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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA BIOLA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

-Errepertorioa interpretatzerakoan, mugimenduaren 

malgutasuna errazten duen instrumentuarekiko 

gorputz-oreka egokia mantentzea, bai eserita bai zutik.  

- “Talde-sonoritatearen” sena garatzea.  

- Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-doikuntza 

taldeko beste instrumentuen eta obraren behar 

estilistiko eta interpretazioaren beharren arabera egin 

dadin.  

- Zuzendaririk gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu eta 

gauzatzea.  

- Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen ikastea.  

- Elkarrekintzaren bitartez dinamika, esaldien ekoizpen, 

erritmo eta bibratoari dagokien sentiberatasuna 

garatzea.  

- Norberaren afinazioaren teknika hobetzea, baita 

taldeko afinazioaren zentzua garatzea ere.  

- Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera 

jotzen ari den bitartean besteen zatiak entzuteko.  

- Interpretazioan irizpide komunak ezartzea.  

- Espresibitate interpretatiboa garatzea.  

- Taldeko ekintzetan geroz eta integrazio maila 

handiagoa erakustea, bai musikalki bai beste 

ikaskidekiko harremanetan.  

- Talde-jarduerak berarekin dituen protokolo eta arauak 

errespetatzea.  

- Kurtsoaren mailarentzako egokiak diren estilo 

desberdinetako obrak interpretatzea.  

- Ikasteko ohitura onak erakustea.  

- Landutako errepertorioari buruzko informazioa 

biltzea.  

- Musikari apartenen bertsio ezberdinak entzun eta 

konparatzeko ohitura izatea.  

- Memoria garatzea.  

- Mailari dagozkion obren bat-bateko irakurketa 

lantzea.  

- Ganbara taldeetan jotzen ohitzea.  

- Talde-interpretazioak sorrarazten duen bizipen 

musikalaz gozatu.  

- Ganbera-musika heziketa musikal eta 

instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezala 

baloratzea.  
 

 

 
 1.- Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta 

estilorako obrak interpretatzea.  

Irizpide honen helburua, taldeko kide guztien 

interpretazio irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen 

arteko soinuaren oreka ebaluatzea da.  

2.- Taldearen arduradun gisa aritzea, bere zati propioa 

interpretatzen ari den bitartean eta aldi berean 

taldearen interpretazioa zuzentzea.  

Irizpide honen bitartez,ikasleakpartituraren gaineko 

ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako 

beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu 

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

esaldien ekoizpenaren inguruan dauzkaten irizpideak ere 

balorartu daitezke.  

3.- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat bat-

batean irakurtzea.  

Irizpide honen bidez, ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi 

da, testu bat bere kasa irakurri, jariotasun maila eta lana 

ulertzeari dagokionez.  

4.- Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 

etxean ikastea.  

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan 

erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak 

daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko 

errespetua ebaluatu nahi da.  

5.- Estilo eta garai desberdinetako obrak jendeaurrean 

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.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1- Posizio egokia, norberaren zein talde barnean:  

• Gorputz-instrumentuaren posizio orekatua (bai zutik, bai eserita, talde motaren arabera).  

• Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokia.  

 

2- Soinu-unitatea:  

• Eraso, artikulazio, arku-kolpe, arku-banaketa, vibrato, arnasketa, fraseoa, dinamika eta agogikaren 

homogeneotasuna. Zehaztasuna eta malgutasuna.  

• Fraseoa eta soinu-planoak:  

• Elkarrizketa eta mimesi musikalaren garapena.  

• Soinu-planoak entzuteari buruzko eta instrumentu bakoitzaren une bakoitzeko funtzioa (solista, 

akonpainamendua, kontrapuntistika, harmonika, etb.) atzemateari buruzko sentiberatasuna.  

• Fraseoaren egokitzapena obraren estilora.  

• Barne-pultsoa eta taldeko pultsuaren zentzua.  

• Norberaren afinazioa eta taldearekiko afinazioaren zentzua.  

 

3- Zuzendaririk gabe jotzean elkarrekintza koordinatua lortzeko estrategiak:  

• Keinu bidezko lengoaia eta komunikazioa:  

• Instrumentu bakoitzari dagozkion keinu anakrusikoen ikasketa eta praktika.  

• Taldeko kideen keinuen ulermena eta beraiekiko erreakzio egokia.  

• Sarrerak, amaierako mozketak, arnasketak, “tempo”aren definizioa eta agogikaren beste seinaleak 

zehazteko keinuak; baita dinamikaren seinaleak ere.  

• Eginkizunen banaketa. Zuzendaritza izatearen arduraren banaketa.  

• Norbera jotzen ari den bitartean besteen instrumentuak entzuteko gaitasunarenaren trebatze lana.  

• Obraren partitura orokorraren ezagutza.  

