
 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP ZENBK. 012681 IKASTURTEA  

GAIA GANBARA MUSIKA -PERKUSIOA MAILA 3. PROFESIONALA 

IRAKASLEGOA  

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Ganbera-musikaheziketa musikal eta 
instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezela 
baloratzea. 
 

2. Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, 
norbera jotzen ari den bitartean besteen 
zatiak entzuteko. 

 

3. Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-
doikuntza taldeko veste instrumentuen eta 
obraren behar estilistiko eta 
interpretazioaren beharren arabera egin 
dadin. 
 

4. Zuzendaririk Gabe koordinazioz 
interpretatzea ahalbidetzen duten oinarrizko 
keinuak ezagutu eta gauzatzea. 
 

5. Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen 
ikastea. 

 

6. Interpretazioan irizpide amankomunak 
ezartzea. 

 

7. Talde-jarduerak dituen protokoloa eta 
arauak errespetatzea. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Esaldien ekoizpena, erritmoaren zehaztasuna, 
soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta 
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa 
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora 
egokitzea 
 
 
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 ikastea. 
Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa 
daukan erantzukizun zentzua, 
taldearenbarruanbere paperak daukan balorazioa 
eta musika-interpretazioarekiko errespetua 
ebaluatu nahi da. 
 
5.-Estilo garaikideko obra bat landu eta 
jendeaurrean jo. 
Irizpide honen bitartez, grafia modernoa, estetika, 
eta soinu efektuen ezgutza eta jarduera landuko 
da. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

EDUKIAK 

1. Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokiaren garrantzia. 
2. Soinu unitatea: arnasketa, atakeak, artikulazioa, afinazioa (timbaletan zein partxezko set-upetan), 

fraseoak, agogika eta dinamikak Soinu balantzea eta planoak.  

 

3. Keinu anakrusikoen ezagutza eta ikasketa eta partitura orokorrean ezagutza zuzendariarik Gabe jotzeko.   

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. 

5.  Buruz ikasteko jarduera, partituraren edo eta pasarteen beharrei erantzuteko.  

6. Interpretatu behar diren estilo ezberdinetako obra errazen analisia.  Melodiak, armoniak, erritmoak, 
sekzioak etc. Obren kokapen historikoa eta estiloak. 

7. Interprete adituen bertsioak entzun eta alderatu bertsio ezberdinen analisi kritikoa egiteko. 

8. Jende aurrean jardun 

-prestakuntza musikala eta teknikoa 

- emanaldian erabili behar diren instrumentuen antolakuntza. 

-autoestimaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

METODOLOGIA 

Taldekako asteroko ordu beteko klaseak    

Errepertorioaren aukeraketa  
- Urtero eratzen diren perkusio taldeen arabera izango da. 

- Obra originalak edo pedagogikoki interesgarriak suertatu daitezkeen transkripzioak edo moldaketak. 

                Errepertorio orientagarria 

- Short Circuit 
- Eine kleine.. 
- Greetings to Herman 
- Sleep 

 

 

 

EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
Etengabeko ebaluaketa: 

 Ikaslearen jarraipena astean zehar helburu, eduki 
eta gaitasunei dagoenarekiko irakaslearen 
koadernoan 

 Hiruhilabeteko ebaluazioak 

 Ebaluaketa finala 
 
 

*Entzunaldien ebaluaketa (haurten ez) 
 
Klaseko asistentzia, aprobetxamendua eta ikasleak astean 
zehar egindako lanak kontuan hartuko dira ebaluaketaren 
puntuazioan. 

 
 

Etengabeko ebaluaketa 100% 
-Asteetan zehar egindako aurreraketa 20% 
-obretan edo klasean egindako lanaren Musika 
eta teknika trebetasunaren ulermena, praktika eta 
garapena 20%. 

