PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
IRAKASGAIA IMPROBISAZIOA
IRAKASLEA JORGE GONZÁLEZ BARAGAÑA

KODEA
MAILA

012681
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA

HELBURUAK

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Jazz inprobisazioa astean 2 orduko oinarrizko hautazko
ikasgaia da eta ikasleei jazz eta musika modernoan
kokatutako testuinguruetan inprobisazioaren ahalmena
garatzeko tresnak ematea du helburu. Ikastaro honek
ikasleengan gaitasun hauek garatu nahi ditu:
-Ikusi instrumentuarekin inprobisatzeko gakoak.
-Azterketa ohiturak egoki egitea inprobisazioa modu
logikoan lantzeko, mailaren eta testuinguru musikalaren
arabera.
-Instrumentuan ezagutu eta masterizatu ikastaroko edukiei
dagozkien eskalak eta arpegioak.
-Ikuslearen sentikortasuna garatzea, ikastaroari dagozkion
eskalak eta akordeak identifikatzeko.
-Interpretazioa bera eta gainerako taldekideak entzuteko
gaitasuna garatu eta hobetu.
-Koherentzia eta sormenarekin soinu diskurtsoari
erantzuteko gaitasuna garatu eta hobetu.
-Sormena eta irudimena garatu inprobisazioaren bidez.
-Pentsu erritmikoa hauteman pultsua eta banaketa
hobetuz.
-Garatu memoria inprobisatzeko ezinbesteko tresna gisa.
-Harmonia modernoaren oinarrizko gakoak ezagutu eta
jakin ezagutza nola aplikatu inprobisatzen den materiala
aztertzeko.
-Akorde espezie desberdinak inprobisatu edozein itzaletan
eta testuinguru erritmiko eta estilistiko desberdinetan.
-Akorden progresio arrunten inprobisatzea..
-Bluesaren progresioen inprobisatzea.
-Instrumentuaren beraren baliabide tekniko eta
adierazkorrak modu sortzailean erabiltzea.
-Entzun entzuten den musika transkribatzeko eta
aztertzeko gaitasuna garatzea.

1. Parte hartu etengabe eta konprometituta
agindutako lanean kolaboratzailea erakusten du astero
eta talde lanean.
2. Errepertorioko grabazio adierazgarriak entzuten du.
3. Zailtasun teknikoak gainditzeko gai dela erakusten du.
4. Bere interpretazioaren soinuaren kalitatea lortzeko
ardura erakusten du.
5. Pixkanaka-pixkanaka,
gaitasuna garatzen du.

