ganbera taldeetan parte 
hartuz, eta zailtasun ertaineko obretan orkestrarekin bakarlari gisa aritzea, 
eta horrela, bi eginkizunen arteko menpekotasun-sena garatzea. 

Edukiak: 

a) Ahal beste artikulazio (abiadura legatuan, staccato desberdinetan, saltoetan 
eta abarretan) eta arintasunaren sakontasuna garatzea. 

b) Bibratuaren gaineko ikasketetan sakontzea estilo desberdinak 
interpretatzeko beharrezkoa den neurrian. 

c) Musikako esaldien ekoizpeneko elementu guztiekin (linea, kolorea eta 
adierazpena) lan egitea, estilo desberdinetara egokitzea eta arreta berezia 
eskaintzea tempo motelak ikastean. 

d) Erregistro gainaltua lantzea, erregistro hori erabiltzen duten instrumentuen 
kasuan. 

e) Beste instrumentu batzuekin batera taldean jotzea eta ahalik eta harmonia, 
afinazio, erritmo eta abarren zentzurik handiena lortzea. 

f) Instrumentu bakoitzari dagokion garai desberdinetako bakarlari 
errepertorioa (orkestrarekin) ikastea. Antzeko instrumentuen gaineko 
ezagutza. 
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g) Musika garaikidea interpretatzen eta haren grafia eta efektuak ezagutzen 
hastea. 

h) Tutuak metodo tradizionalen arabera fabrikatzea (mihi bikoitzeko 
instrumentuak). 

i) Oroimena lantzeko ariketa iraunkor eta progresiboa. 
j) Bat-bateko irakurketa lantzea. 
k) Interprete ezagunen bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen 

ezaugarrien analisi kritikoa egiteko. 

Instrumentuen ebaluazio-irizpideak: 

a) Instrumentuzko exekuzioak eskatzen duenaren arabera egokia den 
muskuluen ahalegin, arnasketa eta erlaxazioa erabiltzea. Irizpide horri 
jarraituz mugimendu-koordinazioa mendean hartu, eta instrumentua jotzeak 
eskatzen duen giharren ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean 
kontrola galtzea ekarriko duten tentsioak saihesteko behar den erlaxazio 
mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

b) Estudioak eta obrak jotzen direnean horiek menderatzen direla egiaztatzea, 
alderdi teknikoak eta musikalak banandu gabe. Irizpide honen bitartez, 
interpretazio egokia lortzeko behar diren ezagutza tekniko eta teorikoak 
elkarren artean lotzeko gaitasuna ebaluatzen da. 

c) Afinazioan eta instrumentuaren soinuaren aukera desberdinak erabiltzean 
entzumen-sentsibilitatea erakustea. Irizpide honen bitartez instrumentuaren 
ezaugarrien eta funtzionamendu mekanikoaren gaineko ezagutza, eta beren 
instrumentuaren aukerak ebaluatu nahi dira. 

d) Errepertorioko obren inguruko ikasketei banaka heltzeko gaitasuna 
erakustea. Irizpide honekin ikaslearen autonomia ebaluatu nahi da, baita 
banakako ikasketari ekiteko daukan gaitasuna eta ikastean planteatzen 
zaizkion arazoak konpontzeko daukan gaitasuna ere. 

e) Bat-bateko irakurketan arintasuna erakustea eta instrumentuarekin 
inprobisatzean gero eta gaitasun gehiago erakustea. Irizpide honen bitartez 
ikasleak bat-batean irakurtzeko orduan bereganatzen ari den gaitasun gero 
eta handiagoa ebaluatzen da, baita bereganatu dituen ezagutzak aplikatuz 
instrumentuarekin inprobisatzean nola moldatzen den ere. 