⁃ Textuaren ulermena (partitura), estiloa, agógika 
eta dinamiken errespetua, tempoak, afinazio 
aldaketak eta instrumentuen kokapena etabar 
20% 

⁃       Instrumentu bakoitzean gorputz kokapen eta 
jarrera ona eta makilak hartzeko teknika aproposa  
10% 
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• Pandemiak, gaur egun sortu duen egoera dela 
eta, zein fase-tan aurkitzen garenaren arabera hurrengo 
lerroetan dauden neurriak hartuko dira: 
1. Fasea: Presentziala. Klaseak kontserbatorioan izango 
dira. 
2. Fasea: Tartekatua. Klaseak, konserbatorioan eta etxean 
bideo deien bidez izango dira. Bideo deiak -whatsapp 
aplikazioaren bidez izang dira. 
3. Fasea. Ez presentziala. Klaseak bideo deien bitartez 
izango dira Whatsapp aplikazioaren bidez. 
 
 
 
 
 
 
 

⁃     Egiten duten lanaren autokritikaren garapena 
( video edo sentzasioen arabera egin daiteke jo 
duten pasarte edo obra bati buruz) 10 % 

⁃      Musikari bezela garapena lortu Motibazioa, 
inplikazioa eta bakoitzaren proposamenak landuz 
10% 

⁃       Klasean kideekiko eta irakaslegoarekiko 
jarrera 5% 

⁃       Instrumentalarekiko eta instalazioarekiko 
ardura hartzea. 5% 
 
Media aritmetika egingo da 
 
** Ebaluaketan kontuan izan beharreko alderdiak 
emaitz txar bat ahuldu nahiean edo emaitz edo 
esfortzu on bat maximizatu nahiean: 

- Ikaslearen egoera emozionala 
- Eginbeharrak ikastolan eta 

kontserbatorioan 
-  Jarraian egindako esfortzua hobetu 

nahiean. 
 
 
 
* Ebaluaketaren entzunaldia 0% 
Estiloa 20% 
Fraseoa eta musikaltasuna 20% 
Tempoak, ,Dinamikak eta  agógikak 20% 
Téknika 20% 
jarrera eszenikoa eta konzentrazioa 20% 
 
media aritmetikoa egiten da. 

 
 

ERREKUPERAZIO PROZEDURAK 

 

 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 irakasleakegingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 
interpretatiboen arabera. 

- Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien(irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. 
Taldeko kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 

- Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, leku eta orduan. 
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OHARRAK 

Gaia gainditzeko gutxienezko programa: jende aurrean obra bat ebaluazio bakoitzarekiko, bertan programazio 
honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsiz. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP ZENBK. 012681 IKASTURTEA  

GAIA GANBARA MUSIKA -PERKUSIOA MAILA 4. PROFESIONALA 

IRAKASLEGOA  

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Ganbera-musikaheziketa musikal eta 
instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezela 
baloratzea. 

 
2. Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, 

norbera jotzen ari den bitartean besteen zatiak 
entzuteko. 

 

3. Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-doikuntza 
taldeko veste instrumentuen eta obraren behar 
estilistiko eta interpretazioaren beharren 
arabera egin dadin. 

 
4. Zuzendaririk Gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu 
eta gauzatzea. 

 
5. Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen 

ikastea. 

 

6. Interpretazioan irizpide amankomunak ezartzea. 

 

7. Talde-jarduerak dituen protokoloa eta arauak 
errespetatzea. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Esaldien ekoizpena, erritmoaren zehaztasuna, 
soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta 
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa 
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora 
egokitzea 
 
 
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 ikastea. 
Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa 
daukan erantzukizun zentzua, 
taldearenbarruanbere paperak daukan balorazioa 
eta musika-interpretazioarekiko errespetua 
ebaluatu nahi da. 
 
5.-Estilo garaikideko obra bat landu eta 
jendeaurrean jo. 
Irizpide honen bitartez, grafia modernoa, estetika, 
eta soinu efektuen ezgutza eta jarduera landuko 
da. 
 

 

 

EDUKIAK 
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1. Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokiaren garrantzia. 
2. Soinu unitatea: arnasketa, atakeak, artikulazioa, afinazioa (timbaletan zein partxezko set-upetan), fraseoak, 

agogika eta dinamikak Soinu balantzea eta planoak.  

3. Keinu anakrusikoen ezagutza eta ikasketa eta partitura orokorrean ezagutza zuzendariarik Gabe jotzeko.   

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. 