bat-bateko

inprobisatzeko

6. Eskuratutako tresna harmonikoa ezagutu eta erabili
akordeak, eskalak eta arpegioak ditu oinarri biak
zifrak interpretatzea inprobisazioan bezala.
7. Testuinguru harmoniko, erritmiko eta estilistiko
askotarikoetan inprobisatzeko gaitasuna garatzen du
pixkanaka-pixkanaka.
8. Irakaslearen interpretazio iradokizunak kontuan hartzen
ditu.
9. Gainontzeko taldeko kideekin inprobisatzeko eta
elkarreragiteko gai da testuinguru musikalarekiko
koherentzia mantentzen duen bitartean.
10. Kurtsoan ikasitako eskalak eta arpegioak belarriz
ezagutzen ditu.
11. Ikastaroari dagozkion eskalak eta arpegioak
erreproduzitzeko gai da. Irakasleak tonuak eta abiadurak
eskatuko ditu.
12. Kurtsoari dagozkion eskalak eta arpegioak
inprobisatzeko gai da, testuinguru musikalarekiko modu
sortzaile eta koherentean.
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13.
Audioan
grabatutako
musika-inprobisazioak
transkribatu, aztertu eta interpretatzeko gai da.
EDUKIEN SEKUENTZIA
- “Kuartak”eta ziklo kromatikoa, tonuak, eskalak eta arpegioak aztertzeko metodologia.
-Musika modernoan eta jazzian erabiltzen den terminologia basikoa.
-Arpeggio triada maiorra, minorra eta gutxitua tonu guztietan.
-Arpegiekin inprobisatzea
- 2 konpasen esaldien garapena.
-galdera-erantzuna.
-Korcheak even eta swing..
-Semikorcheak even eta swing.
-Inprobisazio erritmikoa.
-Inprobisazioaren kontrola eta konexioa: jotzea eta kantua.
- Akorde zikloak memorizatzea.
-Pentatoniko eskalak: maiorra eta minorra
- Eskala pentatonikoekin inprobisazioa.
-Estiloak eta oinarrizko musika ezaugarriak.
-Biue notes.
-Blues eskalak.
-Patroiak eta riff-ak.
-Eskala maiorra tonu guztietan.
-Artikulazioa eta dinamika.
- Motiboak imitatzea.
-Transformazio erritmikoa, desplazamenduak.
- Arpegi kuatriadak tonu guztietan: Maj7, 7, m7, m7b5, dim7.
-Ziklo modulazioetan espezie bereko kuatriadakin inprobisatzea.
-Eskala maiorra tonu guztietan eta bere arpegio diatonikoak..
-Akorde diatonikoen zikloei buruzko inprobisazioa.
-Greziar moduak.
-Modal inprobisazioa.
- Gide notes.
-Konduzio melodikoa.
- Soloen azterketa eta analisia.
-Ikasitako soloen ideiak erabiltzea.
- II-V-I modu maiorren esaldiak .
-Oinarrizko jazz errepertorioa, inprobisazioa.
-Entzun eta elkarrekintza.
-Soloen transkribatzea.
-Ideien garapena imitaziotik eta azterketatik abiatuta.
-Akordeen progresioak ikasi buruz eta forma zentzuaren garapena.
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METODOLOGIA
Lan praktikoa irakaslearen aurkezpena egin ondoren saio guztietan egingo da. Ezagutza teorikoa, entzumena,
instrumentuarekin trebakuntza praktikoa, intuizioa eta sormena lotuko dira. Lan progresiboa egingo da non ikasleek
ezagutzak praktikan jartzen dituzten, instrumentuaren bidez trebakuntza sistematikoa intuizioarekin eta entzumena
uztartzen dituen lana garatuz.
229/2007 Dekretuaren III eranskinean musika irakaskuntza profesionalaren printzipio metodologikoei egiten zaie
erreferentzia. "Programazio irekia, ez da zurruna, nahikoa malgua, ikasle bakoitzaren ezaugarrietara eta beharretara
egokitzeko" beharra aldarrikatzen dute. Gainera, "irakaskuntza prozesua beharren arabera zuzendu behar dela adierazi
du ikaskuntzaren funtzionalitatea bermatzea, ikasleak behar dituen zirkunstantzia errealetan erabil daitezkeela ziurtatuz
". Bestalde, honako behaketa hau egiten da: "Irakasleen egitasmoak eta ordutegiak arlo profesionaleko instrumentu eta
irakasgai bakoitzaren irismena eta garrantzia nabarmendu behar dituzte, zentroaren eta irakasgaiaren arteko lotura
handiagoa ezarriz. lan mundua eta hau irakasteko eta ikasteko objektu gisa eta lehen mailako baliabide pedagogiko gisa
kontsideratuz ".
Inprobisazio klasea esperientzia aberasgarria eta motibagarria izan behar da, ikasle bakoitzak bere onena ateratzen eta
musika kontzientzia kritikoa eta eraikitzailea garatzen laguntzen duena, non sormena inprobisazioaren bidez indartzen
den. Aldi berean, ikaslearekiko parte-hartze, lankidetza eta errespetuaren balioak helarazten lagundu beharko luke,
beste taldeko kideei entzuteko eta sormenarekin erlazionatzeko gaitasuna areagotuz. Programazio honen izaera irekia
eta malgua ere nabaria da, batez ere errepertorioari dagokionez, bere aukeraketa taldearen maila eta ezaugarrien
arabera egingo baita. Askotariko estiloetan interpretatzeko eta inprobisatzeko trebetasunak eskuratzearen garrantzia
eta lantzen diren musikako elementuak sormenez erabiltzeko mekanismoak nola garatzen diren jakitea da: eskalak,
arpegioak, irudi erritmikoak, esaldiak eta beste edozein baliabide da garrantzitsuagoa.
Gai honetan, musika idatzia bigarren planora joango da, ikasleek inprobisazio teknikak eta sormena bideratu ditzaten,
baita entzuteko trebetasunak garatzeko eta taldeko kideen arteko elkarreragin aktiboa garatzeko ere. ikasleak aurreko
lana etxean egiteko: aztergai den materiala prestatu eta proposatutako ariketak burutzea ezinbestekoa izango da
taldean aurrera egiteko eta klaseen denbora erabiltzeko.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
- Parte hartzea klasean

