
 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GITARRA GANBERA-MUSIKA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Elkarrekin lan egiteko beharrezko trebetasunak lortzea. 

 

- Osatzen diren konbinaketa instrumentaleetan 

portaeraren oinarrizko arauak ezagutzea, baloratzea eta 

betetzea.  

 

- Keinu bidezko komunikazioa garatzea eta interpretatzeko 

irizpide komunak ezartzea. 

 

-Norbera jotzen den bitartean besteen instrumentoak 

entzuteko eta osatutako taldearen sena garatzea.  

 

- Elkartutako erantzukizuna, bizikidetasuna eta kamara 

partaideen egokitzea sustatzea 

 

- Zailtasun maila instrumentaleko errepertorioaren lanak 

interpretatzea. Ikasturte honetan ikasleak interpretatu eta 

erantzuteko duen gaitasuna erakutsiko du 

 

 

 

 

 

 

1.- Instrumentua menperatzea lan bakoitzaren 

eskakizunen arabera. 

  2 - Talde-errendimendua eta balioa eskatzen duten 

arauak errespetatzea, musika eta instrumentazioko 

prestakuntza funtsezko alderdi gisa jarduten dutenak 

baloratzea. 

  3.- Entzun polifonikoa atal bakoitzean aldi berean 

entzuteko aplikatzen da, soinuaren kalitatea hobetzeko 

pixkanaka  beharrezkoa den entzumen-sentikortasuna 

erakutsiz. 

  4.- Soinu-banda zabala eta askotarikoa erabili, soinuaren 

egokitzapena multzoaren beste tresna batzuekin eta 

lanaren interpretazio-beharrak kontuan hartuta. 

  5.- Elkarrizketa kolektiboa zuzentzen duen taldearen 

arduradun gisa jardutea, hala dagokionean. Irizpide honen 

helburua da 

  6.- Memoria garatzeko tresnak eta gaitasunak eskuratzea 

eta aplikatzea. 

  7. Irakurketa gaitasuna lehen begiratuan garatzea. 

  8. Aplikatu autonomia progresiboa instrumentuarekin 

inprobisatzeko musika ezagutzak. 

  9.- Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 

oinarrizko keinuak ezagutu eta burutzea. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

- Soinu unitatea: arnasketa, erasoa, vibrato, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, 

- Agogika eta dinamika 

- Zuzendari gabe  beharrezkoak diren anakrúsiko keinuak ikasi eta praktikatu. 

- Soinu eta planoetako oreka. Kontrastea eta timbrika. 

- Afinazioaren kontrol iraunkorra. 

- Eraso berdinak garatzea. 

- Errepertorioko lanen analisia eta interpretazioa 

- Inprovisazioaren praktika. 

- Oinarrizko errepertorioa eta estilo ezaugarriak 

- Isiltasunaren ebaluazioa interpretatzeko esparru gisa 

- Bertsio desberdinen interpretazio ezaugarriak kritikoki aztertzeko. 

 

 

METODOLOGIA 

 

- Ez dago materialen aukeraketa bakarra, baina hauek ikasle bakoitzaren eta taldearen eraketa modu ordenatuan 

egokituko dira, maila eta trebetasuna kontuan hartuta, ikasturte desberdinetako ikasleek parte hartzen dutelako. 
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Oinarrizko egile batzuen lanak gida gisa aipatzen dira. Bestalde, mugimendu txikiak edo moldaketak baliagarriak izango 

dira materia bideratzeko. 

- Irakasleak prestatutako materialaren aurkezpen bat egingo du, estiloaren, egilearen, aldian eta abarren arabera. 

Lanaren interesak eta eskaintzen dituen zailtasunak geroago. 

- Ariketak, esate baterako, neurketa, jolastea, kantua, memorizazioa, irakurketa, zuzentzea, ulermena, asmatzea, 

inprobisazioa ... elkarrizketa irekia eta dinamikoa izango da ikasgelan ezartzeko. 