 

4- Taldearen autorregulazioa:  

• Taldeko entsegua antolatzeko gaitasunaren garapena.  

• Ideien trukeak eta interpretazio ikuspuntu desberdinen arteko eztabaidak. Proposamen adostuen bilaketa.  

• Taldeko interpretazioaren onerako, norberarena moldatze ekimena.  

• Talde-praktikaren garapena, taldeko kide bakoitzaren papera eta ardura kontutan izanik.  

 

5- Ganbera taldeak:  

• Hari-taldeak: bikoteak eta hirukoteak, besteen artean.  

• Instrumento polifonikoa duten taldeak: bikoteak eta hirukoteak pianoarekin, besteen artean.  

 

6- Interpretatu behar diren obren analisia:  

• Osagai melodiko, erritmiko eta harmonikoen analisia, taldeko kideen papera ezagutu eta soinu eta planoen 

oreka lortzearren.  

• Obren estiloaren analisia eta kokapen historikoa.  
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7- Buruz ikasteko jarduera, partitura edota taldearen beharrei erantzutearren (pasarte zaiak, horri aldaketa eta 

taldeko kideen arteko erlazio musikalak,…).  

8- Bat-bateko irakurketaren erabilpena, noizbehinkako baliabide bezala.  

9- Jendeaurrean jotzeko jarduera:  

• Prestakuntza tekniko eta psikologikoa (Kontzentrazio, erlajazio, bistaratze eta sugestio tekniken ezagupena, 

eszenatokian jarraitu beharreko protokoloaren ezagutza, kontzertu-simulazioak gelan edota eszenatokian, 

grabaketak,…).  

• Autoestimazioaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena.  

 

10- Interprete ezagunen bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarrien analisi kritikoa egiteko.  

 

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 

zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 

 

Obrak 

Sonatak: 

- G.FAURE  Romanzas sin palabras  LEDUC 

- G.FAURE  Pavana op.50 LEDUC 

- E.NADUMOFF  Pequeña Suite  SCHOTT 

- J.B.LOEILLET y M. CORRETE (Barrocos franceses. 

- H.PURCELL  y W.FLACKTON  

- B.MARCELLO , A.CORELLI y A. VIVALDI (Barrocos italianos) 

- G.F. HAENDEL  y J.S.BACH. 

- formatu ezberdineko piezak 

Pianoarekin: 

- B. HUMMEL  Sonatina nº 1 (1971)  SIMROCK 

Duoak: 

- PLEYEL  Duos  Peters 

Trioak: 

- M.CORRETTE , P.NARDINI  eta beste egille barrokoak 

- HAYDN 
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EBALUAZIO-TRESNAK  

 

Autoebaluaketa 

Ikasleek ikasturtearen prozesuan parte hartzea 

beharrezkoa da, autoebaluaketa eta koebaluaketaren 

bidez, autonomia eta autokritika indartuz, ikasketa 

prozesuaren parte hartze arduratsu batekin. Honek 

beraien iritzi eta ikuspegi musikal propioa eratzeko lan-

tresnak sortzeko aukera emango die. 

Taldekako klaseak edota taldekako entzunaldiak 

aipatutako autoebaluaketan parte hartzeko oinarizko 

medio bezala konsideratuko dira.  

 

Ebaluaketa tresnak 

1-ZUNDAKETA: Irakasleak ikasleei buruzko informazioa 

eskuratu behar du, beren istoriala kontsultatuz (adina, 

egoera pertsonala, expediente akademikoa, egoera sozio-

familiarra, e.a.), gurasoekin elkarrizketatzen edo klasean 

ikasketa pertsonalaren egoeraren inguruko galdera 

zuzenekin. Hau programazio garai berri bat hasten den 

bakoitzean errepikatu beharko da. 

 

2-ERREBISIOA: aurreko programazioen kontrastea, 

hausnarketa kritikoa eta eztabaida. 

 

3-AURREIKUSPENA: edozein sistema modu informal batean 

kontsideratu behar da (hiruilabeteko notak edo folioetan 

idatzitakoak, ikasle bakoitzaren programazio-koadernoa...) 

Ikasi edo jakin nahi denaren arabera galdetu behar da, 

ebaluazioaren irizpideekin harremana duena. Edozein 

kasutan, burututako jarduera eta egindako lanaren 

osotasunean ikasleak erakutsitako  interes maila eta 

inplikazioa oinarrizko ebaluaketa irizpide bat bezala 

kontuan hartu behar da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Laugarren mailara pasatzeko gutxieneko programa: 

 

• Sonata formako hiru obra edo formatu txikiko lau obra interpretatu beharko dituzte. 

• Interpretazio horiek obra bakoitzaren izaera estilistikoetara moldatu beharko dira, maila tekniko indibidualaren 

arabera.  

