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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA: KANTUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau,  musika irakaskuntza profesionaletan, 

jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 

bideraturik dago: 

1. Ganbara musika, instrumentuaren eta formakuntza 

musikalaren oinarrizko arloa dela balioztatu  

2. Norbere ahotsa erabiltzen den une berean, 

entzumen polifonikoa erabili une berean beste 

ahotsak entzuteko 

3. Kantu ikaskuntzan garapen orekatua bideratu, 

taldeko lana baloratzen ikasiz eta baita norberaren 

lan teknikoa ere 

4. Ahotsaren identitatea eraikitzen lagundu, modu 

positiboan eraginez generoaren identitateari 

dagokionean eta berdinen arteko harremanetan 

5. Partehartzea bultzatu taldeko ekinza artistikoetan 

6. Taldean eskuzabaltasunak eta solidaritateak duten 

garrantziaz kontzientziatu 

7. Talde lanean ekimen pertsonala eta autonomiaren 

konpetentziak bultzatu 

 

 

1. Talde lanean modu aktiboa eta lankidetza erakutsi 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanean jarrera konstantea mantenzen du 

- Taldeko klaseetara modu jarraian joaten da 

- Irakaslearen eta taldean sortzen diren iradokizunen 

aurrean harkorra eta arduratsua da 

2. Entzumena modu aktiboan egiten du 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Empastea eta ahotsen arteko oreka bilatzen du 

- Erritmoak, afinazioa, atakeak, testuaren artikulazioa, 

arnasketa eta dinamikak zehaztasunez egiten ditu 

3. Ahots instrumentuaren erabilera egokia eta 

bakarkako ikasketa nabarmentzen zaizkio 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan: 

- Ahots insrumentuaren kontrola erakusten du eta taldera 

egokitzen du 

- Taldea kaltetu gabe bakarkako ikasketan aurrera egiten 

du 

4. Talde lanean inplikazioa ikusten da 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanaz gozatzen du, kideen arteko interakzioa 

erreztuz 

5. Jende aurrean taldeko mailara egokituriko programa 

bat interpretatzen jakitea, kalitate artistikoa, 

komunikazio gaitasuna eta buruz ikasteko ahalmena 

erakutsiz 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Taldean interpretazio ona egiteko gai da 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 

1. Ikasi beharreko obretara egokitutatako ahots mailaketa eta taldeko ahots banaketa 

2. Taldean bokalizazio ariketak 

3. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

4. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen 

diren berezko fonazio parametroen barruan, kantu lirikoaren ahoskuntzan berariazkoak diren arauen 

arabera 

5. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 
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bideratuko dutenak  

6. Errepertorioaren ikasketa  

7. Entzumenaren hautematea eta oroimenak garapen jarraia izan dezaten etengabeko entrenamendua 

8. Buruz testu musikalen interpretazioa 

9. Ikasketa estrategia eta ohitura zuzenak finkatu, kontzentrazioa, auto-kritikaren zentzu zuzena eta talde 

lanean diziplinak duen garrantzia azpimarratuz 

10. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK  

1. Taldean bokalizazio ariketak 

2. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

3. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

4. Errepertorioaren ikasketa  

5. Buruz testu musikalen interpretazioa 

6. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

 

METODOLOGIA 

Ahots desberdinekin taldeak osatzeko garaian, jarraian zehazten diren alderdi hauek hartuko dira kontutan: 

- Ahotsaren mailaketa 

- Bakoitzak duen maila 

- Libre egotea eta ordutegien malgutasuna 

- Bakoitzaren ordutegi kargak 

Hiruhilabetean egingo diren proiektuen arabera aukeratuko dira obrak, osoak edo zatiak izan daitezke. 

Obrak egokituak izango dira behar izanez gero, beti ere, behar pedagogikoei kasu eginez.   

BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

Baliabide didaktiko anitzak erabiliko dira proiektu ezberdinak aurrera eramateko eta irakasleak, taldearen garapen 

didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen hainbat baliabide proposatu ditzake.  

