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HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Instrumentuarekiko gorputz-oreka 

kotrolatzea, errepertorioa intepretatzerakoan 

mugimenduen malgutasuna eta  erritmo egonkorra 

izanez. 
- Instrumentu Nagusiaren irakasgaian 

landutako ezagutza tekniko-espresiboak sendotzea. 
- Landutako errepertorioaren afinazioa 

menperatzea. 
- Obrak egokiro digitatzeko  eta artikulatzeko 

ahalmena izateko behar den  heldutasun teknikoa eta 

musikala  erakustea. 
- Errepertorio biolontxelistikoaren obra 

adierazgarrienak ezagutzea. 
- Landutako errepertorioari buruzko 

informazioa biltzea. 
- Interpretatu behar diren obrak formalki eta 

harmonikoki analizatzea. 
- Obra baten bertsio diskografiko ezberdinak 

entzun eta konparatzeko ohitura izatea. 
- Obrak interpretatzerakoan memoriaren 

kontrola izatea. 
- Garai eta estilo ezberdinetako obrak 

interpretatzea. 
- Jendeaurrean jotzean, heldutasuna eta 

komunikatzeko gaitasuna erakustea.  
- Bat-bateko irakurketan erraztasuna 

erakustea. 
- Autokritika baikorraren gaitasuna garatzea.  
- Goi-mailako irakaskuntzaren 

funtzionamendua ezagutzea, baita bere sarrerako 

frogak ere.  

 

 

 

1.- Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua 

behar bezala jotzera egokitzeko erabiltzea.  

Irizpide honekin, mugimendu-koordinazioa mendean 

hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen 

muskuluen ezinbesteko indarren eta instrumentua 

jotzean kontrola galtzea ekarriko duten tentsioak 

saihesteko behar den erlaxazio-mailaren arteko oreka 

ebaluatu nahi dira. 

 

2.- Obrak jotzen direnean, horiek menderatzen 

direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta musikalak 

banandu gabe. 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar 

diren ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean 

lotzeko gaitasuna ebaluatzen du. 

 

3.- Afinazioan eta instrumentuaren soinuaren 

aukera desberdinak erabiltzean entzumen-

sentsibilitatea erakustea. 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 

eta  funtzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, 

eta dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

 

4.- Garai eta estilo ezberdinetako obrak 

interpretatzea, bai bakarka, bai taldean. 

Irizpide honen bitartez, ikasleek, euren 

instrumentuaren errepertorioaren eta errepertorio 

honen obra nagusien inguruan duten ezagutza 

ebaluatu nahi da, baita dagozkion irizpide estetikoak 

aplikatzeko sentsibilitate eta irudimen maila ere. 

 

5.- Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 

interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera. 

Irizpide honen bidez, ikasleek obrak zenbat 

menderatzen eta ulertzen duten baloratzen da, bai 

eta obra horien soinu-emaitzari buruzko 

kontzentrazio-gaitasuna ere. 
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6.- Jendaurrean beren mailarako egokia den 

programa bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena 

eta kalitate artistikoa erakustea. 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 

gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun 

maila ebaluatu nahi dira. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu Nagusiaren  irakasgaian landutako ezagutza tekniko-espresiboen sendotze lana. 

  

2- Mailari dagokion errepertorioa ikastea: 
● Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 

diren ariketa, estudio eta errepertorioko obren  aukeraketa mailakatua. 
● Interpretazio kontzientera iristeko, interpretatu behar diren obren alderdi ezberdinen analisia.  
● Fraseoa eta bere egokitzapena estilo ezberdinetan.  
● Gaur egungo musikaren interpretazioaren hastapena eta dagozkion grafiak eta efektuen ezagupena. 

 

3- Dinamiken ikasketa sakonaren jarduera; baita indikazio ezberbinak egiteko zehaztasunarena, beti   

soinu orekatua eta kalitatezkoa lortu nahian. 

 

4- Oroimena lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. Obrak buruz interpretatzea.  

 

5- Bat-bateko irakurketaren lana (orkestrako pasarteak…). 