f) Garai eta estilo desberdinetako obrak interpretatzea, bai bakarka, bai 
taldean. Ikasleek, euren instrumentuaren eta obra nagusien 
errepertorioaren inguruan daukaten ezagutza ebaluatuko da, baita 
dagozkion irizpide estetikoak aplikatzeko daukaten sentsibilitate eta 
irudimen maila ere. 

g) Garai eta estilo desberdinetako obrak interpretatzea, bai bakarka, bai 
taldean. Ikasleek, euren instrumentuaren eta obra nagusien 
errepertorioaren inguruan daukaten ezagutza ebaluatuko da, baita 
dagozkion irizpide estetikoak aplikatzeko daukaten sentsibilitate eta 
irudimen maila ere. 

h) Musika testuak ahalbidetzen duen malgutasun tartearen barruan 
interpretatzeko beharrezkoa den autonomia erakustea. Irizpide honen 
bitartez, testua errespetatuz interpretatzeko askatasuna eta kontzeptu 
pertsonal estilistikoa ebaluatzen da. 

i) Arazo teknikoak eta interpretazioko arazoak konpontzeko gero eta 
autonomia handiagoa erakustea. Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura 
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eta autokritika egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

j) Jendaurrean beren mailarako egokia den programa bat aurkeztea eta 
komunikazio ahalmena eta kalitate artistikoa erakustea. Irizpide honen 
bitartez norbere burua kontrolatzeko gaitasuna eta bere izaera artistikoaren 
heldutasun maila ebaluatu nahi dira. 

1. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea hobetzea,  
b) Alterazio gabeko eta alterazio bateko eskala Maior eta minorrak buruz 

garatzea, 
c) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta Sol 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
d) Bat-bateko irakurketa hobetzea. 
e) Memoria garatzea. 
f) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
b) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun eskalak eta arpegioak. 
c) Artikulazio ariketak eta estudioak. 
d) Interpretazio arauen ezaguera. 
e) Ikaste teknikak. 
f) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
g) Klarinetearen akustikaren azterketa. 
h) Klarinetearen historiaren hainbat ezaguera. 

Jarrerak: 

a) Kaina egokiak edukitzea. 
b) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaldu. 
b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 

garapena azaldu. 
c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 

erakustsi. 
d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 

Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
a) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
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b) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Rosé, Cyrille ..................32 Etudes pour clarinette d'après Ferling ................Billaudot 
Lancelot / Classens ....................La Clarinette Classique D ............................Combre 
Rimsky-Korsakov, Nikolay .... Clarinet Concerto in E-flat major ........................Boosey 
Martin, Gilles............................... Clarinette Passion (2)..............................Billaudot 

2. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea hobetzea. 
b) Eskala Maior eta minorrak, bi alterazio arte, buruz garatzea, 
c) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta Sol 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
d) Bat-bateko irakurketa lantzea. 
e) Memoria garatzea. 
f) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea, interpretaziorako konbentzio edo 

arauak ezarriz. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
b) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun eskalak eta arpegioak. 
c) Artikulazio ariketak eta estudioak. 
d) Interpretazio arauak. 
e) Ikaste teknikaren azterketa. 
f) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
g) Klarinetearen akustika aztertu. 
h) Klarinetearen historiaren hainbat ezaguera. 

Jarrerak: 

a) Kaina egokiak edukitzea. 
b) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaldu. 
b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 

garapena azaldu. 
c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 

erakustsi. 
d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 
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Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
a) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
b) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Rosé, Cyrille ..................32 Etudes pour clarinette d'après Ferling ................Billaudot 
Vanhal, Johan Baptist.......................Sonata In B Flat..................................... I.M.C. 
Pokorny, Franz Xaver .................Klarinettenkonzert B-dur...............Breitkopf & Härtel 
Madsen, T.........................................Sonata op.23........................... Musikk-Husets 
Pons Server, J. ................................... Tres piezas ........................................Rivera 

3. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea garatzea. 
b) Kainen aukeraketari garrantzia ematea. 
c) Gorputz jarreraren garrantziaz jabetzea. 
d) Eskala Maior eta minorrak, hiru alterazio arte, buruz garatzea, 
e) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta La 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
f) Bat-bateko irakurketa lantzea. 
g) Memoria garatzea. 
h) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea, interpretaziorako konbentzio edo 

arauak ezarriz. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
b) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun eskalak eta arpegioak. 
c) Ariketak eta estudioak. 
d) Interpretazio arauen ezaguera. 
e) Ikaste teknikaken azterketa. 
f) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
g) Klarinetearen akustikaren azterketa. 
h) Klarinetearen historiaren hainbat ezaguera. 

Jarrerak: 

a) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
b) Kaina egokiak edukitzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaldu. 
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b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 
garapena azaldu. 

c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 
erakustsi. 

d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 

Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
a) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
b) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Rosé, Cyrille ..................32 Etudes pour clarinette d'après Ferling ................Billaudot 
Rabaud, Henri ............... Solo de Concours pour clarinette et piano....................Leduc 
Crusell, Bernhard Henrik .................Drei Duos Opus 6........................ Amadeus Verlag 

Weber, Carl Maria..... Concertino für Klarinette und Orchester Opus 26 .............. Peters 
Schumann, Robert ..........Fantasiestucke fur Klarinette und Klavier ................... Peters 

4. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea garatzea. 
b) Kainen aukeraketari garrantzia ematea. 
c) Gorputz jarreraren garrantziaz jabetzea. 
d) Eskala Maior eta minorrak, lau alterazio arte, buruz garatzea, 
e) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta La # 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
f) Bat-bateko irakurketa hobetzea. 
g) Memoria garatzea. 
h) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
b) Kainak prestatu. 
c) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun, laudun eskalak eta arpegioak. 
d) Ariketak eta estudioak. 
e) Interpretazio arauak ezaguera. 
f) Ikaste teknika. 
g) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
h) Klarinetearen akustika. 
i) Klarinetearen historiaren hainbat ezaguera. 

Jarrerak: 

a) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
b) Kaina egokiak edukitzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
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i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaltdu. 
b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 

garapena azaldu. 
c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 

erakutsi. 
d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 

Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
a) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
b) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Rosé, Cyrille ..................32 Etudes pour clarinette d'après Ferling ................Billaudot 
Calvist y Serrano, Enrique ........ 30 Estudios Característicos ............................ Bassus 
Stanford, Charles Villiers ............ Clarinet Sonata, Op.129 ...................... Stainer & Bell 
Mercadante, Saverio .................. Concerto en Si b majeur............................Billaudot 
Saint-Saëns, Camille.......Sonate, Op. 167 pour clarinette et piano.................  Durand 
Yuste, Miguel ............................Estudio Melódico, Op. 33 

5. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea garatzea. 
b) Kainen aukeraketari garrantzia ematea. 
c) Gorputz jarreraren garrantziaz jabetzea. 
d) Eskala Maior eta minorrak, bost alterazio arte, buruz garatzea, 
e) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta sI 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
f) Bat-bateko irakurketa lantzea. 
g) Memoria garatzea. 
h) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea, interpretaziorako konbentzio edo 

arauak ezarriz. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
b) Kainak aukeratu eta prestatu. 
c) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun, laudun, bostdun eskalak eta 

arpegioak. 
d) Ariketak eta estudioak. 
e) Interpretazio arauak. 
f) Ikaste teknikak. 
g) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
h) Klarinetearen akustika. 
i) Klarinetearen historiaren ezaguera. 
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Jarrerak: 

a) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
b) Kaina egokiak edukitzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaldu. 
b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 

garapena azaldu. 
c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 

erakutsi. 
d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 

Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
c) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
d) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Uhl, Alfred .......................................... 48 Etüden.........................................Schott 
Calvist y Serrano, Enrique ........ 30 Estudios Característicos ............................ Bassus 
Crussell, Bernhard Henrik . Klarinettenkonzert Nr. 1 Es-Dur Opus1................. Breitkopf 
Krommer,Franz Vincez ................Concerto in Es Opus 35............................ Breitkopf 
Romero Y Andia, Antonio .....Primer solo, para Clarinete y piano....................... Bassus 
Bramhs, Johannes. ....................... Sonata op.120 nº 1 .................................Wiener 
Krenek, E. .......................................... Monologo .....................................Rongwen 

