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HELBURUAK EBALUAKETA IRIZPIDEAK 

Norberaren mailaren arabera 
1) Instrumentuaren ezagutza izan, bere aukera 

guztietan 
2) Jotzerakoan gaitasun maila bat lortu, zeinekin 

erraztasunez  ganorazko zailtasun maila bati aurre 
egin ahal diezaion 

3)  Irakurketa gaitasuna landu, polifoniko tinbreeetaz 
gain 
4) Instrumentuarekin jarrera zuzen bat izan, 
naturaltasunez arnastu ahal dezan eta gorputza eta bi 
eskuen arteko erlazio zuzen bat bultzatuz 
5)    Bai haizearen zutabea zein ahokaduraren  kontrola 
izaten hasi,  
6)   ahokadura egoki bat izateko behar diren muskuluen 
kontrola izan, emisio zuzen bat erraztu dezan 
7) instrumentoaren zatiak ezagutu, bere montaketa eta 
desmontaketa, eta soinua sortzeko sistema 
8) oinarrizko digitazioak ikasi 
9) bakarka zein taldeka, norberaren mailaren araberako 
piezak jo 

10) jendaurrean jo, musika egiteko modurik zuzenena 
delakoan 

Ebaluaketa etengabekoa izango da, eta lortutako 
emaitzak (maila bakoitzeko helburuen lorpena) honen 
arabera neurtuko dira. 
Gorputzaren jarrera, ahokadura, arnasketa eta haizearen 
zutabea  etengabe jarraitu. Ikasteko gaitasuna eta 
kalitatearen kontrola. Buruz jotzeko gaitasuna, 
inprobisatzekoarena eta sortzekoarenak jorratu. 
Instrumentuaren egoera zuzen bat zaindu, baita ikasleak 
behar dituen materialak ere 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEGIDA 

Norberaren mailaren arabera: 

Soinu eta tinbre desberdinen berehalako ezagutza bat bultzatu 

A) Norberaren gorputzaren ezagutza. 

1) Gorputza mugimenduan 

2) Erlajazio muskularra 

3) Arnasketa. Haizea biriken azpikaldean kokatzeko saioak. Haizearen zutabean arnasketa abdominala erabili 

 

B) Instrumentua ezagutu 

1) Aurkezpena 

2) Kokapen historikoa 

3) Montaia eta mantenimendua 

4) Ahokadura, emisio naturala 

5) Habilezia teknikoa: teknika on bat izateko oinarrizko elementuekin hasi: digitazioa, artikulazioa eta 
errepikapenak 

 

C) Musika interpretazioa 
 
1) Espresibitate instrumentala: zehastasun erritmikoa, artikulazioak, esaldiak, etab. 
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2) Musika komunikazio bide bezala 
3) Musika zati ezagunak eta esanguratsuenen entzumena 
4) Aurrenekoz irakurketa landu 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Ikasleak beharrezkoak dituen ezagutzak izateko behar adina argibideak emango dira eskola bakoitzean. I kaslea 

bera da ikasketaren oinarria, eta horretarako eskola bakoitzean ematen zaion oinarriak bereganatu behar ditu, 

maila bakoitzaren araberazko helburuak lortu ditzan 

Normalean eskolak bakarkakoak izango dira. Baina litekeena da ekintza kolektiboak izatea. Horretaz gain, 

besteleako ekintzak bultzko dira, halanola kurtsoetara joan, kontzertuetara joan, beste ikastetxeekin 

elkartrukeak, etab. 

Hemen azaldutako metodo eta obraz gain, Sarean dauden baliabideak ere bilatuko dira 

 

Orientagarrizko zerrenda: 

-J.Weissenborn: estudios, op 8, vol 2 

-J.Besozzi: sonata 

 

 

EBALUAKETA TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 
Kurtsoa gainditzeko gutxieneko edukiak bete 
JARRERAK 
-Eskola bakoitzaren jarrera: 
Jo beharreko obrekin ardura erakutsi 
-Norberaren zentzu kritikoa izan 
Instrumentuaren egoera zuzen bat erakutsi 
-Jotzerakoan kalitateari garrantzia eman 
-Jotzerakoan afinazioa eta soinuaren egonkortasunari 
garrantzia eman 
-Musikarekin gozatu 
-Audizioak eta antzeko ekintzetan aktiboa izan 
 