• Ikasleak joko dituzten obren oinarrizko analisi bat egiteko gai izan behar dira, jotzerako orduan erabaki tekniko-

interpretatiboak hartzeko oinarria emango diena. Erabaki hauek arrazoitzeko gai izan behar dira. 

• Interpretazioa publikoa izango da. 
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OHARRAK 

 

• 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 irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 

interpretatiboen arabera. 

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

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

Taldeko beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA BIOLA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

-Errepertorioa interpretatzerakoan, mugimenduaren 

malgutasuna errazten duen instrumentuarekiko 

gorputz-oreka egokia mantentzea, bai eserita bai zutik.  

- “Talde-sonoritatearen” sena garatzea.  

- Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-doikuntza 

taldeko beste instrumentuen eta obraren behar 

estilistiko eta interpretazioaren beharren arabera egin 

dadin.  

- Zuzendaririk gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu eta 

gauzatzea.  

- Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen ikastea.  

- Elkarrekintzaren bitartez dinamika, esaldien ekoizpen, 

erritmo eta bibratoari dagokien sentiberatasuna 

garatzea.  

- Norberaren afinazioaren teknika hobetzea, baita 

taldeko afinazioaren zentzua garatzea ere.  

- Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera 

jotzen ari den bitartean besteen zatiak entzuteko.  

- Interpretazioan irizpide komunak ezartzea.  

- Espresibitate interpretatiboa garatzea.  

- Taldeko ekintzetan geroz eta integrazio maila 

handiagoa erakustea, bai musikalki bai beste 

ikaskidekiko harremanetan.  

- Talde-jarduerak berarekin dituen protokolo eta arauak 

errespetatzea.  

- Kurtsoaren mailarentzako egokiak diren estilo 

desberdinetako obrak interpretatzea.  

- Ikasteko ohitura onak erakustea.  

- Landutako errepertorioari buruzko informazioa 

biltzea.  

- Musikari apartenen bertsio ezberdinak entzun eta 

konparatzeko ohitura izatea.  

- Memoria garatzea.  

- Mailari dagozkion obren bat-bateko irakurketa 

lantzea.  

- Ganbara taldeetan jotzen ohitzea.  

- Talde-interpretazioak sorrarazten duen bizipen 

musikalaz gozatu.  

- Ganbera-musika heziketa musikal eta 

instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezala 

baloratzea. 
 

 

1.- Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta 

estilorako obrak interpretatzea.  

Irizpide honen helburua, taldeko kide guztien 

interpretazio irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen 

arteko soinuaren oreka ebaluatzea da.  

2.- Taldearen arduradun gisa aritzea, bere zati propioa 

interpretatzen ari den bitartean eta aldi berean 

taldearen interpretazioa zuzentzea.  

Irizpide honen bitartez,ikasleakpartituraren gaineko 

ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako 

beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu 

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

esaldien ekoizpenaren inguruan dauzkaten irizpideak ere 

balorartu daitezke.  

3.- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat bat-

batean irakurtzea.  

Irizpide honen bidez, ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi 

da, testu bat bere kasa irakurri, jariotasun maila eta lana 

ulertzeari dagokionez.  

4.- Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 

etxean ikastea.  

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan 

erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak 

daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko 

errespetua ebaluatu nahi da.  

5.- Estilo eta garai desberdinetako obrak jendeaurrean 

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.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1- Posizio egokia, norberaren zein talde barnean:  

• Gorputz-instrumentuaren posizio orekatua (bai zutik, bai eserita, talde motaren arabera).  

• Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokia.  

 

2- Soinu-unitatea:  

• Eraso, artikulazio, arku-kolpe, arku-banaketa, vibrato, arnasketa, fraseoa, dinamika eta agogikaren 

homogeneotasuna. Zehaztasuna eta malgutasuna.  

• Fraseoa eta soinu-planoak:  

• Elkarrizketa eta mimesi musikalaren garapena.  

• Soinu-planoak entzuteari buruzko eta instrumentu bakoitzaren une bakoitzeko funtzioa (solista, 

akonpainamendua, kontrapuntistika, harmonika, etb.) atzemateari buruzko sentiberatasuna.  

• Fraseoaren egokitzapena obraren estilora.  

• Barne-pultsoa eta taldeko pultsuaren zentzua.  

• Norberaren afinazioa eta taldearekiko afinazioaren zentzua.  

 

3- Zuzendaririk gabe jotzean elkarrekintza koordinatua lortzeko estrategiak:  

• Keinu bidezko lengoaia eta komunikazioa:  

• Instrumentu bakoitzari dagozkion keinu anakrusikoen ikasketa eta praktika.  

• Taldeko kideen keinuen ulermena eta beraiekiko erreakzio egokia.  