 

6- Musika-entzumenaren heziketa: 
● Kontzertuetara joatea.  
● Interpretatzaile nabarmenen interpretazioen konparaketak.  

 

7- Jendeaurrean jotzeko jarduera: 
● Hautatze-probetan parte hartzeko prestakuntza (orkestrak, goi-mailako kontserbatorioak, 

lehiaketak…). 
● Jendeaurrean jotzeko jarduerari begira, kontzentrazio, erlajazioa, bistaratze eta sugestio tekniken 

ezagupena. 
● Autoestimuaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta artistikoa 

potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 
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integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 

Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 

ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia tekniko 

interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, arkua 

eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean ikusitako 

beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi eduki 

dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, 

prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 

musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 

ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

Errepertorio gomendatua: 

 

Zerrenda hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago obren aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposenak egokituko 

zaizkio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko dira aukeratutako 
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obrak. 

 

BIOLONTXELOA BAKARRIK 

- BACH: II. edo III. Suitea biolontxelo bakarrarentzat 
-  

 

SONATAK 

- L. BOCHERINNI: 6 Sonata 
- J. B. BREVAL: Sonata 5 en sol Maiorrean, op 12 
- G. CASSADÓ: Sonata Nello Antico Stile Spagnuolo 

 

 

 

KONTZERTUAK 

- VIVALDI: Kontzertuak  
- BOCHERINNI: Si b Maiorrean Kontzertua 
- HAYDN: Do Maiorrean Kontzertua 

 

        PIEZAK 
- M. BRUCH: Kol Nidrei. 
- G. FAURÉ: Elegié op 24. 
- G. CASSADÓ: Requiebros  
- R. SCHUMANN: Fantasiestücke op. 73 
- J. NIN: Suite Española  

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 

 

- Ikasteko ohiturak 

- Postura 

- Soinua 

- Afinazioa 

- Interpretazioa (tempoa, fraseoa) 

 

Entzunaldiak: 

 

- Eszenan duen portaera 

- Teknikaren menderatze maila 

- Musikalitatea, interpretazio-irizpideekiko errespetua 

 

 

20% 

 

- 20% 

- 10% 

- 30% 

- 30% 

- 10% 

 

80% 

 

- 20% 

- 40% 

- 40% 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko deialdi 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.  

 

ERREKUPERAZIO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

⮚ Programa hau irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko 

edota interpretatiboen arabera. 
⮚ Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta 

orduan.  
⮚  

Bostgarren kurtsoa gainditzeko gutxieneko programa:  

 
❖ Jendeaurrean eta buruz,  gutxienez hiru obra interpretatzea.  

 
❖ Bat-bateko irakurketa. 

 

 

OHARRAK 

Ikasle guztiek kurtsoan zehar  gutxienez bi entzunalditan hartu beharko dute parte. 

 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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IRAKASGAIA 
INST. NAGUSIAREN ERREPERTORIOA 

(BIOLONTXELOA) 
KURTSOA 6. PROFESIONAL IRAKASKUNTZA  

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Instrumentuarekiko gorputz-oreka 

kotrolatzea, errepertorioa intepretatzerakoan 

mugimenduen malgutasuna eta  erritmo egonkorra 

izanez. 
- Instrumentu Nagusiaren irakasgaian 

landutako ezagutza tekniko-espresiboak sendotzea. 
- Landutako errepertorioaren afinazioa 

menperatzea. 
- Obrak egokiro digitatzeko  eta artikulatzeko 

ahalmena izateko behar den  heldutasun teknikoa eta 

musikala  erakustea. 
- Errepertorio biolontxelistikoaren obra 

adierazgarrienak ezagutzea. 
- Landutako errepertorioari buruzko 

informazioa biltzea. 
- Interpretatu behar diren obrak formalki eta 

harmonikoki analizatzea. 
- Obra baten bertsio diskografiko ezberdinak 

entzun eta konparatzeko ohitura izatea. 
- Obrak interpretatzerakoan memoriaren 

kontrola izatea. 
- Garai eta estilo ezberdinetako obrak 

interpretartzea. 
- Jendeaurrean jotzean heldutasuna eta 

komunikatzeko gaitasuna erakustea.  
- Bat-bateko irakurketan erraztasuna 

erakustea. 
- Autokritika baikorraren gaitasuna garatzea.  
- Goi-mailako irakaskuntzaren 

funtzionamendua ezagutzea, baita bere sarrerako 

frogak ere.  