 

 
EDUKIAK 50%  
JARRERAK 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAKETAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa etengabekoa da, eta ikasleak ohiko azken ebaluaketan gainditu beharko du ikasgaia. Ebaluaketa 
bakoitza gainditzeko, kalifikazio irizpedeetan azaldutako oinarrietan 5/10 bat lortu beharko da  

Ikasketa ez gaindtuz gero, edo etengabeko ebaluaketaren eskubidea galduz gero, ez ohiko azterketa bate gin 
beharko da, non eduki minimoak gainditu beharko diren 

ERREKUPERAKETA FROGA: Irakasleak proposatutako programa bat jo, programazioaren arabera 
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IKASGAIA FAGOT OSAGARRIA KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALA 2 

 

HELBURUAK EBALUAKETA IRIZPIDEAK 

 

Norberaren mailaren arabera 
1) Instrumentuaren ezagutza izan, bere aukera 

guztietan 
2) Jotzerakoan gaitasun maila bat lortu, zeinekin 

erraztasunez  ganorazko zailtasun maila bati 
aurre egin ahal diezaion 

3)  Irakurketa gaitasuna landu, polifoniko tinbreeetaz 
gain 
4) Instrumentuarekin jarrera zuzen bat izan, 
naturaltasunez arnastu ahal dezan eta gorputza eta bi 
eskuen arteko erlazio zuzen bat bultzatuz 
5)    Bai haizearen zutabea zein ahokaduraren  kontrola 
izaten hasi,  
6)   ahokadura egoki bat izateko behar diren muskuluen 
kontrola izan, emisio zuzen bat erraztu dezan 
7) instrumentoaren zatiak ezagutu, bere montaketa eta 
desmontaketa, eta soinua sortzeko sistema 
8) oinarrizko digitazioak ikasi 
9) bakarka zein taldeka, norberaren mailaren araberako 
piezak jo 

10) jendaurrean jo, musika egiteko modurik zuzenena 
delakoan 

 
Ebaluaketa etengabekoa izango da, eta lortutako emaitzak 
(maila bakoitzeko helburuen lorpena) honen arabera 
neurtuko dira. 
Gorputzaren jarrera, ahokadura, arnasketa eta haizearen 
zutabea  etengabe jarraitu. Ikasteko gaitasuna eta 
kalitatearen kontrola. Buruz jotzeko gaitasuna, 
inprobisatzekoarena eta sortzekoarenak jorratu. 
Instrumentuaren egoera zuzen bat zaindu, baita ikasleak 
behar dituen materialak ere 
 

 

 

 

EDUKIEN SEGIDA 

Norberaren mailaren arabera: 

Soinu eta tinbre desberdinen berehalako ezagutza bat bultzatu 

a) Norberaren gorputzaren ezagutza. 

1) Gorputza mugimenduan 

2) Erlajazio muskularra 

3) Arnasketa. Haizea biriken azpikaldean kokatzeko saioak. Haizearen zutabean arnasketa abdominala erabili 

 

b) Instrumentua ezagutu 

1) Aurkezpena 

2) Kokapen historikoa 

3) Montaia eta mantenimendua 

4) Aokadura, emisio naturala 

5) Habilezia teknikoa: teknika on bat izateko oinarrizko elementuekin hasi: digitazioa, artikulazioa eta 
errepikapenak 

 

c) Musika interpretazioa 
 
5) Espresibitate instrumentala: zehastasun erritmikoa, artikulazioak, esaldiak, etab. 
6) Musika komunikazio bide bezala 
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7) Musika zati ezagunak eta esanguratsuenen entzumena 

Aurrenekoz irakurketa landu 

 

 
 

METODOLOGIA 

Ikasleak beharrezkoak dituen ezagutzak izateko behar adina argibideak emango dira eskola bakoitzean. Ikaslea 

bera da ikasketaren oinarria, eta horretarako eskola bakoitzean ematen zaion oinarriak bereganatu behar ditu, 

maila bakoitzaren araberazko helburuak lortu ditzan 

Normalean eskolak bakarkakoak izango dira. Baina litekeena da ekintza kolektiboak izatea. Horretaz gain, 

besteleako ekintzak bultzko dira, halanola kurtsoetara joan, kontzertuetara joan, beste ikastetxeekin 

elkartrukeak, etab. 