• Sarrerak, amaierako mozketak, arnasketak, “tempo”aren definizioa eta agogikaren beste seinaleak zehazteko 

keinuak; baita dinamikaren seinaleak ere.  

• Eginkizunen banaketa. Zuzendaritza izatearen arduraren banaketa.  

• Norbera jotzen ari den bitartean besteen instrumentuak entzuteko gaitasunarenaren trebatze lana.  

• Obraren partitura orokorraren ezagutza.  

 

4- Taldearen autorregulazioa:  

• Taldeko entsegua antolatzeko gaitasunaren garapena.  

• Ideien trukeak eta interpretazio ikuspuntu desberdinen arteko eztabaidak. Proposamen adostuen bilaketa.  

• Taldeko interpretazioaren onerako, norberarena moldatze ekimena.  

• Talde-praktikaren garapena, taldeko kide bakoitzaren papera eta ardura kontutan izanik.  

 

5- Ganbera taldeak:  

• Hari-taldeak: bikoteak eta hirukoteak, besteen artean.  

• Instrumento polifonikoa duten taldeak: bikoteak eta hirukoteak pianoarekin, besteen artean.  

 

6- Interpretatu behar diren obren analisia:  

• Osagai melodiko, erritmiko eta harmonikoen analisia, taldeko kideen papera ezagutu eta soinu eta planoen 

oreka lortzearren.  

• Obren estiloaren analisia eta kokapen historikoa.  
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7- Buruz ikasteko jarduera, partitura edota taldearen beharrei erantzutearren (pasarte zaiak, horri aldaketa eta taldeko 

kideen arteko erlazio musikalak,…).  

8- Bat-bateko irakurketaren erabilpena, noizbehinkako baliabide bezala.  

9- Jendeaurrean jotzeko jarduera:  

• Prestakuntza tekniko eta psikologikoa (Kontzentrazio, erlajazio, bistaratze eta sugestio tekniken ezagupena, 

eszenatokian jarraitu beharreko protokoloaren ezagutza, kontzertu-simulazioak gelan edota eszenatokian, 

grabaketak,…).  

• Autoestimazioaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena.  

 

10- Interprete ezagunen bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarrien analisi kritikoa egiteko.  

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 

zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 

 

Obrak 

Pianoarekin: 

• formatu ezberdineko obrak: S. RACHMANINOF  Vocalise, W.KALIWODA  6 Nocturnos, H.SIIT  Album Leaves. 

•  sonatina ezberdinak: HOFFMANN, SCHUBERT,  FIBICH 

Sonatak: 

• Barrokoak: CORRELLI, HAENDEL, VIVALDI, BACH 

Duoak: 

• Biolin-Biola, bi biola: CORRETTE ,  NARDIN,  STAMITZ 

Trioak: 

• HAYDN,  “Trios fáciles”: P.SOROZABAL 

Laukoteak: 

• HAYDN 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 

 

Autoebaluaketa 

Ikasleek ikasturtearen prozesuan parte hartzea 

beharrezkoa da, autoebaluaketa eta koebaluaketaren 

bidez, autonomia eta autokritika indartuz, ikasketa 

prozesuaren parte hartze arduratsu batekin. Honek 

beraien iritzi eta ikuspegi musikal propioa eratzeko lan-

tresnak sortzeko aukera emango die. 

Taldekako klaseak edota taldekako entzunaldiak 

aipatutako autoebaluaketan parte hartzeko oinarizko 

medio bezala konsideratuko dira.  
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Ebaluaketa tresnak 

1-ZUNDAKETA: Irakasleak ikasleei buruzko informazioa 

eskuratu behar du, beren istoriala kontsultatuz (adina, 

egoera pertsonala, expediente akademikoa, egoera sozio-

familiarra, e.a.), gurasoekin elkarrizketatzen edo klasean 

ikasketa pertsonalaren egoeraren inguruko galdera 

zuzenekin. Hau programazio garai berri bat hasten den 

bakoitzean errepikatu beharko da. 

 

2-ERREBISIOA: aurreko programazioen kontrastea, 

hausnarketa kritikoa eta eztabaida. 

 

3-AURREIKUSPENA: edozein sistema modu informal batean 

kontsideratu behar da (hiruilabeteko notak edo folioetan 

idatzitakoak, ikasle bakoitzaren programazio-koadernoa...) 

Ikasi edo jakin nahi denaren arabera galdetu behar da, 

ebaluazioaren irizpideekin harremana duena. Edozein 

kasutan, burututako jarduera eta egindako lanaren 

osotasunean ikasleak erakutsitako  interes maila eta 

inplikazioa oinarrizko ebaluaketa irizpide bat bezala 

kontuan hartu behar da. 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Bosgarren mailara pasatzeko gutxieneko programa: 

 

• Sonata formako hiru obra edo formatu txikiko lau obra interpretatu beharko dituzte. 

