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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GANBERA MUSIKA (AKORDEOIA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Taldeko jarduera orok eskatzen dituen arauak 
errespetatzea eta interpretazioa, oro har, musika- 
eta instrumentu-prestakuntzaren funtsezko 
alderdi gisa baloratzea. 

2. Estilo desberdinen eta horietako bakoitzaren 
interpretazio-baliabideen ezagutzan sakontzea. 

3. Entzumen polifonikoa uneoro aplikatzea zati 
desberdinak aldi berean entzuteko norberarena 
jotzen den bitartean, soinu-kalitatea mailaz maila 
hobetzeko beharrezkoa den entzumen-
sentsibilitatea erakutsiz. 

4. Soinu-gama zabala eta askotarikoa erabiltzea, 
soinua taldeko gainerako instrumentuen eta 
obraren interpretazio-beharren arabera doitzeko. 

5. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 
oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea. 

6. Zailtasun-maila egokia duten hainbat estilotako 
obrak interpretatzea. 

1. Taldeko gainerako kideekiko eta talde-
jarduerarekiko errespetua erakustea. 

2. Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 
ikastea.  

3. Hautatutako obrak modu kolektiboan 
interpretatzea.  

4. Taldearen arduradun gisa jardutea, interpretazio 
kolektiboa zuzenduz bere zatia jotzen duen 
bitartean, hala badagokio. 

5. Programatutako obrak jendeaurrean 
interpretatzea. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Soinu-unitatea: ekitea, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.  

2. Agogika eta dinamika.  

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

4. Soinu- eta plano-oreka. 

5. Ekite-berdintasuna garatzea.  

6. Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.  

7. Kasuan kasuko talde-praktika. 

8. Dagokion taldearen errepertorioa lantzea. 

9. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Instrumentu-taldearen eta horren ikasleen mailen arabera zenbait obra, originalak edota moldatuak, lantzea. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 

Taldearekiko erantzunkizuna 
 
Entzunaldiak 

%50 
 
%30 
 
%20 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 7 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 

ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA 

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

Aldez aurretik, irakaslearen irizpidearen arabera, ikaslearekin adostutako programa bat interpretatzeaz osatua izango 
da. Ikasleak probara taldeko beste kidea/k ekarriko du/ditu.  

 

ESKATUTAKO GUTXIENEKOAK 

Estilo ezberdineko bi obra, non programazio honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsi beharko den. 

 

COVID-19REKIN LOTUTAKO BALIZKO AGERTOKIAK 

Pandemiaren bilakaeraren eta Administrazioak ezarritako arauen arabera, eskola-jarduera honela garatuko da: 
● 1. agertokia: eskola presentzialak. 
● 2. agertokia: eskola erdipresentzialak, modu presentziala eta ez-presentziala (ikasleak banaka hartuz) 

konbinatuz emango direnak (ahal bada, Google Meet-en bidez). 
● 3. agertokia: aurrez aurrekoak ez diren eskolak (ikasleak banaka hartuz); ahal bada, Google Meet-en bidez 

emango dira. 
 
Agertokiren arabera, hauek izango dira ebaluazio tresnak eta kalifikazio-irizpideak:  

● Lehenengo agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei 
dagokion portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Bigarren agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei dagokion 
portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Hirugarren agertokian, ebaluazioa-tresna bakarra egongo da, alegia, Asteroko klaseko zuzeneko behaketa. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GANBERA MUSIKA (AKORDEOIA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Estilo desberdinen eta horietako bakoitzaren 
interpretazio-baliabideen ezagutzan sakontzea. 

2. Taldeko jarduera orok eskatzen dituen arauak 
errespetatzea eta interpretazioa, oro har, musika- 
eta instrumentu-prestakuntzaren funtsezko 
alderdi gisa baloratzea. 

3. Entzumen polifonikoa uneoro aplikatzea zati 
desberdinak aldi berean entzuteko norberarena 
jotzen den bitartean, soinu-kalitatea mailaz maila 
hobetzeko beharrezkoa den entzumen-
sentsibilitatea erakutsiz. 

4. Soinu-gama zabala eta askotarikoa erabiltzea, 
soinua taldeko gainerako instrumentuen eta 
obraren interpretazio-beharren arabera doitzeko. 

5. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 
oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea. 

6. Zailtasun-maila egokia duten hainbat estilotako 
obrak interpretatzea. 

1. Taldeko gainerako kideekiko eta talde-
jarduerarekiko errespetua erakustea. 

2. Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 
ikastea.  

3. Hautatutako obrak modu kolektiboan 
interpretatzea.  

4. Taldearen arduradun gisa jardutea, interpretazio 
kolektiboa zuzenduz bere zatia jotzen duen 
bitartean, hala badagokio. 

5. Programatutako obrak jendeaurrean 
interpretatzea. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Soinu-unitatea: ekitea, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.  

2. Agogika eta dinamika.  

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

4. Soinu- eta plano-oreka. 

5. Ekite-berdintasuna garatzea.  

6. Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.  