 

                                             Obrak: 

                                            1. Gitarra duoa:           

                                            - J. Dowland                               Renaissance pieces     

                                            - A. Falckenhagen                      Dueto                       

                                            - A, Vivaldi                                  Concerto nº5 RV519 (Arr. J. Kindle) 

                                            - J. S. Bach                                     Invenciones 

                                            -  F.  Sor                                         Divertimentos, valses y duos op 39,44,55   

                                             - M, Giuliani                                Landler, Valses y Polonesas  

                                            - F. Carulli                                     Sech kleine duette op.34 

                                            - J. K. Mertz                                    Guitar works 

                                            -  Granados                                  Valses poeticos, Danza Oriental  

                                            -  Agustin Barrios                        Danza paraguaya 

                                            - Celso Machado                         Albun de música popular brasileña 

                                            - Final feliz                                   M.D. Pujol 

 

                                           2. Biolina - Gitarra 

                                           - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                           -J.B. Loeillet de Gant                    Sonate A-Moll 

                                           - G. Merchi                                      Sei duetti 

                                           - A. Diabelli                                     Duo D dur 

                                           - M. Giuliani                                    Duettino facile op.77                      

                                            - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                            - F. Rebay                                       Waltzer 

                                            - A. Piazolla                                     Libertango 

                                            - F. Demillac                                    Petit suite medievale 

 

                                             3.  Biola - Gitarra 

                                            - M. Marais                                     5 Antiche danze franchesi 

                                            - F. Carulli                                         Due duetti op.137 

                                            - Aubert Lameland                          Duo Variations op.77 

                                            - F. Rebay                                          Kleine Moderne Tanz- suite in G-dur 

 

                                             4. Biolontxeloa - Gitarra 

                                          - W.T. Matiegka                                Fantasia in forma di serenata op.30 

                                           - F. Burgmüller                                 3 Nocturnes 

                                           - A. Rossi                                           8 Pezzi facili 

 

                                            5. Flauta - Gitarra 
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                                           -  M. Giuliani                                     Pieces fáciles et agreables op.74 

                                            - M. Giuliani                                     Duettino op.77 

                                           -  Schubert                                        Standchen (Arreglo)                       

                                           - Bachianas brasileiras nº5            H. Villalobos 

                                            - Entr’acte                                        J. Ibert 

                                            - E. Morricone                                 Medley (Mold.) 

                                            - Bossa de la rue des Arts              T. Tisserand 

                                            

                                            6. Klarinetea -Gitarra                    

                                            - A. Diabelli                                    Notturno 

                                            - H. Neumann                               Serenata svizzera op.29 

                                            - F. Rebay                                       Sonate in D Moll 

                                            - J. Freidlin                                     Mist Over The Lake 

        

                                            7. Oboe – Gitarra 

                                            - J.B. Loeillet de Gant                   Sonate A Moll op.1   

                                            - F. Molino                                     3 duos 

                                            - H. Neumann                                Serenata Svizzera     

                                            - J. Freidlin                                      Mist over the Lake 

 

                                            8. Akordeoia - Gitarra 

                                            - Mateo Falloni                              Felix tango 

                                            - F.C. Tavolaro                                Milonga 

                                            - H. Reinbothe                                $ Miniaturas 

 

                                             9. Flauta - Biola - Gitarra 

                                             - Concierto nº 3                             A. Falckenhagen   

                              - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m) 

                                             - Serenata concertante                A. Diabelli 

                                              - F. Molino                                     Trio Concertante op.45 

                                              -J. K. Mertz                                    Terzetten 

                                             - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m) 

                                                                                

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 

Klase asistentzia. 

 

Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 

tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 

aurreratzea. 

 

Aldian behingo kontrolak: 

- Entzumenak (hiruhilabetero) 

- Ikasgela-entzumenak 

 

Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 

Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira (% 40). 

Bakoitzean, estilo desberdinetako bi obra interpretatuko 

dira. 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 

izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 

 

Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  

ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-

INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 

 

Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 

hurrengo ikasturtean. 

                                      

 

OHARRAK 

 

Metodologia atalean sartutako lanen aukeraketa hiru eta lau gitarren formazioei dagokie, espezialitatearen 

curriculumean gehien erabiltzen direnak baitira. Formazio hauek burutzen eta aberastuko dira beste jarduera 

batzuekin instrumentu ezberdinetako konbinazioak parte hartuz.  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GITARRA GANBERA-MUSIKA  MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Elkarrekin lan egiteko beharrezko trebetasunak lortzea. 

 

- Osatzen diren konbinaketa instrumentaleetan 

portaeraren oinarrizko arauak ezagutzea, baloratzea eta 

betetzea.  