• Interpretazio horiek obra bakoitzaren izaera estilistikoetara moldatu beharko dira, maila tekniko indibidualaren 

arabera.  

• Ikasleak joko dituzten obren oinarrizko analisi bat egiteko gai izan behar dira, jotzerako orduan erabaki tekniko-

interpretatiboak hartzeko oinarria emango diena. Erabaki hauek arrazoitzeko gai izan behar dira. 

• Interpretazioa publikoa izango da. 

 

 

OHARRAK 

• 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 irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 

interpretatiboen arabera 

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

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

Taldeko beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero 
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CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA BIOLA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

“Talde-sonoritatearen” sena garatzea. 

- Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu-

doikuntza taldeko beste instrumentuen eta obraren behar 

estilistiko eta interpretazioaren beharren arabera egin 

dadin. 

- Zuzendaririk gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu eta 

gauzatzea. 

- Elkarrekintzaren bitartez dinamika, esaldien ekoizpen, 

erritmo eta bibratoari dagokien sentiberatasuna garatzea. 

- Norberaren afinazioaren teknika hobetzea, baita taldeko 

afinazioaren zentzua garatzea ere. 

- Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera jotzen 

ari den bitartean besteen zatiak entzuteko. 

- Interpretazioan irizpide komunak ezartzea. 

- Espresibitate interpretatiboa garatzea. 

- Obrak egokiro digitatzeko eta artikulatzeko ahalmena 

izateko behar den heldutasun teknikoa eta musikala 

erakustea. 

- Taldeko ekintzetan geroz eta integrazio maila handiagoa 

erakustea, bai musikalki bai beste ikaskidekiko 

harremanetan. 

- Talde-jarduerak berarekin dituen protokolo eta arauak 

errespetatzea. 

- Kurtsoaren mailarentzako egokiak diren estilo 

desberdinetako obrak interpretatzea. 

- Ikasteko ohitura onak erakustea. 

- Landutako errepertorioari buruzko informazioa biltzea. 

- Musikari apartenen bertsio ezberdinak entzun eta 

konparatzeko ohitura izatea. 

- Memoria garatzea. 

- Mailari dagozkion obren bat-bateko irakurketa lantzea. 

- Talde-interpretazioen iritzi kritiko baikorraren gaitasuna 

garatzea. 

- Talde-interpretazioak sorrarazten duen bizipen pertsonal 

eta musikalaz gozatu. 

- Ganbera-musika heziketa musikal eta instrumentalaren 

alderdi garrantzitsu bezala baloratzea. 

 

 

1.- Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta 

estilorako obrak interpretatzea.  

Irizpide honen helburua, taldeko kide guztien 

interpretazio irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen 

arteko soinuaren oreka ebaluatzea da.  

2.- Taldearen arduradun gisa aritzea, bere zati propioa 

interpretatzen ari den bitartean eta aldi berean 

taldearen interpretazioa zuzentzea.  

Irizpide honen bitartez,ikasleakpartituraren gaineko 

ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako 

beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu 

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

esaldien ekoizpenaren inguruan dauzkaten irizpideak ere 

balorartu daitezke.  

3.- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat bat-

batean irakurtzea.  

Irizpide honen bidez, ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi 

da, testu bat bere kasa irakurri, jariotasun maila eta lana 

ulertzeari dagokionez.  

4.- Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 

etxean ikastea.  

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan 

erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak 

daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko 

errespetua ebaluatu nahi da.  

5.- Estilo eta garai desberdinetako obrak jendeaurrean 

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.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1- Soinu-unitatea:  

• Eraso, artikulazio, arku-kolpe, arku-banaketa, vibrato, arnasketa, fraseoa, dinamika eta agogikaren 

homogeneotasuna. Zehaztasuna eta malgutasuna.  

• Fraseoa eta soinu-planoak:  

• Elkarrizketa eta mimesi musikalaren garapena.  

• Soinu-planoak entzuteari buruzko eta instrumentu bakoitzaren une bakoitzeko funtzioa (solista, 

akonpainamendua, kontrapuntistika, harmonika, etb.) atzemateari buruzko sentiberatasuna.  

• Fraseoaren egokitzapena obraren estilora.  

• Barne-pultsoa eta taldeko pultsuaren zentzua.  

• Norberaren afinazioa eta taldearekiko afinazioaren zentzua.  

 

2- Zuzendaririk gabe jotzean elkarrekintza koordinatua lortzeko estrategiak:  

• Keinu bidezko lengoaia eta komunikazioa:  

• Instrumentu bakoitzari dagozkion keinu anakrusikoen ikasketa eta praktika.  

• Taldeko kideen keinuen ulermena eta beraiekiko erreakzio egokia.  

• Sarrerak, amaierako mozketak, arnasketak, “tempo”aren definizioa eta agogikaren beste seinaleak zehazteko 

keinuak; baita dinamikaren seinaleak ere.  