Hemen azaldutako metodo eta obraz gain, Sarean dauden baliabideak ere bilatuko dira 

 

Orientagarrizko zerrenda: 

-J.Weissenborn: estudios, op 8, vol 2 

-J.Besozzi: sonata 

 

 

 

EBALUAKETA TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
EDUKIAK 
Kurtsoa gainditzeko gutxieneko edukiak bete 
JARRERAK 
-Eskola bakoitzaren jarrera: 
Jo beharreko obrekin ardura erakutsi 
-Norberaren zentzu kritikoa izan 
Instrumentuaren egoera zuzen bat erakutsi 
-Jotzerakoan kalitateari garrantzia eman 
-Jotzerakoan afinazioa eta soinuaren egonkortasunari 
garrantzia eman 
-Musikarekin gozatu 
-Audizioak eta antzeko ekintzetan aktiboa izan 
 

 

 
EDUKIAK 50%  
JARRERAK 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAKETAREN ONDORIOAK 

Ebaluaketa etengabekoa da, eta ikasleak ohiko azken ebaluaketan gainditu beharko du ikasgaia. Ebaluaketa 
bakoitza gainditzeko, kalifikazio irizpedeetan azaldutako oinarrietan 5/10 bat lortu beharko da  

Ikasketa ez gaindtuz gero, edo etengabeko ebaluaketaren eskubidea galduz gero, ez ohiko azterketa bate gin 
beharko da, non eduki minimoak gainditu beharko diren 

ERREKUPERAKETA FROGA: Irakasleak proposatutako programa bat jo, programazioaren arabera 

 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
5 
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HELBURUAK EBALUAKETA IRIZPIDEAK 

Norberaren mailaren arabera 
1) Instrumentuaren ezagutza izan, bere aukera 

guztietan 
2) Jotzerakoan gaitasun maila bat lortu, zeinekin 

erraztasunez  ganorazko zailtasun maila bati 
aurre egin ahal diezaion 

3)  Irakurketa gaitasuna landu, polifoniko tinbreeetaz 
gain 
4) Instrumentuarekin jarrera zuzen bat izan, 
naturaltasunez arnastu ahal dezan eta gorputza eta bi 
eskuen arteko erlazio zuzen bat bultzatuz 
5)    Bai haizearen zutabea zein ahokaduraren  kontrola 
izaten hasi,  
6)   ahokadura egoki bat izateko behar diren muskuluen 
kontrola izan, emisio zuzen bat erraztu dezan 
7) instrumentoaren zatiak ezagutu, bere montaketa eta 
desmontaketa, eta soinua sortzeko sistema 
8) oinarrizko digitazioak ikasi 
9) bakarka zein taldeka, norberaren mailaren araberako 
piezak jo 

10) jendaurrean jo, musika egiteko modurik zuzenena 
delakoan 

 

 

 

Ebaluaketa etengabekoa izango da, eta lortutako emaitzak 
(maila bakoitzeko helburuen lorpena) honen arabera 
neurtuko dira. 
Gorputzaren jarrera, ahokadura, arnasketa eta haizearen 
zutabea  etengabe jarraitu. Ikasteko gaitasuna eta 
kalitatearen kontrola. Buruz jotzeko gaitasuna, 
inprobisatzekoarena eta sortzekoarenak jorratu. 
Instrumentuaren egoera zuzen bat zaindu, baita ikasleak 
behar dituen materialak ere 
 

 

 

 

EDUKIEN SEGIDA 

Norberaren mailaren arabera: 

Soinu eta tinbre desberdinen berehalako ezagutza bat bultzatu 

d) Norberaren gorputzaren ezagutza. 