5.  Buruz ikasteko jarduera, partituraren edo eta pasarteen beharrei erantzuteko.  

6. Interpretatu behar diren estilo ezberdinetako obra errazen analisia.  Melodiak, armoniak, erritmoak, 
sekzioak etc. Obren kokapen historikoa eta estiloak. 

7. Interprete adituen bertsioak entzun eta alderatu bertsio ezberdinen analisi kritikoa egiteko. 

8. Jende aurrean jardun 

-prestakuntza musikala eta teknikoa 

- emanaldian erabili behar diren instrumentuen antolakuntza. 

-autoestimaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

METODOLOGIA 

Taldekako asteroko ordu beteko klaseak    

Errepertorioaren aukeraketa  
- Urtero eratzen diren perkusio taldeen arabera izango da. 

- Obra originalak edo pedagogikoki interesgarriak suertatu daitezkeen transkripzioak edo moldaketak. 

                Errepertorio orientagarria 

- Shared Space 
- Amatasunez 
- Four for four 

 

 

EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
Etengabeko ebaluaketa: 

 Ikaslearen jarraipena astean zehar helburu, eduki 
eta gaitasunei dagoenarekiko irakaslearen 
koadernoan 

 Hiruhilabeteko ebaluazioak 

 Ebaluaketa finala 
 
 

*Entzunaldien ebaluaketa (haurten ez) 
 
Klaseko asistentzia, aprobetxamendua eta ikasleak astean 
zehar egindako lanak kontuan hartuko dira ebaluaketaren 
puntuazioan. 
 
 
 
 

 
 

Etengabeko ebaluaketa 100% 
-Asteetan zehar egindako aurreraketa 20% 
-obretan edo klasean egindako lanaren Musika 
eta teknika trebetasunaren ulermena, praktika eta 
garapena 20%. 

⁃ Textuaren ulermena (partitura), estiloa, agógika 
eta dinamiken errespetua, tempoak, afinazio 
aldaketak eta instrumentuen kokapena etabar 
20% 

⁃       Instrumentu bakoitzean gorputz kokapen eta 
jarrera ona eta makilak hartzeko teknika aproposa  
10% 

⁃     Egiten duten lanaren autokritikaren garapena 
( video edo sentzasioen arabera egin daiteke jo 
duten pasarte edo obra bati buruz) 10 % 

⁃      Musikari bezela garapena lortu Motibazioa, 
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• Pandemiak, gaur egun sortu duen egoera dela 
eta, zein fase-tan aurkitzen garenaren arabera hurrengo 
lerroetan dauden neurriak hartuko dira: 
1. Fasea: Presentziala. Klaseak kontserbatorioan izango 
dira. 
2. Fasea: Tartekatua. Klaseak, konserbatorioan eta etxean 
bideo deien bidez izango dira. Bideo deiak -whatsapp 
aplikazioaren bidez izang dira. 
3. Fasea. Ez presentziala. Klaseak bideo deien bitartez 
izango dira Whatsapp aplikazioaren bidez. 
 
 
 
 
 

inplikazioa eta bakoitzaren proposamenak landuz 
10% 

⁃       Klasean kideekiko eta irakaslegoarekiko 
jarrera 5% 

⁃       Instrumentalarekiko eta instalazioarekiko 
ardura hartzea. 5% 
 
Media aritmetika egingo da 
 
** Ebaluaketan kontuan izan beharreko alderdiak 
emaitz txar bat ahuldu nahiean edo emaitz edo 
esfortzu on bat maximizatu nahiean: 

- Ikaslearen egoera emozionala 
- Eginbeharrak ikastolan eta 

kontserbatorioan 
-  Jarraian egindako esfortzua hobetu 

nahiean. 
 
 
 
* Ebaluaketaren entzunaldia 0% 
Estiloa 20% 
Fraseoa eta musikaltasuna 20% 
Tempoak, ,Dinamikak eta  agógikak 20% 
Téknika 20% 
jarrera eszenikoa eta konzentrazioa 20% 
 
media aritmetikoa egiten da. 

 

ERREKUPERAZIO PROZEDURAK 

 

 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 irakasleakegingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 
interpretatiboen arabera. 

- Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien(irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. 
Taldeko kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 

- Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, leku eta orduan. 