• Eginkizunen banaketa. Zuzendaritza izatearen arduraren banaketa.  

• Norbera jotzen ari den bitartean besteen instrumentuak entzuteko gaitasunarenaren trebatze lana.  

• Obraren partitura orokorraren ezagutza.  

 

3- Taldearen autorregulazioa:  

• Taldeko entsegua antolatzeko gaitasunaren garapena.  

• Ideien trukeak eta interpretazio ikuspuntu desberdinen arteko eztabaidak. Proposamen adostuen bilaketa.  

• Taldeko interpretazioaren onerako, norberarena moldatze ekimena.  

• Talde-praktikaren garapena, taldeko kide bakoitzaren papera eta ardura kontutan izanik.  

 

4- Ganbera taldeak:  

• Hari-taldeak: bikoteak eta hirukoteak, besteen artean.  

• Instrumento polifonikoa duten taldeak: bikoteak eta hirukoteak pianoarekin, besteen artean.  

 

5- Interpretatu behar diren obren analisia:  

• Osagai melodiko, erritmiko eta harmonikoen analisia, taldeko kideen papera ezagutu eta soinu eta planoen 

oreka lortzearren.  

• Obren estiloaren analisia eta kokapen historikoa.  

 

6- Buruz ikasteko jarduera, partitura edota taldearen beharrei erantzutearren (pasarte zaiak, horri aldaketa eta taldeko 

kideen arteko erlazio musikalak,…).  

7- Bat-bateko irakurketaren erabilpena, noizbehinkako baliabide bezala.  

 



 

 IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

  

 

 

 
12 

 

 

8- Jendeaurrean jotzeko jarduera:  

• Prestakuntza tekniko eta psikologikoa (Kontzentrazio, erlajazio, bistaratze eta sugestio tekniken ezagupena, 

eszenatokian jarraitu beharreko protokoloaren ezagutza, kontzertu-simulazioak gelan edota eszenatokian, 

grabaketak,…).  

• Autoestimazioaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena.  

 

9- Interprete ezagunen bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarrien analisi kritikoa egiteko.  

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 

zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 

 

Obrak 

Sonatak: 

• J.S. Bach-etik   B. Martinu-raino 

Duoak: 

• biolin eta biola: W.A. MOZART 

Trioak: 

• “Trio de los Bolos” W.A.MOZART 

• BEETHOVEN 

• HAYDN 

Laukoteak: 

• BEETHOVEN 

• HAYDN 

• MOZART 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 

 

 

Autoebaluaketa 

Ikasleek ikasturtearen prozesuan parte hartzea 

beharrezkoa da, autoebaluaketa eta koebaluaketaren 

bidez, autonomia eta autokritika indartuz, ikasketa 

prozesuaren parte hartze arduratsu batekin. Honek 

beraien iritzi eta ikuspegi musikal propioa eratzeko lan-

tresnak sortzeko aukera emango die. 

Taldekako klaseak edota taldekako entzunaldiak 

aipatutako autoebaluaketan parte hartzeko oinarizko 

medio bezala konsideratuko dira.  
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Ebaluaketa tresnak 

 

1-ZUNDAKETA: Irakasleak ikasleei buruzko informazioa 

eskuratu behar du, beren istoriala kontsultatuz (adina, 

egoera pertsonala, expediente akademikoa, egoera sozio-

familiarra, e.a.), gurasoekin elkarrizketatzen edo klasean 

ikasketa pertsonalaren egoeraren inguruko galdera 

zuzenekin. Hau programazio garai berri bat hasten den 

bakoitzean errepikatu beharko da. 

 

2-ERREBISIOA: aurreko programazioen kontrastea, 

hausnarketa kritikoa eta eztabaida. 

 

3-AURREIKUSPENA: edozein sistema modu informal batean 

kontsideratu behar da (hiruilabeteko notak edo folioetan 

idatzitakoak, ikasle bakoitzaren programazio-koadernoa...) 

Ikasi edo jakin nahi denaren arabera galdetu behar da, 

ebaluazioaren irizpideekin harremana duena. Edozein 

kasutan, burututako jarduera eta egindako lanaren 

osotasunean ikasleak erakutsitako  interes maila eta 

inplikazioa oinarrizko ebaluaketa irizpide bat bezala 

kontuan hartu behar da. 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Seigarren mailara pasatzeko gutxieneko programa: 

 

• Sonata formako hiru obra edo formatu txikiko lau obra interpretatu beharko dituzte. 

• Interpretazio horiek obra bakoitzaren izaera estilistikoetara moldatu beharko dira, maila tekniko indibidualaren 

arabera.  