4) Gorputza mugimenduan 

5) Erlajazio muskularra 

6) Arnasketa. Haizea biriken azpikaldean kokatzeko saioak. Haizearen zutabean arnasketa abdominala erabili 

 

e) Instrumentua ezagutu 

6) Aurkezpena 

7) Kokapen historikoa 

8) Montaia eta mantenimendua 

9) Aokadura, emisio naturala 

10) Habilezia teknikoa: teknika on bat izateko oinarrizko elementuekin hasi: digitazioa, artikulazioa eta 
errepikapenak 

 

f) Musika interpretazioa 
 

8) Espresibitate instrumentala: zehastasun erritmikoa, artikulazioak, esaldiak, etab. 
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METODOLOGIA 

Ikasleak beharrezkoak dituen ezagutzak izateko behar adina argibideak emango dira eskola bakoitzean. Ikaslea 

bera da ikasketaren oinarria, eta horretarako eskola bakoitzean ematen zaion oinarriak bereganatu behar ditu, 

maila bakoitzaren araberazko helburuak lortu ditzan 

Normalean eskolak bakarkakoak izango dira. Baina litekeena da ekintza kolektiboak izatea. Horretaz gain, 

besteleako ekintzak bultzko dira, halanola kurtsoetara joan, kontzertuetara joan, beste ikastetxeekin 

elkartrukeak, etab. 

Hemen azaldutako metodo eta obraz gain, Sarean dauden baliabideak ere bilatuko dira 

 

Orientagarrizko zerrenda: 

-J.Weissenborn: estudios, op 8, vol 2 

-J.Besozzi: sonata 

 

 

 

EBALUAKETA TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
 
EDUKIAK 
Kurtsoa gainditzeko gutxieneko edukiak bete 
JARRERAK 
-Eskola bakoitzaren jarrera: 
Jo beharreko obrekin ardura erakutsi 
-Norberaren zentzu kritikoa izan 
Instrumentuaren egoera zuzen bat erakutsi 
-Jotzerakoan kalitateari garrantzia eman 
-Jotzerakoan afinazioa eta soinuaren egonkortasunari 
garrantzia eman 
-Musikarekin gozatu 
-Audizioak eta antzeko ekintzetan aktiboa izan 
 

 

 
 
 
EDUKIAK 50%  
JARRERAK 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAKETAREN ONDORIOAK 

 

. Ebaluaketa etengabekoa da, eta ikasleak ohiko azken ebaluaketan gainditu beharko du ikasgaia. Ebaluaketa 
bakoitza gainditzeko, kalifikazio irizpedeetan azaldutako oinarrietan 5/10 bat lortu beharko da  

Ikasketa ez gaindtuz gero, edo etengabeko ebaluaketaren eskubidea galduz gero, ez ohiko azterketa bate gin 
beharko da, non eduki minimoak gainditu beharko diren 

ERREKUPERAKETA FROGA: Irakasleak proposatutako programa bat jo, programazioaren arabera 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IKASGAIA FAGOT OSAGARRIA KURTSOA PROFESIONAL IRAKASKUNTZA 4 

 

HELBURUAK EBALUAKETA IRIZPIDEAK 

 
Norberaren mailaren arabera 

1) Instrumentuaren ezagutza izan, bere aukera 
guztietan 

2) Jotzerakoan gaitasun maila bat lortu, zeinekin 
erraztasunez  ganorazko zailtasun maila bati 
aurre egin ahal diezaion 

3)  Irakurketa gaitasuna landu, polifoniko tinbreeetaz 
gain 
4) Instrumentuarekin jarrera zuzen bat izan, 
naturaltasunez arnastu ahal dezan eta gorputza eta bi 
eskuen arteko erlazio zuzen bat bultzatuz 
5)    Bai haizearen zutabea zein ahokaduraren  kontrola 
izaten hasi,  
6)   ahokadura egoki bat izateko behar diren muskuluen 
kontrola izan, emisio zuzen bat erraztu dezan 
7) instrumentoaren zatiak ezagutu, bere montaketa eta 
desmontaketa, eta soinua sortzeko sistema 
8) oinarrizko digitazioak ikasi 
9) bakarka zein taldeka, norberaren mailaren araberako 
piezak jo 

10) jendaurrean jo, musika egiteko modurik zuzenena 
delakoan 

 

 