Ahots teknika 

-  Taldeko bokalizazio ariketak 

- Oinarrizko eszenografia mugimenduak 

- Ikasle bakoitzak koaderno bat eramango du bertan erreferentzia bezala baliogarria izango den edozer 

apuntatzeko 

Errepertorioa 

- Ahots baterako baina gehiagorako idatzita dauden ahots obrak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Talde lana gelan  

• Banakako lana. Errepertorioaren ikasketa 

• Parte hartzea eta taldeko konpromezua 

• Taldeko materialaren antolaketa 

• Talde lana (entzutea, enpastea, afinazioa, ahotsen 

arteko oreka, interpretazioa, e.a.) 

• Testuen itzulpena 

• Eszena lana 

• Klaseko apunteak 

Errezitalak 

• Eszenan erakutsitako jarrera, protokoloak 

• Ezustekoen irtenbideak  

• Interpretazioan jabetza teknikoa 

Talde lana gelan (80%): Irizpide honen bidez, ikasleen 

trebetasun lorpen maila behatuko da eta taldean eginiko 

lana.  

Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasgelan 

programaturiko errezital eta proiektu desberdinetan 

ikasleen partehartzea eta inplikazioa baloratuko da. 

Taldearekiko inplikazioa garrantzitsuagoa izango da 

bakarkako emaitza baino.   

Asistentzia (10%): Irizpide honen bidez, norberaren eta 

taldearen ikasketa prozesuaren garapenean ikasleak duen 

jarrera eta exigentzia baloratuko da.  
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• Bideoan grabaketa 

Asistentzia 

• Asistentzia faltak 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 

- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 

denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute.  

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 

dute. 

- Ikasturtea gainditu eta Ganbara Musika ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 

ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   

IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 

Ikasleak, iIrasleak emandako hiru obra aurkeztu beharko ditu eta froga egingo den egunean, obretan agertzen diren 

ahots ezberdinak interpretatuko dituzten pertsonekin aurkeztu beharko du. 

 

OHARRAK 

Covid-19aren izurritearen aurrean, 3 hezkuntza-fase zehazten dira. Fase hauek Hezkuntza Sailak emandako 

jarraibideetara egokituko dira une oro: 

- Lehenengo Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da, aurrez-aurreko eskolen bidez. 

- Bigarren Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da baina aurrez-aurreko eskolak eta eskola telematikoak 

txandakatuz. Metodologia hezkuntza egoera berrira egokituko da. Eskola telematikoak Google Classroom aplikazioen 

bidez egingo dira.  

- Hirugarren Fasea: Aurrez-aurreko eskolak bertan behera utzi beharra izanez gero, hirugarren fase honetan, eskolak  

telematikoki egingo dira bere osotasunean Google Classroom aplikazioa erabiliz. Material eta lan ezberdinen bitartez 

ikasturterako programatuta dauden edukiak eta konpetentziak landuko dira. Azken emaitza, taldeko grabaketak izango 

dira. Jende aurrean eginiko kontzertu eta errezitalak bertan behaera geratuko direnez, osasun egoera aldatzen den 

unetik aurrera, kontutan hartuko diren kalifikazio irizpideak honako hauek izango dira:  

Eginiko lana (80%) / Talde grabaketak (20%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA: KANTUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau,  musika irakaskuntza profesionaletan, 

jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 

bideraturik dago: 

1. Ganbara musika, instrumentuaren eta formakuntza 

musikalaren oinarrizko arloa dela balioztatu  

2. Norbere ahotsa erabiltzen den une berean, 

entzumen polifonikoa erabili une berean beste 

ahotsak entzuteko 

3. Ahots instrumentua egokitzen jakin, indibidualki 

eginiko soinua talde soinuarekin enpastatzen saiatuz 

eta modu berean, obrak dituen behar estilistiko eta 

interpreatiboekin bat eginez 

4. Kantu ikaskuntzan garapen orekatua bideratu, 

taldeko lana baloratzen ikasiz eta baita norberaren 

lan teknikoa ere 

5. Ahotsaren identitatea eraikitzen lagundu, modu 

positiboan eraginez generoaren identitateari 

dagokionean eta berdinen arteko harremanetan 

6. Partehartzea bultzatu taldeko ekinza artistikoetan 

7. Taldean eskuzabaltasunak eta solidaritateak duten 

garrantziaz kontzientziatu 

8. Talde lanean ekimen pertsonala eta autonomiaren 

konpetentziak bultzatu 

 