• Ikasleak joko dituzten obren oinarrizko analisi bat egiteko gai izan behar dira, jotzerako orduan erabaki tekniko-

interpretatiboak hartzeko oinarria emango diena. Erabaki hauek arrazoitzeko gai izan behar dira. 

• Interpretazioa publikoa izango da. 

 

 

OHARRAK 

• 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 irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 

interpretatiboen arabera. 

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

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

Taldeko beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA BIOLA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

-Talde-sonoritatearen” sena garatzea. 

- Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu-

doikuntza taldeko beste instrumentuen eta obraren behar 

estilistiko eta interpretazioaren beharren arabera egin 

dadin. 

- Zuzendaririk gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu eta 

gauzatzea. 

- Elkarrekintzaren bitartez dinamika, esaldien ekoizpen, 

erritmo eta bibratoari dagokien sentiberatasuna garatzea. 

- Norberaren afinazioaren teknika hobetzea, baita taldeko 

afinazioaren zentzua garatzea ere. 

- Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera jotzen 

ari den bitartean besteen zatiak entzuteko. 

- Interpretazioan irizpide komunak ezartzea. 

- Espresibitate interpretatiboa garatzea. 

- Obrak egokiro digitatzeko eta artikulatzeko ahalmena 

izateko behar den heldutasun teknikoa eta musikala 

erakustea. 

- Taldeko ekintzetan geroz eta integrazio maila handiagoa 

erakustea, bai musikalki bai beste ikaskidekiko 

harremanetan. 

- Talde-jarduerak berarekin dituen protokolo eta arauak 

errespetatzea. 

- Kurtsoaren mailarentzako egokiak diren estilo 

desberdinetako obrak interpretatzea. 

- Ikasteko ohitura onak erakustea. 

- Landutako errepertorioari buruzko informazioa biltzea. 

- Musikari apartenen bertsio ezberdinak entzun eta 

konparatzeko ohitura izatea. 

- Memoria garatzea. 

- Mailari dagozkion obren bat-bateko irakurketa lantzea. 

- Talde-interpretazioen iritzi kritiko baikorraren gaitasuna 

garatzea. 

- Talde-interpretazioak sorrarazten duen bizipen pertsonal 

eta musikalaz gozatu. 

- Ganbera-musika heziketa musikal eta instrumentalaren 

alderdi garrantzitsu bezala baloratzea. 

 

1.- Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta 

estilorako obrak interpretatzea.  

Irizpide honen helburua, taldeko kide guztien 

interpretazio irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen 

arteko soinuaren oreka ebaluatzea da.  

2.- Taldearen arduradun gisa aritzea, bere zati propioa 

interpretatzen ari den bitartean eta aldi berean 

taldearen interpretazioa zuzentzea.  

Irizpide honen bitartez,ikasleakpartituraren gaineko 

ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako 

beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu 

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

esaldien ekoizpenaren inguruan dauzkaten irizpideak ere 

balorartu daitezke.  

3.- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat bat-

batean irakurtzea.  

Irizpide honen bidez, ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi 

da, testu bat bere kasa irakurri, jariotasun maila eta lana 

ulertzeari dagokionez.  

4.- Programatutako errepertorioari dagozkion obrak 

etxean ikastea.  

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan 

erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak 

daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko 

errespetua ebaluatu nahi da.  

5.- Estilo eta garai desberdinetako obrak jendeaurrean 

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.  
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EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Soinu-unitatea:  

• Eraso, artikulazio, arku-kolpe, arku-banaketa, vibrato, arnasketa, fraseoa, dinamika eta agogikaren 

homogeneotasuna. Zehaztasuna eta malgutasuna.  

• Fraseoa eta soinu-planoak:  

• Elkarrizketa eta mimesi musikalaren garapena.  

• Soinu-planoak entzuteari buruzko eta instrumentu bakoitzaren une bakoitzeko funtzioa (solista, 

akonpainamendua, kontrapuntistika, harmonika, etb.) atzemateari buruzko sentiberatasuna.  

• Fraseoaren egokitzapena obraren estilora.  

• Barne-pultsoa eta taldeko pultsuaren zentzua.  

• Norberaren afinazioa eta taldearekiko afinazioaren zentzua.  

 

2- Zuzendaririk gabe jotzean elkarrekintza koordinatua lortzeko estrategiak:  

• Keinu bidezko lengoaia eta komunikazioa:  

• Instrumentu bakoitzari dagozkion keinu anakrusikoen ikasketa eta praktika.  

• Taldeko kideen keinuen ulermena eta beraiekiko erreakzio egokia.  

• Sarrerak, amaierako mozketak, arnasketak, “tempo”aren definizioa eta agogikaren beste seinaleak zehazteko 

keinuak; baita dinamikaren seinaleak ere.  

• Eginkizunen banaketa. Zuzendaritza izatearen arduraren banaketa.  