 

 

 

OHARRAK 

Gaia gainditzeko gutxienezko programa: jende aurrean obra bat ebaluazio bakoitzarekiko, bertan programazio 
honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsiz. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP ZENBK. 012681 IKASTURTEA  

GAIA GANBARA MUSIKA -PERKUSIOA MAILA 5. PROFESIONALA 

IRAKASLEGOA  

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Ganbera-musikaheziketa musikal eta 
instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezela 
baloratzea. 

 
2. Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, 

norbera jotzen ari den bitartean besteen zatiak 
entzuteko. 

 

3. Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-doikuntza 
taldeko veste instrumentuen eta obraren behar 
estilistiko eta interpretazioaren beharren 
arabera egin dadin. 

 
4. Zuzendaririk Gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu 
eta gauzatzea. 

 
5. Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen 

ikastea. 

 

6. Interpretazioan irizpide amankomunak ezartzea. 

 

7. Talde-jarduerak dituen protokoloa eta arauak 
errespetatzea. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Esaldien ekoizpena, erritmoaren zehaztasuna, 
soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta 
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa 
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora 
egokitzea 
 
 
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 ikastea. 
Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa 
daukan erantzukizun zentzua, 
taldearenbarruanbere paperak daukan balorazioa 
eta musika-interpretazioarekiko errespetua 
ebaluatu nahi da. 
 
5.-Estilo garaikideko obra bat landu eta 
jendeaurrean jo. 
Irizpide honen bitartez, grafia modernoa, estetika, 
eta soinu efektuen ezgutza eta jarduera landuko 
da. 
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EDUKIAK 

1. Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokiaren garrantzia. 
2. Soinu unitatea: arnasketa, atakeak, artikulazioa, afinazioa (timbaletan zein partxezko set-upetan), fraseoak, 

agogika eta dinamikak Soinu balantzea eta planoak.  

3. Keinu anakrusikoen ezagutza eta ikasketa eta partitura orokorrean ezagutza zuzendariarik Gabe jotzeko.   

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. 

5.  Buruz ikasteko jarduera, partituraren edo eta pasarteen beharrei erantzuteko.  

6. Interpretatu behar diren estilo ezberdinetako obra errazen analisia.  Melodiak, armoniak, erritmoak, 
sekzioak etc. Obren kokapen historikoa eta estiloak. 

7. Interprete adituen bertsioak entzun eta alderatu bertsio ezberdinen analisi kritikoa egiteko. 

8. Jende aurrean jardun 

-prestakuntza musikala eta teknikoa 

- emanaldian erabili behar diren instrumentuen antolakuntza. 

-autoestimaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

METODOLOGIA 

Taldekako asteroko ordu beteko klaseak    

Errepertorioaren aukeraketa  
- Urtero eratzen diren perkusio taldeen arabera izango da. 

- Obra originalak edo pedagogikoki interesgarriak suertatu daitezkeen transkripzioak edo moldaketak. 

                Errepertorio orientagarria 

- Frivolity 
- Sculptures in wood 
- Catching Shadows 

 

 

EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
Etengabeko ebaluaketa: 

 Ikaslearen jarraipena astean zehar helburu, eduki 
eta gaitasunei dagoenarekiko irakaslearen 
koadernoan 

 Hiruhilabeteko ebaluazioak 

 Ebaluaketa finala 
 
 

*Entzunaldien ebaluaketa (haurten ez) 
 
Klaseko asistentzia, aprobetxamendua eta ikasleak astean 
zehar egindako lanak kontuan hartuko dira ebaluaketaren 
puntuazioan. 
 
 
• Pandemiak, gaur egun sortu duen egoera dela 

 
 

Etengabeko ebaluaketa 100% 
-Asteetan zehar egindako aurreraketa 20% 
-obretan edo klasean egindako lanaren Musika 
eta teknika trebetasunaren ulermena, praktika eta 
garapena 20%. 