 

1. Talde lanean modu aktiboa eta lankidetza erakutsi 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanean jarrera konstantea mantenzen du 

- Taldeko klaseetara modu jarraian joaten da 

- Irakaslearen eta taldean sortzen diren iradokizunen 

aurrean harkorra eta arduratsua da 

2. Entzumena modu aktiboan egiten du 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Empastea eta ahotsen arteko oreka bilatzen du 

- Erritmoak, afinazioa, atakeak, testuaren artikulazioa, 

arnasketa eta dinamikak zehaztasunez egiten ditu 

3. Ahots instrumentuaren erabilera egokia eta 

bakarkako ikasketa nabarmentzen zaizkio 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan: 

- Ahots insrumentuaren kontrola erakusten du eta taldera 

egokitzen du 

- Taldea kaltetu gabe bakarkako ikasketan aurrera egiten 

du 

4. Talde lanean inplikazioa ikusten da 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanaz gozatzen du, kideen arteko interakzioa 

erreztuz 

5. Jende aurrean taldeko mailara egokituriko programa 

bat interpretatzen jakitea, kalitate artistikoa, 

komunikazio gaitasuna eta buruz ikasteko ahalmena 

erakutsiz 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Taldean interpretazio ona egiteko gai da 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 

1. Ikasi beharreko obretara egokitutatako ahots mailaketa eta taldeko ahots banaketa 

2. Taldean bokalizazio ariketak 

3. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

4. Tinbre desberdinak entzuteko entzumenaren trebakuntza eta taldeko enpastera bideraturiko 

egokitzapena 

5. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen 

diren berezko fonazio parametroen barruan, kantu lirikoaren ahoskuntzan berariazkoak diren arauen 

arabera 

6. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  
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7. Errepertorioaren ikasketa  

8. Entzumenaren hautematea eta oroimenak garapen jarraia izan dezaten etengabeko entrenamendua 

9. Buruz testu musikalen interpretazioa 

10. Ikasketa estrategia eta ohitura zuzenak finkatu, kontzentrazioa, auto-kritikaren zentzu zuzena eta talde 

lanean diziplinak duen garrantzia azpimarratuz 

11. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK  

1. Taldean bokalizazio ariketak 

2. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

3. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

4. Errepertorioaren ikasketa  

5. Buruz testu musikalen interpretazioa 

6. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

 

METODOLOGIA 

Ahots desberdinekin taldeak osatzeko garaian, jarraian zehazten diren alderdi hauek hartuko dira kontutan: 

- Ahotsaren mailaketa 

- Bakoitzak duen maila 

- Libre egotea eta ordutegien malgutasuna 

- Bakoitzaren ordutegi kargak 

Hiruhilabetean egingo diren proiektuen arabera aukeratuko dira obrak, osoak edo zatiak izan daitezke. 

Obrak egokituak izango dira behar izanez gero, beti ere, behar pedagogikoei kasu eginez.   

BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

Baliabide didaktiko anitzak erabiliko dira proiektu ezberdinak aurrera eramateko eta irakasleak, taldearen garapen 

didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen hainbat baliabide proposatu ditzake.  

Ahots teknika 

-  Taldeko bokalizazio ariketak 

- Oinarrizko eszenografia mugimenduak 

- Ikasle bakoitzak koaderno bat eramango du bertan erreferentzia bezala baliogarria izango den edozer 

apuntatzeko 

Errepertorioa 

- Ahots baterako baina gehiagorako idatzita dauden ahots obrak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Talde lana gelan  

• Banakako lana. Errepertorioaren ikasketa 

• Parte hartzea eta taldeko konpromezua 

• Taldeko materialaren antolaketa 

• Talde lana (entzutea, enpastea, afinazioa, ahotsen 

arteko oreka, interpretazioa, e.a.) 

