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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

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

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

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

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

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

 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 

2.MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

 

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

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

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

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

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

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

Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

 

 

 

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 
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Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO  

4. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 
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- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10% 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA ORKESTRA BANDA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta bere 

formazio balio altua aintzatestea. 

2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan jolastea 

ohitzeko. 

3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia musikala eta 

pertsonala gozatu. 

4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna garatzea. 

5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 

beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 

6. Dagokion taldearen kontraste estiloak entzunezko lanak 

egin.  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean kolaboratzaile 

izateko konpromisoa hartu du (saiakerak). 

2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 

3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du taldea 

kaltetu gabe. 

4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten taldeen lana 

eta parte hartzea. 

5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 

b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, dinamika, 

formulazioa, artikulazioa, erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta erantzuten. 

7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara joaten da eta 

harrera ona da. 

8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, interpretazio 

kolektibo ona eginez.  

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Entzunaldi kolektiboa 

Pultsu interno eta kolektiboa. 

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

Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea. 

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

Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 

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

hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 

Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 

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

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

 

ESKARIETAKO BERMEAK 

 

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

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

 

 

METODOLOGIA 

Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna. 

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

praktika oso baliabide puntuala izango da.  

Asteko saiakeraren garrantzia. 

Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak aztertzeko. 

Grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 

Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta komunikatzeko. 

 

IKUSKIZUN MATERIALAK ETA BALIABIDEAK 

Errepertorioaren hautaketa: 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 

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

 

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

 

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

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Klaseen behaketa zuzena: 

Ikasgelako asistentzia 

 

Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 

Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena. 

 

Kontrol periodikoak: 

Entzunaldiak  

Gela-entzunaldiak 

 

 

 

65% 

 

 

25% 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

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

(ekainaren hasieran). 

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

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

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

 

BERRESKURAPEN TEKNIKO-INTERPRETATIBOAK 

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

 

 

OHARRAK 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA TALDEA (SAXOFOIA) KURTSOA  PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 a) Bakoitzaren estilo desberdinen ezagutzan eta 

bakoitzaren interpretazio baliabideetan sakontzea.  

b) Norbere instrumentua obra bakoitzak exijitzen 

duenaren arabera menperatzea.  

c) Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen dituzten 

arauak errespetatzea eta taldean egindako interpretazioa 

musika eta instrumentuaren inguruko prestakuntzan 

funtsezko alderdi gisa baloratzea.  

d) Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera 

interpretatzen ari den bitartean, aldi berean, zati 

desberdinak entzuteko, eta entzuteko kalitatea pixkanaka 

hobetzen joateko beharrezkoa den entzumen-

sentsibilitatea erakustea.  

e) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinudoiketa 

taldeko beste instrumentuen eta obraren 

interpretazioaren beharren arabera gauzatu dadin.  

f) Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak 

bereganatzen eta aplikatzen joatea.  

g) Bat-batean irakurtzeko gaitasuna garatzea.  

h) Musikaren gaineko ezagutzak gero eta autonomia 

gehiagorekin aplikatzea instrumentuarekin inprobisatzeko. 

 i) Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten 

oinarrizko keinuak ezagutu eta gauzatzea.  

j) Mailarako egokia den zailtasuna daukaten instrumentu 

taldeko errepertorioko obra adierazgarriak  

 

1) Dagokion taldearen errepertorioko obrak 

interpretatzea.  

Irizpide honen helburua taldeko kide guztien interpretazio 

irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen arteko soinu-

oreka ebaluatzea da.  

2) Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen 

interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa interpretatzen 

ari den bitartean, egokia denean.  

Irizpide honen bitartez, ikasleak partituraren gaineko 

ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako 

beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu 

nahi da. Halaber, soinua, tinbrea, bibratoa, afinazioa, 

esaldien ekoizpena eta abarren inguruan dauzkan 

irizpideak ere baloratu daitezke. 

 3) Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat batbatean 

irakurtzea.  

Irizpide honen helburua ikasleak testu bat irakurtzean 

autonomiaz moldatzeko dauzkan gaitasunak egiaztatzea 

da, baita irakurtzeko daukan arintasuna eta obra ulertzeko 

daukan gaitasuna ikustea ere.  

4) Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 

ikastea. 

 Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan 

erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak 

daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko 

errespetua ebaluatu nahi dira.  

5) Talderako errepertorioko obrak jendaurrean 

interpretatzea 

Irizpide honen bitartez esaldien ekoizpena, erritmoaren 

zehaztasuna, soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta 

azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa 

interpretatzen den musikaren izaera eta estilora egokitzea 

ebaluatzen dira. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
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EDUKIAK 

1. Soinu-unitatea: arnasketa, erasoa, bibratoa, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.  

2. Agogika eta dinamika.  

3. Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.  

4. Soinuen eta planoen oreka.  

5. Afinazioa etengabe kontrolatzea.  

6. Erasoen berdintasuna garatzea.  

7. Errepertorioko obrak analizatu eta interpretatzea.  

8. Talde egokian taldeka praktikatzea.  

9. Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea. 

10. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.  

11. Interprete handien bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarriak ikuspegi kritikoz 

aztertzeko. 

 

 

METODOLOGIA 

• Errepertorioaren aukeraketa: 

 Errepertorioaren aukeraketa urtero eratzen diren taldeen arabera izando da. 

 Saxofoi talderako oinarrizko errepertorioko obra originalak, baita pedagogikoki interesgarriak diren 

trankripzio eta moldaketak ere. 

• Beste baliabideak: grabaketak, bertsioak eta dokumentazioa (diskografia, bideoak,  youtube, spotify, wikipedia, 

hemeroteka, etb.). 

• Errepertorio orientagarria: 

Trio saxofones:”Fugue en barroque style”GEE 

Cuarteto de saxofones:”Little suite” GURLITT 

 

Grupo de saxofones “The fairer sax ensemble book” K.STREET 

 

 

EBALUAKETA 

OHIZKO EBALUAKETA 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 

- Taldearekiko konpromisua eta parte-hartzea. 

80% 

- 20% 
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- Lan pertsonala. Ikasteko ohitura eta aurrerapen tekniko- 

  interpretatiboa. 

-Taldeko lana (entzutea, keinu lengoia, dinamika, soinu- 

  enpastea, ahotsen oreka, tempoa, interpretazio- 

  irizpidekiko errespetua, etb.). 

 

Entzunaldiak: 

 - Eszenan duen portaera, protokoloak, ezustekoen  

  erabakitasuna. 

- Interpretazioaren teknikaren menderatze maila. 

- Interpretazioa (estiloa, espresibitatea, soinu kalitatea). 

  
 

- 40% 

 

- 40% 

 

 

 

20% 

- 20% 

 

- 40% 

- 40% 

 

ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK 

• 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. 

 Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien (irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. Taldeko 

beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero.  

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

 

 

 

OHARRAKAK 

TALDEA  gainditzeko gutxieneko programa:  

 Bi obra, estilo ezberdinekoak. Bertan programazio honetan azaldutako objetiboak bete dituela erakutsi behar 

du. 
 Horietako bat, jendeaurrean interpretatu behar du. 
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