⁃ Textuaren ulermena (partitura), estiloa, agógika 
eta dinamiken errespetua, tempoak, afinazio 
aldaketak eta instrumentuen kokapena etabar 
20% 

⁃       Instrumentu bakoitzean gorputz kokapen eta 
jarrera ona eta makilak hartzeko teknika aproposa  
10% 

⁃     Egiten duten lanaren autokritikaren garapena 
( video edo sentzasioen arabera egin daiteke jo 
duten pasarte edo obra bati buruz) 10 % 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

eta, zein fase-tan aurkitzen garenaren arabera hurrengo 
lerroetan dauden neurriak hartuko dira: 
1. Fasea: Presentziala. Klaseak kontserbatorioan izango 
dira. 
2. Fasea: Tartekatua. Klaseak, konserbatorioan eta etxean 
bideo deien bidez izango dira. Bideo deiak -whatsapp 
aplikazioaren bidez izang dira. 
3. Fasea. Ez presentziala. Klaseak bideo deien bitartez 
izango dira Whatsapp aplikazioaren bidez. 
 
 
 
 
 
 
 

⁃      Musikari bezela garapena lortu Motibazioa, 
inplikazioa eta bakoitzaren proposamenak landuz 
10% 

⁃       Klasean kideekiko eta irakaslegoarekiko 
jarrera 5% 

⁃       Instrumentalarekiko eta instalazioarekiko 
ardura hartzea. 5% 
 
Media aritmetika egingo da 
 
** Ebaluaketan kontuan izan beharreko alderdiak 
emaitz txar bat ahuldu nahiean edo emaitz edo 
esfortzu on bat maximizatu nahiean: 

- Ikaslearen egoera emozionala 
- Eginbeharrak ikastolan eta 

kontserbatorioan 
-  Jarraian egindako esfortzua hobetu 

nahiean. 
 
 
 
*Ebaluaketaren entzunaldia 0% 
Estiloa 20% 
Fraseoa eta musikaltasuna 20% 
Tempoak, ,Dinamikak eta  agógikak 20% 
Téknika 20% 
jarrera eszenikoa eta konzentrazioa 20% 
 
media aritmetikoa egiten da. 

ERREKUPERAZIO PROZEDURAK 

 

 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 irakasleakegingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 
interpretatiboen arabera. 

- Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien(irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. 
Taldeko kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 

- Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, leku eta orduan. 

 

 

 

OHARRAK 

Gaia gainditzeko gutxienezko programa: jende aurrean obra bat ebaluazio bakoitzarekiko, bertan programazio 
honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsiz. 

 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP ZENBK. 012681 IKASTURTEA  

GAIA GANBARA MUSIKA -PERKUSIOA MAILA 6. PROFESIONALA 

IRAKASLEGOA  

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Ganbera-musikaheziketa musikal eta 
instrumentalaren alderdi garrantzitsu bezela 
baloratzea. 

 
2. Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, 

norbera jotzen ari den bitartean besteen zatiak 
entzuteko. 

 

3. Sonoritateen eremua zabaltzea, soinu-doikuntza 
taldeko veste instrumentuen eta obraren behar 
estilistiko eta interpretazioaren beharren 
arabera egin dadin. 

 
4. Zuzendaririk Gabe koordinazioz interpretatzea 

ahalbidetzen duten oinarrizko keinuak ezagutu 
eta gauzatzea. 

 
5. Taldeko arnasketaren garrantzia baloratzen 

ikastea. 

 

6. Interpretazioan irizpide amankomunak ezartzea. 

 

7. Talde-jarduerak dituen protokoloa eta arauak 
errespetatzea. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
Esaldien ekoizpena, erritmoaren zehaztasuna, 
soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta 
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa 
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora 
egokitzea 
 
 
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 ikastea. 
Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa 
daukan erantzukizun zentzua, 
taldearenbarruanbere paperak daukan balorazioa 
eta musika-interpretazioarekiko errespetua 
ebaluatu nahi da. 
 
5.-Estilo garaikideko obra bat landu eta 
jendeaurrean jo. 
Irizpide honen bitartez, grafia modernoa, estetika, 
eta soinu efektuen ezgutza eta jarduera landuko 
da. 
 

 

 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

EDUKIAK 

1. Komunikazio egokia errazten duen besteenganako posizio egokiaren garrantzia. 
2. Soinu unitatea: arnasketa, atakeak, artikulazioa, afinazioa (timbaletan zein partxezko set-upetan), fraseoak, 

agogika eta dinamikak Soinu balantzea eta planoak.  