6. Ikasmaila  

Helburuak: 

a) Soinuaren kalitatea garatzea. 
b) Kainen prestaketari garrantzia ematea. 
c) Gorputz jarreraren garrantziaz jabetzea. 
d) Eskala Maior eta minorrak, sei alterazio arte, buruz garatzea, 
e) Eskala kromatikoak, Mi 2 eta Do 5 bitartean, artikulazio anitzekin lantzea. 
f) Bat-bateko irakurketa lantzea. 
g) Memoria garatzea. 
h) Estilo desberdinetako obrak interpretatzea, interpretaziorako konbentzio edo 

arauak ezarriz. 

Edukiak: 

a) Arnasketa, ahokadura, emisio eta afinazio ariketak. 
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b) Kainen aukeraketa eta prestaketa. 
c) Mekanismo ariketak, eskalak, hirudun, laudun, bostdun, zortzidun eskalak 

eta arpegioak. 
d) Ariketak eta estudioak. 
e) Interpretazio arautegia. 
f) Ikaste teknika. 
g) Bat-bateko irakurketako ariketak. 
h) Klarinetearen akustika. 
i) Klarinetearen historiaren ezaguera. 

Jarrerak: 

a) Tinbrearen kalitateak duen garrantziaz jabetzea. 
b) Kaina egokiak edukitzea. 
c) Interpretazioak kalitatezkoak izatea. 
d) Jarrera ireki bat izatea edozein motatako errepertorioaren aurrean. 
e) Gizarteari errepertorio hori ezagutzera emateko grina edukitzea. 
f) Entzuleriarekin komunikazioa bilatzea. 
g) Zentzu kritikoa edukitzea. 
h) Jarrera positiboa azaltzea. 
i) Musika egiteko gogoa edukitzea. 
j) Musikarekin gozatzea. 
k) Ikaslea interpretazioan eta jendearekiko erlazioetan aberastea. 

Ebaluazio erizpideak: 

a) Jarrera irekia eta lanerako gogoa azaldu. 
b) Arlo teknikoak eta interpretatiboak uztartuz dagozkion estudio eta obren 

garapena azaldu. 
c) Interpretazioan, intrumentuaren aukerak sensibilitatez eta afinazio egokiaz 

erakutsi. 
d) Tekinka eta interpretazioan arazo gainditzeko autonomia azaldu. 

Ebaluaketa bi eratakoa izango da: 
a) Jarraitua, klasez klase egingo dena. 
b) Kontrola, azterketa eta kontzertuen bidez ikasturtean zehar egingo dena. 

Ikasmaterialak (orientagarria): 
Didier, Yves ..................... Les gammmes du clarinettiste, vol. 1 ................... Lemoine 
Kroepsch, Fritz ...................... 416 Progressive Daily Studies ................... Carl Fischer 
Uhl, Alfred .......................................... 48 Etüden.........................................Schott 
Calvist y Serrano, Enrique ........ 30 Estudios Característicos ............................ Bassus 
Mozart, W.A.............Konzert für Klarinette und Orchester in A KV 622.......Barenrëiter 

Weber, Carl Maria..................Klarinettenkonzert Nr 1 F-Moll ....................... Breitkopf 

Hindemith, Paul.................... Sonata fur Klarinette und Piano..........................Schott 
Bramhs, Johannes. ....................... Sonata op.120 nº 2 .................................Wiener 
Karg-Elert, S......................................... Sonata .................................Zimmermann 