 

 

11.- Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, 

instrumentua behar bezala jotzera egokitzeko 

erabiltzea.  

Irizpide honekin, mugimendu-koordinazioa mendean 

hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen 

muskuluen ezinbesteko indarren eta instrumentua 

jotzean kontrola galtzea ekarriko duten tentsioak 

saihesteko behar den erlaxazio-mailaren arteko oreka 

ebaluatu nahi dira. 

 

2.- Obrak jotzen direnean, horiek menderatzen 

direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta musikalak 

banandu gabe. 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar 

diren ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean 

lotzeko gaitasuna ebaluatzen du. 

 

3.- Afinazioan eta instrumentuaren soinuaren 

aukera desberdinak erabiltzean entzumen-

sentsibilitatea erakustea. 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 

eta  funtzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, 

eta dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

 

4.- Garai eta estilo ezberdinetako obrak 

interpretatzea, bai bakarka, bai taldean. 

Irizpide honen bitartez, ikasleek, euren 

instrumentuaren errepertorioaren eta errepertorio 

honen obra nagusien inguruan duten ezagutza 

ebaluatu nahi da, baita dagozkion irizpide estetikoak 

aplikatzeko sentsibilitate eta irudimen maila ere. 

 

5.- Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 

interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera. 

Irizpide honen bidez, ikasleek obrak zenbat 

menderatzen eta ulertzen duten baloratzen da, bai 

eta obra horien soinu-emaitzari buruzko 

kontzentrazio-gaitasuna ere. 

 

6.- Jendaurrean beren mailarako egokia den 
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programa bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena 

eta kalitate artistikoa erakustea. 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 

gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun 

maila ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu Nagusiaren  irakasgaian landutako ezagutza tekniko-espresiboen sendotze lana. 

  

2- Mailari dagokion errepertorioa ikastea: 
● Zailtasun-maila kontuan hartuta, ikaslearen musika eta teknika gaitasuna batera garatzeko, egokiak 

diren ariketa, estudio eta errepertorioko obren  aukeraketa mailakatua. 
● Interpretazio kontzientera iristeko, interpretatu behar diren obren alderdi ezberdinen analisia.  
● Fraseoa eta bere egokitzapena estilo ezberdinetan.  
● Gaur egungo musikaren interpretazioaren hastapena eta dagozkion grafiak eta efektuen ezagupena. 

 

3- Dinamiken ikasketa sakonaren jarduera; baita ere, indikazio ezberbinak egiteko zehaztasunarena, 

beti   soinu orekatua eta kalitatezkoa lortu nahian. 

 

4- Oroimena lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. Obrak buruz interpretatzea.  

 

5- Bat-bateko irakurketaren lana (orkestrako pasarteak…). 

 

6- Musika-entzumenaren heziketa: 
● Kontzertuetara joatea.  
● Interpretatzaile nabarmenen interpretazioen konparaketak.  

 

7- Jendeaurrean jotzeko jarduera: 
● Hautatze-probetan parte hartzeko prestakuntza (orkestrak, goi-mailako kontserbatorioak, 

lehiaketak…). 
● Jendeaurrean jotzeko jarduerari begira, kontzentrazio, erlajazio, bistaratze eta sugestio tekniken 

ezagupena. 
● Autoestimuaren errefortzua eta autokritika baikorraren garapena. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta artistikoa 

potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 

integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 
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Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 

ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia tekniko 

interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, arkua 

eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean ikusitako 

beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi eduki 

dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, 

prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 

musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 

ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

Errepertorio gomendatua: 

 

Zerrenda hau gutxi gorabeherakoa da. Ez dago obren aukera bakarra, ikasle bakoitzari aproposenak egokituko 

zaizkio. Norberaren beharren arabera, abiadura eta zailtasun maila desberdinekin landuko dira aukeratutako 

obrak. 
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       BIOLONTXELOA BAKARRIK 