 

3. Keinu anakrusikoen ezagutza eta ikasketa eta partitura orokorrean ezagutza zuzendariarik Gabe jotzeko.   

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. 

5.  Buruz ikasteko jarduera, partituraren edo eta pasarteen beharrei erantzuteko.  

6. Interpretatu behar diren estilo ezberdinetako obra errazen analisia.  Melodiak, armoniak, erritmoak, 
sekzioak etc. Obren kokapen historikoa eta estiloak. 

7. Interprete adituen bertsioak entzun eta alderatu bertsio ezberdinen analisi kritikoa egiteko. 

8. Jende aurrean jardun 

-prestakuntza musikala eta teknikoa 

- emanaldian erabili behar diren instrumentuen antolakuntza. 

-autoestimaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

METODOLOGIA 

Taldekako asteroko ordu beteko klaseak    

Errepertorioaren aukeraketa  
- Urtero eratzen diren perkusio taldeen arabera izango da. 

- Obra originalak edo pedagogikoki interesgarriak suertatu daitezkeen transkripzioak edo moldaketak. 

                Errepertorio orientagarria 

- Omphalo centric Lecture 
- Chamade suite 
- Sweeft swaft 

 

 

EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
Etengabeko ebaluaketa: 

 Ikaslearen jarraipena astean zehar helburu, eduki 
eta gaitasunei dagoenarekiko irakaslearen 
koadernoan 

 Hiruhilabeteko ebaluazioak 

 Ebaluaketa finala 
 
 

*Entzunaldien ebaluaketa (haurten ez) 
 
Klaseko asistentzia, aprobetxamendua eta ikasleak astean 
zehar egindako lanak kontuan hartuko dira ebaluaketaren 
puntuazioan. 
 
 

 
 

Etengabeko ebaluaketa 100% 
-Asteetan zehar egindako aurreraketa 20% 
-obretan edo klasean egindako lanaren Musika 
eta teknika trebetasunaren ulermena, praktika eta 
garapena 20%. 

⁃ Textuaren ulermena (partitura), estiloa, agógika 
eta dinamiken errespetua, tempoak, afinazio 
aldaketak eta instrumentuen kokapena etabar 
20% 

⁃       Instrumentu bakoitzean gorputz kokapen eta 
jarrera ona eta makilak hartzeko teknika aproposa  
10% 

⁃     Egiten duten lanaren autokritikaren garapena 
( video edo sentzasioen arabera egin daiteke jo 



 

 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

duten pasarte edo obra bati buruz) 10 % 

⁃      Musikari bezela garapena lortu Motibazioa, 
inplikazioa eta bakoitzaren proposamenak landuz 
10% 

⁃       Klasean kideekiko eta irakaslegoarekiko 
jarrera 5% 

⁃       Instrumentalarekiko eta instalazioarekiko 
ardura hartzea. 5% 
 
Media aritmetika egingo da 
 
** Ebaluaketan kontuan izan beharreko alderdiak 
emaitz txar bat ahuldu nahiean edo emaitz edo 
esfortzu on bat maximizatu nahiean: 

- Ikaslearen egoera emozionala 
- Eginbeharrak ikastolan eta 

kontserbatorioan 
-  Jarraian egindako esfortzua hobetu 

nahiean. 
 
 
 
*Ebaluaketaren entzunaldia 0% 
Estiloa 20% 
Fraseoa eta musikaltasuna 20% 
Tempoak, ,Dinamikak eta  agógikak 20% 
Téknika 20% 
jarrera eszenikoa eta konzentrazioa 20% 
 
media aritmetikoa egiten da. 

ERREKUPERAZIO PROZEDURAK 

 

 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 irakasleakegingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota 
interpretatiboen arabera. 

- Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien(irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. 
Taldeko kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero. 

- Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, leku eta orduan. 

 

OHARRAK 

Gaia gainditzeko gutxienezko programa: jende aurrean obra bat ebaluazio bakoitzarekiko, bertan programazio 
honetan azaldutako helburuak bete dituela erakutsiz. 

 

 