 

- Keinu bidezko komunikazioa garatzea eta interpretatzeko 

irizpide komunak ezartzea. 

 

-Norbera jotzen den bitartean besteen instrumentoak 

entzuteko eta osatutako taldearen sena garatzea.  

 

- Elkartutako erantzukizuna, bizikidetasuna eta kamara 

partaideen egokitzea sustatzea 

 

- Zailtasun maila instrumentaleko errepertorioaren lanak 

interpretatzea. Ikasturte honetan ikasleak interpretatu eta 

erantzuteko duen gaitasuna erakutsiko du 

 

 

 

 

1.- Instrumentua menperatzea lan bakoitzaren 

eskakizunen arabera. 

  2 - Talde-errendimendua eta balioa eskatzen duten 

arauak errespetatzea, musika eta instrumentazioko 

prestakuntza funtsezko alderdi gisa jarduten dutenak 

baloratzea. 

  3.- Entzun polifonikoa atal bakoitzean aldi berean 

entzuteko aplikatzen da, soinuaren kalitatea hobetzeko 

pixkanaka  beharrezkoa den entzumen-sentikortasuna 

erakutsiz. 

  4.- Soinu-banda zabala eta askotarikoa erabili, soinuaren 

egokitzapena multzoaren beste tresna batzuekin eta 

lanaren interpretazio-beharrak kontuan hartuta. 

  5.- Elkarrizketa kolektiboa zuzentzen duen taldearen 

arduradun gisa jardutea, hala dagokionean. Irizpide honen 

helburua da 

  6.- Memoria garatzeko tresnak eta gaitasunak eskuratzea 

eta aplikatzea. 

  7. Irakurketa gaitasuna lehen begiratuan garatzea. 

  8. Aplikatu autonomia progresiboa instrumentuarekin 

inprobisatzeko musika ezagutzak. 

  9.- Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 

oinarrizko keinuak ezagutu eta burutzea. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

- Soinu unitatea: arnasketa, erasoa, vibrato, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, 

- Agogika eta dinamika 

- Zuzendari gabe  beharrezkoak diren anakrúsiko keinuak ikasi eta praktikatu. 

- Soinu eta planoetako oreka. Kontrastea eta timbrika. 

- Afinazioaren kontrol iraunkorra. 

- Eraso berdinak garatzea. 

- Errepertorioko lanen analisia eta interpretazioa 

- Inprovisazioaren praktika. 

- Oinarrizko errepertorioa eta estilo ezaugarriak 

- Isiltasunaren ebaluazioa interpretatzeko esparru gisa 

- Bertsio desberdinen interpretazio ezaugarriak kritikoki aztertzeko. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

- Ez dago materialen aukeraketa bakarra, baina hauek ikasle bakoitzaren eta taldearen eraketa modu ordenatuan 
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egokituko dira, maila eta trebetasuna kontuan hartuta, ikasturte desberdinetako ikasleek parte hartzen dutelako. 

Oinarrizko egile batzuen lanak gida gisa aipatzen dira. 

- Irakasleak prestatutako materialaren aurkezpen bat egingo du, estiloaren, egilearen, aldian eta abarren arabera. 

Lanaren interesak eta eskaintzen dituen zailtasunak geroago. 

- Ariketak, esate baterako, neurketa, jolastea, kantua, memorizazioa, irakurketa, zuzentzea, ulermena, asmatzea, 

inprobisazioa ... elkarrizketa irekia eta dinamikoa izango da ikasgelan ezartzeko. 

 

                                               Obrak: 

                                             1. Gitarra duoa:           

                                            - J. Dowland                               Renaissance pieces     

                                            - A. Falckenhagen                      Dueto                       

                                            - A, Vivaldi                                  Concerto nº5 RV519 (Arr. J. Kindle) 

                                            - J. S. Bach                                     Invenciones 

                                            -  F.  Sor                                         Divertimentos, valses y duos op 39,44,55   

                                             - M, Giuliani                                Landler, Valses y Polonesas  

                                            - F. Carulli                                     Sech kleine duette op.34 

                                            - J. K. Mertz                                    Guitar works 

                                            -  Granados                                  Valses poeticos, Danza Oriental  

                                            -  Agustin Barrios                        Danza paraguaya 

                                            - Celso Machado                         Albun de música popular brasileña 

                                            - Final feliz                                   M.D. Pujol 

 

