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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
IRAKASGAIA TALDEA (AKORDEOIA)

KODEA
MAILA

HELBURUAK
1.

2.

3.

4.

5.
6.

012681
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Bakoitzaren estilo desberdinen ezagutzan eta
bakoitzaren
interpretazio
baliabideetan
sakontzea.
Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen
dituzten arauak errespetatzea eta taldean
egindako
interpretazioa
musika
eta
instrumentuaren
inguruko
prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
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.
Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea,
soinudoiketa taldeko beste instrumentuen eta
obraren interpretazioaren beharren arabera
gauzatu dadin.
Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten
oinarrizko keinuak ezagutu eta gauzatzea.
Mailarako egokia den zailtasuna daukaten
instrumentu
taldeko
errepertorioko
obra
adierazgarriak interpretatzea.

1.
2.

3.
4.

Dagokion taldearen errepertorioko obrak
interpretatzea
Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen
interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa
interpretatzen ari den bitartean, egokia denean.
Programatutako errepertorioari dagozkion obrak
ikastea.
Talderako errepertorioko obrak jendaurrean
interpretatzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1.

Soinu-unitatea: erasoa, 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.

Ekiteen berdintasuna garatzea.

6.

Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.

7.

Talde egokian taldeka praktikatzea.

8.

Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea.

9.

Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.

METODOLOGIA
Ikasle kopurua eta haien mailen arabera zenbait obrak lantzea.
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EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Asteroko klaseko zuzeneko behaketa

%50

Taldearekiko erantzunkizuna

%30

Entzunaldiak

%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
TALDEAREN OSAKETA
Ikasle kopuruaren arabera Oinarrizko Irakaskuntzeko Praktika Instrumentala irakasgaiaren ikasleekin osatu ahal izango
da taldea.
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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Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera
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instrumentu
taldeko
errepertorioko
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adierazgarriak interpretatzea

1.
2.

3.
4.

Dagokion taldearen errepertorioko obrak
interpretatzea
Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen
interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa
interpretatzen ari den bitartean, egokia denean.
Programatutako errepertorioari dagozkion obrak
ikastea.
Talderako errepertorioko obrak jendaurrean
interpretatzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1.

Soinu-unitatea: erasoa, 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.
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Ekiteen berdintasuna garatzea.

6.

Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.

7.

Talde egokian taldeka praktikatzea.

8.

Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea.

9.

Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.

METODOLOGIA
Ikasle kopurua eta haien mailen arabera zenbait obrak lantzea.
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Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 7 hutsegite edo gehiago dituztenek) ERREKUPERATZEKO
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bakoitzaren
interpretazio
baliabideetan
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Agogika eta dinamika.
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Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
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Soinuen eta planoen oreka.
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Talde egokian taldeka praktikatzea.

8.
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da taldea.
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA
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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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IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Bakoitzaren estilo desberdinen ezagutzan eta
bakoitzaren
interpretazio
baliabideetan
sakontzea.
Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen
dituzten arauak errespetatzea eta taldean
egindako
interpretazioa
musika
eta
instrumentuaren
inguruko
prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
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.
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instrumentu
taldeko
errepertorioko
obra
adierazgarriak interpretatzea

1.
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Dagokion taldearen errepertorioko obrak
interpretatzea
Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen
interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa
interpretatzen ari den bitartean, egokia denean.
Programatutako errepertorioari dagozkion obrak
ikastea.
Talderako errepertorioko obrak jendaurrean
interpretatzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1.

Soinu-unitatea: erasoa, 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.

Ekiteen berdintasuna garatzea.

6.

Errepertorioko obrak analizatzea eta interpretatzea.

7.

Talde egokian taldeka praktikatzea.

8.

Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea.

9.

Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.

METODOLOGIA
Ikasle kopurua eta haien mailen arabera zenbait obrak lantzea.
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