• Norbera jotzen ari den bitartean besteen instrumentuak entzuteko gaitasunarenaren trebatze lana.  

• Obraren partitura orokorraren ezagutza.  

 

3- Taldearen autorregulazioa:  

• Taldeko entsegua antolatzeko gaitasunaren garapena.  

• Ideien trukeak eta interpretazio ikuspuntu desberdinen arteko eztabaidak. Proposamen adostuen bilaketa.  

• Taldeko interpretazioaren onerako, norberarena moldatze ekimena.  

• Talde-praktikaren garapena, taldeko kide bakoitzaren papera eta ardura kontutan izanik.  

 

4- Ganbera taldeak:  

• Hari-taldeak: bikoteak eta hirukoteak, besteen artean.  

• Instrumento polifonikoa duten taldeak: bikoteak eta hirukoteak pianoarekin, besteen artean.  

 

5- Interpretatu behar diren obren analisia:  

• Osagai melodiko, erritmiko eta harmonikoen analisia, taldeko kideen papera ezagutu eta soinu eta planoen 

oreka lortzearren.  

• Obren estiloaren analisia eta kokapen historikoa.  

 

6- Buruz ikasteko jarduera, partitura edota taldearen beharrei erantzutearren (pasarte zaiak, horri aldaketa eta taldeko 

kideen arteko erlazio musikalak,…).  

7- Bat-bateko irakurketaren erabilpena, noizbehinkako baliabide bezala.  
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8- Jendeaurrean jotzeko jarduera:  

• Prestakuntza tekniko eta psikologikoa (Kontzentrazio, erlajazio, bistaratze eta sugestio tekniken ezagupena, 

eszenatokian jarraitu beharreko protokoloaren ezagutza, kontzertu-simulazioak gelan edota eszenatokian, 

grabaketak,…).  

• Autoestimazioaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena.  

 

9- Interprete ezagunen bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarrien analisi kritikoa egiteko.  

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago material aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposena egokitu behar 

zaio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko da aukeratutako materiala. 

 

Obrak 

Sonatak: 

• irakaslearen irizpidearen arabera, erromantikoak XX. menderarte. 

Trioak eta laukoteak: 

• HAYDN, MOZART eta BEETHOVEN. 

• DVORAK. 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 

Autoebaluaketa 

Ikasleek ikasturtearen prozesuan parte hartzea 

beharrezkoa da, autoebaluaketa eta koebaluaketaren 

bidez, autonomia eta autokritika indartuz, ikasketa 

prozesuaren parte hartze arduratsu batekin. Honek 

beraien iritzi eta ikuspegi musikal propioa eratzeko lan-

tresnak sortzeko aukera emango die. 

Taldekako klaseak edota taldekako entzunaldiak 

aipatutako autoebaluaketan parte hartzeko oinarizko 

medio bezala konsideratuko dira.  

 

 

Ebaluaketa tresnak 

 

1-ZUNDAKETA: Irakasleak ikasleei buruzko informazioa 

eskuratu behar du, beren istoriala kontsultatuz (adina, 

egoera pertsonala, expediente akademikoa, egoera sozio-

familiarra, e.a.), gurasoekin elkarrizketatzen edo klasean 

ikasketa pertsonalaren egoeraren inguruko galdera 

zuzenekin. Hau programazio garai berri bat hasten den 

bakoitzean errepikatu beharko da. 

 

2-ERREBISIOA: aurreko programazioen kontrastea, 

hausnarketa kritikoa eta eztabaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
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3-AURREIKUSPENA: edozein sistema modu informal batean 

kontsideratu behar da (hiruilabeteko notak edo folioetan 

idatzitakoak, ikasle bakoitzaren programazio-koadernoa...) 

Ikasi edo jakin nahi denaren arabera galdetu behar da, 

ebaluazioaren irizpideekin harremana duena. Edozein 

kasutan, burututako jarduera eta egindako lanaren 

osotasunean ikasleak erakutsitako  interes maila eta 

inplikazioa oinarrizko ebaluaketa irizpide bat bezala 

kontuan hartu behar da. 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Seigarren maila gainditzeko gutxieneko programa: 

 

• Sonata formako hiru obra edo formatu txikiko lau obra interpretatu beharko dituzte. 

• Interpretazio horiek obra bakoitzaren izaera estilistikoetara moldatu beharko dira, maila tekniko indibidualaren 

arabera.  

• Ikasleak joko dituzten obren oinarrizko analisi bat egiteko gai izan behar dira, jotzerako orduan erabaki tekniko-

interpretatiboak hartzeko oinarria emango diena. Erabaki hauek arrazoitzeko gai izan behar dira. 

• Interpretazioa publikoa izango da. 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

 

• 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 irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 

interpretatiboen arabera. 

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

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

Taldeko beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 

 

 

 