• Testuen itzulpena 

• Eszena lana 

• Klaseko apunteak 

Errezitalak 

• Eszenan erakutsitako jarrera, protokoloak 

• Ezustekoen irtenbideak  

• Interpretazioan jabetza teknikoa 

• Bideoan grabaketa 

Talde lana gelan (80%): Irizpide honen bidez, ikasleen 

trebetasun lorpen maila behatuko da eta taldean eginiko 

lana.  

Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasgelan 

programaturiko errezital eta proiektu desberdinetan 

ikasleen partehartzea eta inplikazioa baloratuko da. 

Taldearekiko inplikazioa garrantzitsuagoa izango da 

bakarkako emaitza baino.   

Asistentzia (10%): Irizpide honen bidez, norberaren eta 

taldearen ikasketa prozesuaren garapenean ikasleak duen 

jarrera eta exigentzia baloratuko da.  
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Asistentzia 

• Asistentzia faltak 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 

- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 

denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute.  

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 

dute. 

- Ikasturtea gainditu eta Ganbara Musika ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 

ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   

IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 

Ikasleak, iIrasleak emandako hiru obra aurkeztu beharko ditu eta froga egingo den egunean, obretan agertzen diren 

ahots ezberdinak interpretatuko dituzten pertsonekin aurkeztu beharko du. 

 

OHARRAK 

Covid-19aren izurritearen aurrean, 3 hezkuntza-fase zehazten dira. Fase hauek Hezkuntza Sailak emandako 

jarraibideetara egokituko dira une oro: 

- Lehenengo Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da, aurrez-aurreko eskolen bidez. 

- Bigarren Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da baina aurrez-aurreko eskolak eta eskola telematikoak 

txandakatuz. Metodologia hezkuntza egoera berrira egokituko da. Eskola telematikoak Google Classroom aplikazioen 

bidez egingo dira.  

- Hirugarren Fasea: Aurrez-aurreko eskolak bertan behera utzi beharra izanez gero, hirugarren fase honetan, eskolak  

telematikoki egingo dira bere osotasunean Google Classroom aplikazioa erabiliz. Material eta lan ezberdinen bitartez 

ikasturterako programatuta dauden edukiak eta konpetentziak landuko dira. Azken emaitza, taldeko grabaketak izango 

dira. Jende aurrean eginiko kontzertu eta errezitalak bertan behaera geratuko direnez, osasun egoera aldatzen den 

unetik aurrera, kontutan hartuko diren kalifikazio irizpideak honako hauek izango dira:  

Eginiko lana (80%) / Talde grabaketak (20%) 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA: KANTUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau,  musika irakaskuntza profesionaletan, 

jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 

bideraturik dago: 

1. Ganbara musika, instrumentuaren eta formakuntza 

musikalaren oinarrizko arloa dela balioztatu  

2. Norbere ahotsa erabiltzen den une berean, 

entzumen polifonikoa erabili une berean beste 

ahotsak entzuteko 

3. Ahots instrumentua egokitzen jakin, indibidualki 

eginiko soinua talde soinuarekin enpastatzen saiatuz 

eta modu berean, obrak dituen behar estilistiko eta 

interpreatiboekin bat eginez 

4. Kantu ikaskuntzan garapen orekatua bideratu, 

taldeko lana baloratzen ikasiz eta baita norberaren 

lan teknikoa ere 

5. Ahotsaren identitatea eraikitzen lagundu, modu 

positiboan eraginez generoaren identitateari 

dagokionean eta berdinen arteko harremanetan 

6. Partehartzea bultzatu taldeko ekinza artistikoetan 

7. Gorputz espresibitatea eta psikomotrizitatea 

garatu mugimendu eta dramatizazioetan 

8. Taldean eskuzabaltasunak eta solidaritateak duten 

garrantziaz kontzientziatu 

9. Talde lanean ekimen pertsonala eta autonomiaren 

konpetentziak bultzatu 

 

 

1. Talde lanean modu aktiboa eta lankidetza erakutsi 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanean jarrera konstantea mantenzen du 