7. Kasuan kasuko talde-praktika. 

8. Dagokion taldearen errepertorioa lantzea. 

9. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Instrumentu-taldearen eta horren ikasleen mailen arabera zenbait obra, originalak edota moldatuak, lantzea. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 

Taldearekiko erantzunkizuna 
 
Entzunaldiak 

%45 
 
%30 
 
%25 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 7 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 

ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA 

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

Aldez aurretik, irakaslearen irizpidearen arabera, ikaslearekin adostutako programa bat interpretatzeaz osatua izango 
da. Ikasleak probara taldeko beste kidea/k ekarriko du/ditu.  

 

ESKATUTAKO GUTXIENEKOAK 

Estilo ezberdineko bi obra, non programazio honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsi beharko den. 

 

COVID-19REKIN LOTUTAKO BALIZKO AGERTOKIAK 

Pandemiaren bilakaeraren eta Administrazioak ezarritako arauen arabera, eskola-jarduera honela garatuko da: 
● 1. agertokia: eskola presentzialak. 
● 2. agertokia: eskola erdipresentzialak, modu presentziala eta ez-presentziala (ikasleak banaka hartuz) 

konbinatuz emango direnak (ahal bada, Google Meet-en bidez). 
● 3. agertokia: aurrez aurrekoak ez diren eskolak (ikasleak banaka hartuz); ahal bada, Google Meet-en bidez 

emango dira. 
 
Agertokiren arabera, hauek izango dira ebaluazio tresnak eta kalifikazio-irizpideak:  

● Lehenengo agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei 
dagokion portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Bigarren agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei dagokion 
portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Hirugarren agertokian, ebaluazioa-tresna bakarra egongo da, alegia, Asteroko klaseko zuzeneko behaketa. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA GANBERA MUSIKA (AKORDEOIA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Estilo desberdinen eta horietako bakoitzaren 
interpretazio-baliabideen ezagutzan sakontzea. 

2. Taldeko jarduera orok eskatzen dituen arauak 
errespetatzea eta interpretazioa, oro har, musika- 
eta instrumentu-prestakuntzaren funtsezko 
alderdi gisa baloratzea. 

3. Entzumen polifonikoa uneoro aplikatzea zati 
desberdinak aldi berean entzuteko norberarena 
jotzen den bitartean, soinu-kalitatea mailaz maila 
hobetzeko beharrezkoa den entzumen-
sentsibilitatea erakutsiz. 

4. Soinu-gama zabala eta askotarikoa erabiltzea, 
soinua taldeko gainerako instrumentuen eta 
obraren interpretazio-beharren arabera doitzeko. 

5. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 
oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea. 

6. Zailtasun-maila egokia duten hainbat estilotako 
obrak interpretatzea. 

1. Taldeko gainerako kideekiko eta talde-
jarduerarekiko errespetua erakustea. 

2. Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 
ikastea.  

3. Hautatutako obrak modu kolektiboan 
interpretatzea.  

4. Taldearen arduradun gisa jardutea, interpretazio 
kolektiboa zuzenduz bere zatia jotzen duen 
bitartean, hala badagokio. 

5. Programatutako obrak jendeaurrean 
interpretatzea. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Soinu-unitatea: ekitea, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.  

2. Agogika eta dinamika.  

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

4. Soinu- eta plano-oreka. 

5. Ekite-berdintasuna garatzea.  

6. Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.  

7. Kasuan kasuko talde-praktika. 

8. Dagokion taldearen errepertorioa lantzea. 

9. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Instrumentu-taldearen eta horren ikasleen mailen arabera zenbait obra, originalak edota moldatuak, lantzea. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Asteroko klaseko zuzeneko behaketa 

Taldearekiko erantzunkizuna 
 
Entzunaldiak 

%40 
 
%30 
 
%30 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 7 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 

ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA 

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

Aldez aurretik, irakaslearen irizpidearen arabera, ikaslearekin adostutako programa bat interpretatzeaz osatua izango 
da. Ikasleak probara taldeko beste kidea/k ekarriko du/ditu.  

 

ESKATUTAKO GUTXIENEKOAK 

Estilo ezberdineko bi obra, non programazio honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsi beharko den. 

 

COVID-19REKIN LOTUTAKO BALIZKO AGERTOKIAK 

Pandemiaren bilakaeraren eta Administrazioak ezarritako arauen arabera, eskola-jarduera honela garatuko da: 
● 1. agertokia: eskola presentzialak. 
● 2. agertokia: eskola erdipresentzialak, modu presentziala eta ez-presentziala (ikasleak banaka hartuz) 

konbinatuz emango direnak (ahal bada, Google Meet-en bidez). 
● 3. agertokia: aurrez aurrekoak ez diren eskolak (ikasleak banaka hartuz); ahal bada, Google Meet-en bidez 

emango dira. 
 
Agertokiren arabera, hauek izango dira ebaluazio tresnak eta kalifikazio-irizpideak:  

● Lehenengo agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei 
dagokion portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Bigarren agertokian, entzunaldiak egiten badira, ezarritakoak izango dira; egon ezean, entzunaldiei dagokion 
portzentajea Taldearekiko erantzunkizuna ebaluazioa-tresnari gehituko zaio. 

● Hirugarren agertokian, ebaluazioa-tresna bakarra egongo da, alegia, Asteroko klaseko zuzeneko behaketa. 
 

 

 

 