                                           2.  Biolina - Gitarra 

                                           - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                           -J.B. Loeillet de Gant                    Sonate A-Moll 

                                           - G. Merchi                                      Sei duetti 

                                           - A. Diabelli                                     Duo D dur 

                                           - M. Giuliani                                    Duettino facile op.77                      

                                            - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                            - F. Rebay                                       Waltzer 

                                            - A. Piazolla                                     Libertango 

                                            - F. Demillac                                    Petit suite medievale 

 

                                             3.  Biola - Gitarra 

                                            - M. Marais                                     5 Antiche danze franchesi 

                                            - F. Carulli                                         Due duetti op.137 

                                            - Aubert Lameland                          Duo Variations op.77 

                                            - F. Rebay                                          Kleine Moderne Tanz- suite in G-dur 

 

                                             4. Biolontxeloa - Gitarra 

                                          - W.T. Matiegka                                Fantasia in forma di serenata op.30 

                                           - F. Burgmüller                                 3 Nocturnes 

                                           - A. Rossi                                           8 Pezzi facili 
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                                            5. Flauta - Gitarra 

                                           -  M. Giuliani                                     Pieces fáciles et agreables op.74 

                                            - M. Giuliani                                     Duettino op.77 

                                           -  Schubert                                        Standchen (Arreglo)                       

                                           - Bachianas brasileiras nº5            H. Villalobos 

                                            - Entr’acte                                        J. Ibert 

                                            - E. Morricone                                 Medley (Mold.) 

                                            - Bossa de la rue des Arts              T. Tisserand 

                                            

                                            6. Klarinetea -Gitarra                    

                                            - A. Diabelli                                    Notturno 

                                            - H. Neumann                               Serenata svizzera op.29 

                                            - F. Rebay                                       Sonate in D Moll 

                                            - J. Freidlin                                     Mist Over The Lake 

        

                                            7. Oboe – Gitarra 

                                            - J.B. Loeillet de Gant                   Sonate A Moll op.1   

                                            - F. Molino                                     3 duos 

                                            - H. Neumann                                Serenata Svizzera     

                                            - J. Freidlin                                      Mist over the Lake 

 

                                            8. Akordeoia - Gitarra 

                                            - Mateo Falloni                              Felix tango 

                                            - F.C. Tavolaro                                Milonga 

                                            - H. Reinbothe                                $ Miniaturas 

 

                                             9. Flauta - Biola - Gitarra 

                                             - Concierto nº 3                             A. Falckenhagen   

                              - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m) 

                                             - Serenata concertante                A. Diabelli 

                                              - F. Molino                                     Trio Concertante op.45 

                                              -J. K. Mertz                                    Terzetten 

                                             - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m)                                                                      

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 

Klase asistentzia. 

 

Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 

tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 

aurreratzea. 

 

Aldian behingo kontrolak: 

- Entzumenak (hiruhilabetero) 

 

 

Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 

Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira. (% 40). 

Bakoitzean, estilo desberdineko bi obra interpretatuko 

dira. 
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- Ikasgela-entzumena 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 

izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 

 

Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  

ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-

INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 

 

Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 

hurrengo ikasturtean. 

                                      

 

 

OHARRAK 

 

Metodologia atalean sartutako lanen aukeraketa hiru eta lau gitarren formazioei dagokie, espezialitatearen 

curriculumean gehien erabiltzen direnak baitira. Formazio hauek burutzen eta aberastuko dira beste jarduera 

batzuekin instrumentu ezberdinetako konbinazioak parte hartuz.  
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GANBERA-MUSIKA (GITARRA) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Elkarrekin lan egiteko beharrezko trebetasunak lortzea. 

 

- Osatzen diren konbinaketa instrumentaleetan 

portaeraren oinarrizko arauak ezagutzea, baloratzea eta 

betetzea.  

 

- Keinu bidezko komunikazioa garatzea eta interpretatzeko 

irizpide komunak ezartzea. 

 

-Norbera jotzen den bitartean besteen instrumentoak 

entzuteko eta osatutako taldearen sena garatzea.  