%25

- Etxean lan indibiduala

% 25

-Progresioa emaitzan

% 25

-Espresio eta ahalmen artistikoa

% 25

-Ikasleen zuzeneko behaketa

-Zereginen jarraipena
astean konfiantza
-Ariketak gauzatzea

-Egunkaria, koadernoa eta karpeta indibiduala, grabazioa.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA
gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekaina hasieran).
• Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek aparteko deia egiten dute (ekainaren
erdialdean) berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA
• Gaia ikasgaiarekin sustatzen duten ikasleek hurrengo ikastaroko ebaluazioren batean berreskura ditzakete.
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ERREKUPERAZIO TEKNIKO-INTERPRETATIBOKO PROBA
• Irakaslearekin adostutako lanak interpretatzea eta inprobisazioa egin (Ikasleak taldekideak ekarri behar du).
• Kurtsoko edukien gainditzea frogatzen duten irakasleak adierazitako ariketak burutzea.

OHARRAK
Ebaluazioa hiru ikuspegitatik proposatzen da:
-Hasierako ebaluazioa, ikasle bakoitza ezagutzea ahalbidetzen duena, bere gaitasun indibidualak, bere interesak eta
nahiak, baita balizko gabeziak edo mugak ere, curriculuma pertsona bakoitzaren berezitasunetara egokitzeko.
-Irakaskuntza praktikaren eta programazioaren ebaluazioa. Erabiltzen diren metodoen inguruko gogoeta etengabea,
edukien egokitasuna, horien berritzea eta / eta metodo eta material berriak txertatzea hezkuntza praktikan ahalik eta
eraginkortasun handiena lortzeko eta ikasleak bakoitzaren onena lor dezaten. bat.
-Ikasle bakoitzaren aurrerapenaren ebaluazioa eta bere gaitasunak, ahalegina eta jarrera ebaluatzea.
COVID-19k eragindako pandemiaren ondoriozko egoerara egokitzea
Hasiera batean, 3 agertoki daude aurreikusita:
1-Klase presentzialak. Eskolak normaltasunez ematen dira, higiene- eta prebentzio-protokoloei jarraituz.
2-Klase presentzialak eta on-line. Ikasleren bat konfinatuta badago eta bere osasun-egoerak ahalbidetzen badu, eskolak
eta haren bilakaeraren jarraipena egingo dira bitarteko telematikoen bidez (bideoak, bideo-deiak, drive, posta
elektronikoa). Gainerako ikasleek aurrez aurreko eskolekin jarraituko dute.
3-Klase ez-presentzialak. Ikasle eta/edo irakasle guztiak konfinatzen badira, irakasgaia programatzen jarraituko da, eta
eskolak ez dira aurrez aurrekoak izango. Bitarteko telematikoak erabiliko dira (bideoak, bideo-deiak, drive, posta
elektronikoa) eskolak emateko eta ikasleen jardueraren jarraipena egiteko.
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Jazz inprobisazioa astean 2 orduko oinarrizko hautazko
ikasgaia da eta ikasleei jazz eta musika modernoan
kokatutako testuinguruetan inprobisazioaren ahalmena
garatzeko tresnak ematea du helburu. Ikastaro honek
ikasleengan gaitasun hauek garatu nahi ditu:
-Ikusi instrumentuarekin inprobisatzeko gakoak.
-Azterketa ohiturak egoki egitea inprobisazioa modu
logikoan lantzeko, mailaren eta testuinguru musikalaren
arabera.
-Instrumentuan ezagutu eta masterizatu ikastaroko edukiei
dagozkien eskalak eta arpegioak.
-Ikuslearen sentikortasuna garatzea, ikastaroari dagozkion
eskalak eta akordeak identifikatzeko.
-Interpretazioa bera eta gainerako taldekideak entzuteko
gaitasuna garatu eta hobetu.
-Koherentzia eta sormenarekin soinu diskurtsoari
erantzuteko gaitasuna garatu eta hobetu.
-Sormena eta irudimena garatu inprobisazioaren bidez.
-Pentsu erritmikoa hauteman pultsua eta banaketa
hobetuz.
-Garatu memoria inprobisatzeko ezinbesteko tresna gisa.
-Harmonia modernoaren oinarrizko gakoak ezagutu eta
jakin ezagutza nola aplikatu inprobisatzen den materiala
aztertzeko.
-Akorde espezie desberdinak inprobisatu edozein itzaletan
eta testuinguru erritmiko eta estilistiko desberdinetan.
-Akorden progresio arrunten inprobisatzea..
-Bluesaren progresioen inprobisatzea.
-Instrumentuaren beraren baliabide tekniko eta
adierazkorrak modu sortzailean erabiltzea.
-Entzun entzuten den musika transkribatzeko eta
aztertzeko gaitasuna garatzea.