.Ebaluaketa etengabekoa izango da, eta lortutako 
emaitzak (maila bakoitzeko helburuen lorpena) honen 
arabera neurtuko dira. 
Gorputzaren jarrera, ahokadura, arnasketa eta haizearen 
zutabea  etengabe jarraitu. Ikasteko gaitasuna eta 
kalitatearen kontrola. Buruz jotzeko gaitasuna, 
inprobisatzekoarena eta sortzekoarenak jorratu. 
Instrumentuaren egoera zuzen bat zaindu, baita ikasleak 
behar dituen materialak ere 
 

 

 

 

EDUKIEN SEGIDA 

Norberaren mailaren arabera: 

Soinu eta tinbre desberdinen berehalako ezagutza bat bultzatu 

g) Norberaren gorputzaren ezagutza. 

7) Gorputza mugimenduan 

8) Erlajazio muskularra 

9) Arnasketa. Haizea biriken azpikaldean kokatzeko saioak. Haizearen zutabean arnasketa abdominala erabili 

 

h) Instrumentua ezagutu 

11) Aurkezpena 

12) Kokapen historikoa 

13) Montaia eta mantenimendua 

14) Aokadura, emisio naturala 

15) Habilezia teknikoa: teknika on bat izateko oinarrizko elementuekin hasi: digitazioa, artikulazioa eta 
errepikapenak 

 

i) Musika interpretazioa 
 
9) Espresibitate instrumentala: zehastasun erritmikoa, artikulazioak, esaldiak, etab. 
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METODOLOGIA 

 

Ikasleak beharrezkoak dituen ezagutzak izateko behar adina argibideak emango dira eskola bakoitzean. Ikaslea 

bera da ikasketaren oinarria, eta horretarako eskola bakoitzean ematen zaion oinarriak bereganatu behar ditu, 

maila bakoitzaren araberazko helburuak lortu ditzan 

Normalean eskolak bakarkakoak izango dira. Baina litekeena da ekintza kolektiboak izatea. Horretaz gain, 

besteleako ekintzak bultzko dira, halanola kurtsoetara joan, kontzertuetara joan, beste ikastetxeekin 

elkartrukeak, etab. 

Hemen azaldutako metodo eta obraz gain, Sarean dauden baliabideak ere bilatuko dira 

 

Orientagarrizko zerrenda: 

-J.Weissenborn: estudios, op 8, vol 2 

-J.Besozzi: sonata 

 

 

EBALUAKETA TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
EDUKIAK 
Kurtsoa gainditzeko gutxieneko edukiak bete 
JARRERAK 
-Eskola bakoitzaren jarrera: 
Jo beharreko obrekin ardura erakutsi 
-Norberaren zentzu kritikoa izan 
Instrumentuaren egoera zuzen bat erakutsi 
-Jotzerakoan kalitateari garrantzia eman 
-Jotzerakoan afinazioa eta soinuaren egonkortasunari 
garrantzia eman 
-Musikarekin gozatu 
-Audizioak eta antzeko ekintzetan aktiboa izan 
 

 

 
 
EDUKIAK  50%  
 
JARRERAK 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAKETAREN ONDORIOAK 

 
. 

. Ebaluaketa etengabekoa da, eta ikasleak ohiko azken ebaluaketan gainditu beharko du ikasgaia. Ebaluaketa 
bakoitza gainditzeko, kalifikazio irizpedeetan azaldutako oinarrietan 5/10 bat lortu beharko da  

Ikasketa ez gaindtuz gero, edo etengabeko ebaluaketaren eskubidea galduz gero, ez ohiko azterketa bate gin 
beharko da, non eduki minimoak gainditu beharko diren 

ERREKUPERAKETA FROGA: Irakasleak proposatutako programa bat jo, programazioaren arabera 
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- COVID 19 ERANSKINA 

- Covid 19ko izurriteak eragindako ez ohiko egoera dela eta, hiru aukera aurreikusten dira: 

Eszenatokia 1: egoera arrunta. Ohiko moduan ospatzen da dena. 

Eszenatokia 2: bertakoa 50%, telematikoa 50% 

Eszenatokia 3: 100 % telematikoa 

ERANSKIN HAU PROGRAMAZIOA HONEN KURTSO GUZTIETARAKO DA BALIOGARRIA 