- Taldeko klaseetara modu jarraian joaten da 

- Irakaslearen eta taldean sortzen diren iradokizunen 

aurrean harkorra eta arduratsua da 

2. Entzumena modu aktiboan egiten du 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Empastea eta ahotsen arteko oreka bilatzen du 

- Erritmoak, afinazioa, atakeak, testuaren artikulazioa, 

arnasketa eta dinamikak zehaztasunez egiten ditu 

3. Ahots instrumentuaren erabilera egokia eta 

bakarkako ikasketa nabarmentzen zaizkio 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan: 

- Ahots insrumentuaren kontrola erakusten du eta taldera 

egokitzen du 

- Taldea kaltetu gabe bakarkako ikasketan aurrera egiten 

du 

4. Talde lanean inplikazioa ikusten da 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanaz gozatzen du, kideen arteko interakzioa 

erreztuz 

- Interesa erakusten du kideek egiten dituzten 

interpretazioen aurrean 

5. Jende aurrean taldeko mailara egokituriko programa 

bat interpretatzen jakitea, kalitate artistikoa, 

komunikazio gaitasuna eta buruz ikasteko ahalmena 

erakutsiz 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Obra interpretatzen duen bitartean konzentrazio maila 

eta autokontrola nahikoa erakusten du 

- Taldean interpretazio ona egiteko gai da 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 

1. Ikasi beharreko obretara egokitutatako ahots mailaketa eta taldeko ahots banaketa 

2. Taldean ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 

3. Taldean bokalizazio ariketak 

4. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

5. Tinbre desberdinak entzuteko entzumenaren trebakuntza eta taldeko enpastera bideraturiko 

egokitzapena 

6. Soinuaren kalitatearen ezaugarrien banakako perfekzionamendua taldera egokitzeko 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen 

diren berezko fonazio parametroen barruan, kantu lirikoaren ahoskuntzan berariazkoak diren arauen 

arabera 

8. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

9. Errepertorioaren ikasketa  

10. Entzumenaren hautematea eta oroimenak garapen jarraia izan dezaten etengabeko entrenamendua 

11. Buruz testu musikalen interpretazioa 

12. Ikasketa estrategia eta ohitura zuzenak finkatu, kontzentrazioa, auto-kritikaren zentzu zuzena eta talde 

lanean diziplinak duen garrantzia azpimarratuz 

13. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK  

1. Taldean bokalizazio ariketak 

2. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

3. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

4. Errepertorioaren ikasketa  

5. Buruz testu musikalen interpretazioa 

6. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

 

METODOLOGIA 

Ahots desberdinekin taldeak osatzeko garaian, jarraian zehazten diren alderdi hauek hartuko dira kontutan: 

- Ahotsaren mailaketa 

- Bakoitzak duen maila 

- Libre egotea eta ordutegien malgutasuna 

- Bakoitzaren ordutegi kargak 

Hiruhilabetean egingo diren proiektuen arabera aukeratuko dira obrak, osoak edo zatiak izan daitezke. 

Obrak egokituak izango dira behar izanez gero, beti ere, behar pedagogikoei kasu eginez.   

BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

Baliabide didaktiko anitzak erabiliko dira proiektu ezberdinak aurrera eramateko eta irakasleak, taldearen garapen 

didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen hainbat baliabide proposatu ditzake.  

Ahots teknika 

-  Taldeko bokalizazio ariketak 

- Oinarrizko eszenografia mugimenduak 

- Ikasle bakoitzak koaderno bat eramango du bertan erreferentzia bezala baliogarria izango den edozer 

apuntatzeko 

Errepertorioa 

- Ahots baterako baina gehiagorako idatzita dauden ahots obrak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Talde lana gelan  

• Banakako lana. Errepertorioaren ikasketa 

• Parte hartzea eta taldeko konpromezua 

• Taldeko materialaren antolaketa 

• Talde lana (entzutea, enpastea, afinazioa, ahotsen 

arteko oreka, interpretazioa, e.a.) 

• Testuen itzulpena 

• Eszena lana 

• Klaseko apunteak 

Talde lana gelan (80%): Irizpide honen bidez, ikasleen 

trebetasun lorpen maila behatuko da eta taldean eginiko 

lana.  

Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasgelan 

programaturiko errezital eta proiektu desberdinetan 

ikasleen partehartzea eta inplikazioa baloratuko da. 

Taldearekiko inplikazioa garrantzitsuagoa izango da 

bakarkako emaitza baino.   

Asistentzia (10%): Irizpide honen bidez, norberaren eta 

taldearen ikasketa prozesuaren garapenean ikasleak duen 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

Errezitalak 

• Eszenan erakutsitako jarrera, protokoloak 

• Ezustekoen irtenbideak  

• Interpretazioan jabetza teknikoa 

• Bideoan grabaketa 

Asistentzia 

• Asistentzia faltak 

jarrera eta exigentzia baloratuko da.  

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 

- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 

denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute.  

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 

dute. 

- Ikasturtea gainditu eta Ganbara Musika ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 

ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   

IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 

Ikasleak, iIrasleak emandako hiru obra aurkeztu beharko ditu eta froga egingo den egunean, obretan agertzen diren 

ahots ezberdinak interpretatuko dituzten pertsonekin aurkeztu beharko du. 

 

OHARRAK 

Covid-19aren izurritearen aurrean, 3 hezkuntza-fase zehazten dira. Fase hauek Hezkuntza Sailak emandako 

jarraibideetara egokituko dira une oro: 

- Lehenengo Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da, aurrez-aurreko eskolen bidez. 

- Bigarren Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da baina aurrez-aurreko eskolak eta eskola telematikoak 

txandakatuz. Metodologia hezkuntza egoera berrira egokituko da. Eskola telematikoak Google Classroom aplikazioen 

bidez egingo dira.  

- Hirugarren Fasea: Aurrez-aurreko eskolak bertan behera utzi beharra izanez gero, hirugarren fase honetan, eskolak  

telematikoki egingo dira bere osotasunean Google Classroom aplikazioa erabiliz. Material eta lan ezberdinen bitartez 

ikasturterako programatuta dauden edukiak eta konpetentziak landuko dira. Azken emaitza, taldeko grabaketak izango 

dira. Jende aurrean eginiko kontzertu eta errezitalak bertan behaera geratuko direnez, osasun egoera aldatzen den 

unetik aurrera, kontutan hartuko diren kalifikazio irizpideak honako hauek izango dira:  

Eginiko lana (80%) / Talde grabaketak (20%) 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA GANBARA MUSIKA: KANTUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau,  musika irakaskuntza profesionaletan, 

jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 

bideraturik dago: 

1. Ganbara musika, instrumentuaren eta formakuntza 

musikalaren oinarrizko arloa dela balioztatu  

2. Norbere ahotsa erabiltzen den une berean, 

entzumen polifonikoa erabili une berean beste 

ahotsak entzuteko 

3. Ahots instrumentua egokitzen jakin, indibidualki 

eginiko soinua talde soinuarekin enpastatzen saiatuz 

eta modu berean, obrak dituen behar estilistiko eta 

interpreatiboekin bat eginez 

4. Kantu ikaskuntzan garapen orekatua bideratu, 

taldeko lana baloratzen ikasiz eta baita norberaren 

lan teknikoa ere 

5. Ahotsaren identitatea eraikitzen lagundu, modu 

positiboan eraginez generoaren identitateari 

dagokionean eta berdinen arteko harremanetan 

6. Partehartzea bultzatu taldeko ekinza artistikoetan 

7. Gorputz espresibitatea eta psikomotrizitatea 

garatu mugimendu eta dramatizazioetan 

8. Bikaintasun artistikoa zein gizakien arteko 

harremanen bikaintasunaren arteko oreka bilaketa 

ahalbidetu 

9. Taldean eskuzabaltasunak eta solidaritateak duten 

garrantziaz kontzientziatu 

10. Talde lanean ekimen pertsonala eta 

autonomiaren konpetentziak bultzatu 

11. Kantuko ikasleen bizitza kulturala eta musikala 

dinamizatu 

 