1. Parte hartu etengabe eta konprometituta
agindutako lanean kolaboratzailea erakusten du astero
eta talde lanean.
2. Errepertorioko grabazio adierazgarriak entzuten du.
3. Zailtasun teknikoak gainditzeko gai dela erakusten du.
4. Bere interpretazioaren soinuaren kalitatea lortzeko
ardura erakusten du.
5. Pixkanaka-pixkanaka,
gaitasuna garatzen du.

bat-bateko

inprobisatzeko

6. Eskuratutako tresna harmonikoa ezagutu eta erabili
akordeak, eskalak eta arpegioak ditu oinarri biak
zifrak interpretatzea inprobisazioan bezala.
7. Testuinguru harmoniko, erritmiko eta estilistiko
askotarikoetan inprobisatzeko gaitasuna garatzen du
pixkanaka-pixkanaka.
8. Irakaslearen interpretazio iradokizunak kontuan hartzen
ditu.
9. Gainontzeko taldeko kideekin inprobisatzeko eta
elkarreragiteko gai da testuinguru musikalarekiko
koherentzia mantentzen duen bitartean.
10. Kurtsoan ikasitako eskalak eta arpegioak belarriz
ezagutzen ditu.
11. Ikastaroari dagozkion eskalak eta arpegioak
erreproduzitzeko gai da. Irakasleak tonuak eta abiadurak
eskatuko ditu.
12. Kurtsoari dagozkion eskalak eta arpegioak
inprobisatzeko gai da, testuinguru musikalarekiko modu
sortzaile eta koherentean.
13.
Audioan
grabatutako
musika-inprobisazioak
transkribatu, aztertu eta interpretatzeko gai da.
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EDUKIEN SEKUENTZIA
-Arpegioak: + eta sus4 tonu guztietan.
-Arpegiekin inprobisatzea.
-Triadekin inprobisazioan sakontzea.
-Triaden superposizioa.
- 4 konpasen esaldien garapena.
-Galdera-erantzuna.
-Korcheak even eta swing, artikulazioa hobetuz.
-Semicorcheak even eta swing: artikulazioa hobetuz.
-Tresilloak eta beste figurazioak.
-Inprobisazio erritmikoa.
-Konexio eta inprobisazio kontrola: jotzea eta kantua.
- Akorde zikloak buruz.
- Eskala pentatoniko maiorra eta minorra, fundamentala desberdinen enplegua.
-Eskala pentatonikoekin inprobisazioa.
-Estiloak eta oinarrizko musika ezaugarriak, hobekuntza.
-Klitxeak.
- Eskala minorra harmonikoa eta melodikoa tonu guztietan.
-Artikulazioa eta dinamika.
- Motiboak imitatzea.
-Transformazio erritmikoa, desplazamenduak.
- Arpegi kuatriadak tonu guztietan: 6, mMaj7, m6.
-Tensioak.
-Ziklo modulazioetan espezie bereko kuatriadekin inprobisatzea.
- Eskala minorra harmonikoa eta melodikoa tonu diatoniko eta arpegi guztietan.
-Akorde diatonikoen zikloei buruzko inprobisazioa, bigarren mailako menperatzea, trukaketa modala, ordezko
menderatzaileak.
-Greziar moduak, jarraitu.
-Medodiko eta harmonikotik eratorritako beste moduak: lidia b7, mixolidia b9, b13, aldatuak.
-Modal inprobisazioa.
- Gide tones eta akorde konexioa.
-Konduzio metodikoa.
- Soloen azterketa eta analisia.
-Ikasitako esaldien ideiak erabilera.
- II-V-I minorrean esaldiak .
-II-V aldatuta.
-Oinarrizko jazz errepertorioa, inprobisazioa.
-Entzun eta elkarrekintza.
-Soloen transkribatzea.
-Ideien garapena imitaziotik eta azterketatik abiatuta.
-Akordeen progresioak buruz eta forma zentzuaren garapena.
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METODOLOGIA
Lan praktikoa irakaslearen aurkezpena egin ondoren saio guztietan egingo da. Ezagutza teorikoa, entzumena,
instrumentuarekin trebakuntza praktikoa, intuizioa eta sormena lotuko dira. Lan progresiboa egingo da non ikasleek
ezagutzak praktikan jartzen dituzten, instrumentuaren bidez trebakuntza sistematikoa intuizioarekin eta entzumena
uztartzen dituen lana garatuz.
229/2007 Dekretuaren III eranskinean musika irakaskuntza profesionalaren printzipio metodologikoei egiten zaie
erreferentzia. "Programazio irekia, ez da zurruna, nahikoa malgua, ikasle bakoitzaren ezaugarrietara eta beharretara
egokitzeko" beharra aldarrikatzen dute. Gainera, "irakaskuntza prozesua beharren arabera zuzendu behar dela adierazi
du ikaskuntzaren funtzionalitatea bermatzea, ikasleak behar dituen zirkunstantzia errealetan erabil daitezkeela ziurtatuz
". Bestalde, honako behaketa hau egiten da: "Irakasleen egitasmoak eta ordutegiak arlo profesionaleko instrumentu eta
irakasgai bakoitzaren irismena eta garrantzia nabarmendu behar dituzte, zentroaren eta irakasgaiaren arteko lotura
handiagoa ezarriz. lan mundua eta hau irakasteko eta ikasteko objektu gisa eta lehen mailako baliabide pedagogiko gisa
kontsideratuz ".
Inprobisazio klasea esperientzia aberasgarria eta motibagarria izan behar da, ikasle bakoitzak bere onena ateratzen eta
musika kontzientzia kritikoa eta eraikitzailea garatzen laguntzen duena, non sormena inprobisazioaren bidez indartzen
den. Aldi berean, ikaslearekiko parte-hartze, lankidetza eta errespetuaren balioak helarazten lagundu beharko luke,
beste taldeko kideei entzuteko eta sormenarekin erlazionatzeko gaitasuna areagotuz. Programazio honen izaera irekia
eta malgua ere nabaria da, batez ere errepertorioari dagokionez, bere aukeraketa taldearen maila eta ezaugarrien
arabera egingo baita. Askotariko estiloetan interpretatzeko eta inprobisatzeko trebetasunak eskuratzearen garrantzia
eta lantzen diren musikako elementuak sormenez erabiltzeko mekanismoak nola garatzen diren jakitea da: eskalak,
arpegioak, irudi erritmikoak, esaldiak eta beste edozein baliabide da garrantzitsuagoa.
Gai honetan, musika idatzia bigarren planora joango da, ikasleek inprobisazio teknikak eta sormena bideratu ditzaten,
baita entzuteko trebetasunak garatzeko eta taldeko kideen arteko elkarreragin aktiboa garatzeko ere. ikasleak aurreko
lana etxean egiteko: aztergai den materiala prestatu eta proposatutako ariketak burutzea ezinbestekoa izango da
taldean aurrera egiteko eta klaseen denbora erabiltzeko.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
- Parte hartzea klasean