- BACH: II edo III Suitea biolontxelo bakarrarentzat 

 

 

SONATAK 

- BOCHERINNI: Sonatak 

- L. v. BEETHOVEN: Sonata  op 5, n. 2 

- J. BRAHMS: Sonata  Mi minorrean,  op. 38 

- E. GRIEG: sonata  la minorrean,  op 36 

 

 

 

 

 

 

 

KONTZERTUAK 

- L. BOCHERINNI: SI b Maiorrean Kontzertua.  
- J. HAYDN: Do Maiorrean Kontzertua 
- E. LALO: Re minorrean Kontzertua 
- C. SAINT SAËNS: la minorrean Kontzertua,  op 33  

 

PIEZAK 

 
- L. v. BEETHOVEN: 7 bariazio  “Bei Männern”  Mozart en Flauta Mágica tik 
- R. SCHUMANN: Fantasiestücke op.73 
- E. GRANADOS: “Intermezzo” Goyescas operatik 
- D. POPPER: Tarantella op. 33 
- M. RAVEL: Piéce en forme de Habanera 

 

 

 

EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 

 

- Ikasteko ohiturak 

- Postura 

- Soinua 

- Afinazioa 

- Interpretazioa (tempoa, fraseoa) 

 

Entzunaldiak: 

 

20% 

 

- 20% 

- 10% 

- 30% 

- 30% 

- 10% 

 

80% 
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- Eszenan duen portaera 

- Teknikaren menderatze maila 

- Musikalitatea, interpretazio-irizpidekiko errespetua 

 

 

 

- 20% 

- 40% 

- 40% 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙ Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

∙ Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko 

aukera izango dute; bertan, ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute 

(ekainaren erdialdera). 

∙ Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren 

edozein ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

⮚ Programa hau irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko 

edota interpretatiboen arabera. 
⮚ Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta 

orduan.  

 

Seigarren kurtsoa gainditzeko gutxieneko programa:  

 
❖ Jendeaurrean eta buruz,  gutxienez hiru obra interpretatzea.  

 
❖ Bat-bateko irakurketa. 

 

OHARRAK 

 

Ikasle guztiek kurtsoan zehar gutxienez bi entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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                       ERANSKINA:  COVID 19 DELA ETA ADAPTAZIO KURRIKULARRA 

 
Covid 19 egoera berezian hiru agerraldi posible egon daitezke: 

 

1. AGERTOKIA:  

Eskola presentzialak izango dira, programazioari jarraituaz, Covid 19 Protokoloak ezartzen dituen 

segurtasun neurri guztiekin. 

 

2. AGERTOKIA: 

Eskola presentzialak eta ez presentzialak (telematikoak) konbinatuko dira aldizkako konfinamendu egoerei 

erantzunez, horretarako antolaketa malgu baten bitartez irakasleen esku dauden tresnak erabiliaz (G Suite 

aplikazioak etab.) 

 

3. AGERTOKIA: 

Konfinamendu egoeran, eskola erabat ez presentziala, egoerari egokitutako baliabide telematikoak 

erabiliaz. 

 

Ebaluazio tresna eta ebaluazio irizpideen moldaketa: 

 

Jendaurreko entzunaldi arruntak honako ekintzengatik ordezkatuak izango dira: 

 

- Ikusle eta interprete mugatuekin entzunaldiak burutzea , segurtasun protokoloaren neurriak 

beteaz, bai kontserbatorioan bertan ala kontserbatoriotik kanpo (espazio ireki eta itxietan). 

 

- Gela barruko entzunaldiak, ikasle eta irakasle artera mugatuak; entzunaldi hauek bideoan grabatu 

ahalko dira ikasleen senitartekoei materiala helarazteko. 

 
- Baliabide telematikoak erabiliz egindako entzunaldiak: streaming bidez, bideo editore bidez etab. 

 

➢ Ikasle bakoitzak gutxienez entzunaldi batean parte hartu beharko du. 

➢ Ekintza hauek EBALUAZIOA ataleko Ebaluazio Irizpideen arabera baloratuko dira 

 

 

 

 

 