 

- Elkartutako erantzukizuna, bizikidetasuna eta kamara 

partaideen egokitzea sustatzea 

 

- Ikasleek taldearen barruan interpretatu eta erantzuteko 

duten gaitasuna erakutsi ahal izango dute, autonomia 

handiagoarekin, programaren interpretazio norabidea  

zuzenduz 

 

 

 

 

 

 

. 1.- Instrumentua menperatzea lan bakoitzaren 

eskakizunen arabera. 

  2 - Talde-errendimendua eta balioa eskatzen duten 

arauak errespetatzea, musika eta instrumentazioko 

prestakuntza funtsezko alderdi gisa jarduten dutenak 

baloratzea. 

  3.- Entzun polifonikoa atal bakoitzean aldi berean 

entzuteko aplikatzen da, soinuaren kalitatea hobetzeko 

pixkanaka  beharrezkoa den entzumen-sentikortasuna 

erakutsiz. 

  4.- Soinu-banda zabala eta askotarikoa erabili, soinuaren 

egokitzapena multzoaren beste tresna batzuekin eta 

lanaren interpretazio-beharrak kontuan hartuta. 

  5.- Elkarrizketa kolektiboa zuzentzen duen taldearen 

arduradun gisa jardutea, hala dagokionean. Irizpide honen 

helburua da 

  6.- Memoria garatzeko tresnak eta gaitasunak eskuratzea 

eta aplikatzea. 

  7. Irakurketa gaitasuna lehen begiratuan garatzea. 

  8. Aplikatu autonomia progresiboa instrumentuarekin 

inprobisatzeko musika ezagutzak. 

  9.- Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten 

oinarrizko keinuak ezagutu eta burutzea. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

   

Sakondu eta garatu ondoko edukiak, landutako aurreneko ikasturteetan. 

 

- Soinu unitatea: arnasketa, erasoa, vibrato, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, 

- Agogika eta dinamika 

- Zuzendari gabe  beharrezkoak diren anakrúsiko keinuak ikasi eta praktikatu. 

- Soinu eta planoetako oreka. Kontrastea eta timbrika. 

- Afinazioaren kontrol iraunkorra. 

- Eraso berdinak garatzea. 

- Errepertorioko lanen analisia eta interpretazio 

- Inprovisazioaren praktika. 

- Oinarrizko errepertorioa eta estilo ezaugarriak 

- Isiltasunaren ebaluazioa interpretatzeko esparru gisa 

- Bertsio desberdinen interpretazio ezaugarriak kritikoki aztertzeko. 
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METODOLOGIA 

 

- Ez dago materialen aukeraketa bakarra, baina hauek ikasle bakoitzaren eta taldearen eraketa modu ordenatuan 

egokituko dira, maila eta trebetasuna kontuan hartuta, ikasturte desberdinetako ikasleek parte hartzen dutelako. 

Oinarrizko egile batzuen lanak gida gisa aipatzen dira. 

- Irakasleak prestatutako materialaren aurkezpen bat egingo du, estiloaren, egilearen, aldian eta abarren arabera. 

Lanaren interesak eta eskaintzen dituen zailtasunak geroago. 

- Ariketak, esate baterako, neurketa, jolastea, kantua, memorizazioa, irakurketa, zuzentzea, ulermena, asmatzea, 

inprobisazioa ... elkarrizketa irekia eta dinamikoa izango da ikasgelan ezartzeko. 

                                   

                                            Obrak: 

                                         1. Gitarra duoa:           

                                            - J. Dowland                               Renaissance pieces     

                                            - A. Falckenhagen                      Dueto                       

                                            - A, Vivaldi                                  Concerto nº5 RV519 (Arr. J. Kindle) 

                                            - J. S. Bach                                     Invenciones 

                                            -  F.  Sor                                         Divertimentos, valses y duos op 39,44,55   

                                             - M, Giuliani                                Landler, Valses y Polonesas  

                                            - F. Carulli                                     Sech kleine duette op.34 

                                            - J. K. Mertz                                    Guitar works 

                                            -  Granados                                  Valses poeticos, Danza Oriental  

                                            -  Agustin Barrios                        Danza paraguaya 

                                            - Celso Machado                         Albun de música popular brasileña 

                                            - Final feliz                                   M.D. Pujol 

 

                                           2. Biolina - Gitarra 

                                           - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                           -J.B. Loeillet de Gant                    Sonate A-Moll 