1. Talde lanean modu aktiboa eta lankidetza erakutsi 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanean jarrera konstantea mantenzen du 

- Taldeko klaseetara modu jarraian joaten da 

- Irakaslearen eta taldean sortzen diren iradokizunen 

aurrean harkorra eta arduratsua da 

2. Entzumena modu aktiboan egiten du 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Empastea eta ahotsen arteko oreka bilatzen du 

- Erritmoak, afinazioa, atakeak, testuaren artikulazioa, 

arnasketa eta dinamikak zehaztasunez egiten ditu 

3. Ahots instrumentuaren erabilera egokia eta 

bakarkako ikasketa nabarmentzen zaizkio 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan: 

- Ahots insrumentuaren kontrola erakusten du eta taldera 

egokitzen du 

- Taldea kaltetu gabe bakarkako ikasketan aurrera egiten 

du 

4. Talde lanean inplikazioa ikusten da 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Talde lanaz gozatzen du, kideen arteko interakzioa 

erreztuz 

- Interesa erakusten du kideek egiten dituzten 

interpretazioen aurrean 

5. Jende aurrean taldeko mailara egokituriko programa 

bat interpretatzen jakitea, kalitate artistikoa, 

komunikazio gaitasuna eta buruz ikasteko ahalmena 

erakutsiz 

Irizpide honen bidez balioztatuko da, ikasleak zein 

neurritan:  

- Obra interpretatzen duen bitartean konzentrazio maila 

eta autokontrola nahikoa erakusten du 

- Taldean interpretazio ona egiteko gai da 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Irakasgai hau musika irakaskuntza profesionalean  jarraian zehazten diren eduki hauek garatzera bideraturik dago: 

1. Ikasi beharreko obretara egokitutatako ahots mailaketa eta taldeko ahots banaketa 

2. Taldean ahotsaren zaintza eta ahoko higienea 

3. Taldean bokalizazio ariketak 

4. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

5. Tinbre desberdinak entzuteko entzumenaren trebakuntza eta taldeko enpastera bideraturiko 

egokitzapena 

6. Soinuaren kalitatearen ezaugarrien banakako perfekzionamendua taldera egokitzeko 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

7. Ikasitako hizkuntzetan dauden partituren artikulazioa, abesteko eta inpostatutako ahotsean erabiltzen 

diren berezko fonazio parametroen barruan, kantu lirikoaren ahoskuntzan berariazkoak diren arauen 

arabera 

8. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

9. Errepertorioaren ikasketa  

10. Entzumenaren hautematea eta oroimenak garapen jarraia izan dezaten etengabeko entrenamendua 

11. Errepertorioko elementu formalen analisia, obran agertzen diren ahots ezberdinetan arreta ipiniz 

12. Buruz testu musikalen interpretazioa 

13. Ikasketa estrategia eta ohitura zuzenak finkatu, kontzentrazioa, auto-kritikaren zentzu zuzena eta talde 

lanean diziplinak duen garrantzia azpimarratuz 

14. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK  

1. Taldean bokalizazio ariketak 

2. Ahots eta fonetika lana errepertorioko obretan 

3. Obren ikasketa, obran ahots bakoitzari dagokion banaketa egokia eginez eta taldearen garapen musikala 

bideratuko dutenak  

4. Errepertorioaren ikasketa  

5. Buruz testu musikalen interpretazioa 

6. Jendaurrean ikasitako errepertorioa taldean interpretatu,  auto-kontrola eta eszenaren jabetzaren 

eskurapena garatuz  

 

METODOLOGIA 

Ahots desberdinekin taldeak osatzeko garaian, jarraian zehazten diren alderdi hauek hartuko dira kontutan: 

- Ahotsaren mailaketa 

- Bakoitzak duen maila 

- Libre egotea eta ordutegien malgutasuna 

- Bakoitzaren ordutegi kargak 

Hiruhilabetean egingo diren proiektuen arabera aukeratuko dira obrak, osoak edo zatiak izan daitezke. 

Obrak egokituak izango dira behar izanez gero, beti ere, behar pedagogikoei kasu eginez.   

BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

Baliabide didaktiko anitzak erabiliko dira proiektu ezberdinak aurrera eramateko eta irakasleak, taldearen garapen 

didaktikorako baliagarriak izan daitezkeen hainbat baliabide proposatu ditzake.  

Ahots teknika 

-  Taldeko bokalizazio ariketak 

- Oinarrizko eszenografia mugimenduak 

- Ikasle bakoitzak koaderno bat eramango du bertan erreferentzia bezala baliogarria izango den edozer 

apuntatzeko 

Errepertorioa 

- Ahots baterako baina gehiagorako idatzita dauden ahots obrak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Talde lana gelan  

• Banakako lana. Errepertorioaren ikasketa 

• Parte hartzea eta taldeko konpromezua 

• Taldeko materialaren antolaketa 

• Talde lana (entzutea, enpastea, afinazioa, ahotsen 

arteko oreka, interpretazioa, e.a.) 

• Testuen itzulpena 

• Eszena lana 

Talde lana gelan (80%): Irizpide honen bidez, ikasleen 

trebetasun lorpen maila behatuko da eta taldean eginiko 

lana.  

Errezitalak (10%): Irizpide honen bidez, ikasgelan 

programaturiko errezital eta proiektu desberdinetan 

ikasleen partehartzea eta inplikazioa baloratuko da. 

Taldearekiko inplikazioa garrantzitsuagoa izango da 

bakarkako emaitza baino.   

Asistentzia (10%): Irizpide honen bidez, norberaren eta 
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• Klaseko apunteak 

Errezitalak 

• Eszenan erakutsitako jarrera, protokoloak 

• Ezustekoen irtenbideak  

• Interpretazioan jabetza teknikoa 

• Bideoan grabaketa 

Asistentzia 

• Asistentzia faltak 

taldearen ikasketa prozesuaren garapenean ikasleak duen 

jarrera eta exigentzia baloratuko da.  

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAKETA ETA ERREKUPERAKETA PROZEDURAK 

- Ikasleek eginiko hutsegiteak gehiegizkoak izan diren kasuetan eta ondorioz, ebaluaketa jarraia aplikatzea ezinezkoa 

denean, ekaineko azken ebaluaketan ikasturteko froga zehatza egin beharko dute.  

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian ikasturteko froga zehatza egin beharko 

dute. 

- Ikasturtea gainditu eta Ganbara Musika ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein 

ebaluaketetan errekuperatu ahal izango dute ikasgaia, irakasleak horrela erabakitzen duenean.   

IKASTURTEKO FROGA ZEHATZA 

Ikasleak, iIrasleak emandako hiru obra aurkeztu beharko ditu eta froga egingo den egunean, obretan agertzen diren 

ahots ezberdinak interpretatuko dituzten pertsonekin aurkeztu beharko du. 

 

OHARRAK 

Covid-19aren izurritearen aurrean, 3 hezkuntza-fase zehazten dira. Fase hauek Hezkuntza Sailak emandako 

jarraibideetara egokituko dira une oro: 

- Lehenengo Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da, aurrez-aurreko eskolen bidez. 

- Bigarren Fasea: Goian zehazten den programazioa burutuko da baina aurrez-aurreko eskolak eta eskola telematikoak 

txandakatuz. Metodologia hezkuntza egoera berrira egokituko da. Eskola telematikoak Google Classroom aplikazioen 

bidez egingo dira.  

- Hirugarren Fasea: Aurrez-aurreko eskolak bertan behera utzi beharra izanez gero, hirugarren fase honetan, eskolak  

telematikoki egingo dira bere osotasunean Google Classroom aplikazioa erabiliz. Material eta lan ezberdinen bitartez 

ikasturterako programatuta dauden edukiak eta konpetentziak landuko dira. Azken emaitza, taldeko grabaketak izango 

dira. Jende aurrean eginiko kontzertu eta errezitalak bertan behaera geratuko direnez, osasun egoera aldatzen den 

unetik aurrera, kontutan hartuko diren kalifikazio irizpideak honako hauek izango dira:  

Eginiko lana (80%) / Talde grabaketak (20%) 

 

 

 

 