                                           - G. Merchi                                      Sei duetti 

                                           - A. Diabelli                                     Duo D dur 

                                           - M. Giuliani                                    Duettino facile op.77                      

                                            - C. G. Scheidler                            Sonate D-Dur 

                                            - F. Rebay                                       Waltzer 

                                            - A. Piazolla                                     Libertango 

                                            - F. Demillac                                    Petit suite medievale 

 

                                             3.  Biola - Gitarra 

                                            - M. Marais                                     5 Antiche danze franchesi 

                                            - F. Carulli                                         Due duetti op.137 

                                            - Aubert Lameland                          Duo Variations op.77 

                                            - F. Rebay                                          Kleine Moderne Tanz- suite in G-dur 

 

                                             4. Biolontxeloa - Gitarra 

                                          - W.T. Matiegka                                Fantasia in forma di serenata op.30 

                                           - F. Burgmüller                                 3 Nocturnes 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

                                           - A. Rossi                                           8 Pezzi facili 

 

                                            5. Flauta - Gitarra 

                                           -  M. Giuliani                                     Pieces fáciles et agreables op.74 

                                            - M. Giuliani                                     Duettino op.77 

                                           -  Schubert                                        Standchen (Arreglo)                       

                                           - Bachianas brasileiras nº5            H. Villalobos 

                                            - Entr’acte                                        J. Ibert 

                                            - E. Morricone                                 Medley (Mold.) 

                                            - Bossa de la rue des Arts              T. Tisserand 

                                            

                                            6. Klarinetea -Gitarra                    

                                            - A. Diabelli                                    Notturno 

                                            - H. Neumann                               Serenata svizzera op.29 

                                            - F. Rebay                                       Sonate in D Moll 

                                            - J. Freidlin                                     Mist Over The Lake 

        

                                            7. Oboe – Gitarra 

                                            - J.B. Loeillet de Gant                   Sonate A Moll op.1   

                                            - F. Molino                                     3 duos 

                                            - H. Neumann                                Serenata Svizzera     

                                            - J. Freidlin                                      Mist over the Lake 

 

                                            8. Akordeoia - Gitarra 

                                            - Mateo Falloni                              Felix tango 

                                            - F.C. Tavolaro                                Milonga 

                                            - H. Reinbothe                                $ Miniaturas 

 

                                             9. Flauta - Biola - Gitarra 

                                             - Concierto nº 3                             A. Falckenhagen   

                              - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m) 

                                             - Serenata concertante                A. Diabelli 

                                              - F. Molino                                     Trio Concertante op.45 

                                              -J. K. Mertz                                    Terzetten 

                                             - G.P. Tellemann                            Affettuoso (Sonata en La m) 

                                                                               

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Klaseetan zeharreko zuzeneko behaketa: 

Klase asistentzia. 

 

Asteroko lana. Lan indibidualeko erregulartasuna eta 

tresnarekiko diziplina. Tekniko eta soinu-emaitzan 

aurreratzea. 

 

 

 

Erabilitako ebaluazio-tresnez gain (% 60) 

Hiru hilabeteroko entzumenak kalifikatuko dira. (% 40). 

Bakoitzean, estilo desberdineko bi obra interpretatuko 

dira. 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

Aldian behingo kontrolak: 

- Entzumenak (hiruhilabetero) 

- Ikasgela-entzumena. 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Ebaluaketa jarraitua galdu duten ikasleek ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATZAILEA gainditu behar 

izango dute bere deialdi espezifiko arruntean (ekainaren hasieran). 

 

Ebaluazio arruntean (azkeneko kalifikazioan) kalifikazio negatiboarekin dauden ikasleek deialdi  

ohi ez bezalakoa aukera izango dute (ekainaren erdialdean). Bertan ERREKUPERAZIOKO PROBA TEKNIKO-

INTERPRETATZAILEA gainditu beharko dute. 

 

Ikasgai pendientea batekin promozionatzen duten ikasleak, berreskuratu ahal izango dute edozein ebaluazioan 

hurrengo ikasturtean.                

 

 

OHARRAK 

 

Metodologia atalean sartutako lanen aukeraketa hiru eta lau gitarren formazioei dagokie, espezialitatearen 

curriculumean gehien erabiltzen direnak baitira. Formazio hauek burutzen eta aberastuko dira beste jarduera 

batzuekin instrumentu ezberdinetako konbinazioak parte hartuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