%25

- Etxean lan indibiduala

% 25

-Progresioa emaitzan

% 25

-Espresio eta ahalmen artistikoa

% 25

-Ikasleen zuzeneko behaketa

-Zereginen jarraipena
astean konfiantza
-Ariketak gauzatzea

-Egunkaria, koadernoa eta karpeta indibiduala, grabazioa.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA
gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekaina hasieran).
• Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek aparteko deia egiten dute (ekainaren
erdialdean) berreskuratzeko ERREKUPERAZIO TEKNIKO INTERPRETATIBOKO PROBA

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

• Gaia ikasgaiarekin sustatzen duten ikasleek hurrengo ikastaroko ebaluazioren batean berreskura ditzakete.
ERREKUPERAZIO TEKNIKO-INTERPRETATIBOKO PROBA
• Irakaslearekin adostutako lanak interpretatzea eta inprobisazioa egin (Ikasleak taldekideak ekarri behar du).
• Kurtsoko edukien gainditzea frogatzen duten irakasleak adierazitako ariketak burutzea.

OHARRAK
Ebaluazioa hiru ikuspegitatik proposatzen da:
-Hasierako ebaluazioa, ikasle bakoitza ezagutzea ahalbidetzen duena, bere gaitasun indibidualak, bere interesak eta
nahiak, baita balizko gabeziak edo mugak ere, curriculuma pertsona bakoitzaren berezitasunetara egokitzeko.
-Irakaskuntza praktikaren eta programazioaren ebaluazioa. Erabiltzen diren metodoen inguruko gogoeta etengabea,
edukien egokitasuna, horien berritzea eta / eta metodo eta material berriak txertatzea hezkuntza praktikan ahalik eta
eraginkortasun handiena lortzeko eta ikasleak bakoitzaren onena lor dezaten. bat.
-Ikasle bakoitzaren aurrerapenaren ebaluazioa eta bere gaitasunak, ahalegina eta jarrera ebaluatzea.
COVID-19k eragindako pandemiaren ondoriozko egoerara egokitzea
Hasiera batean, 3 agertoki daude aurreikusita:
1-Klase presentzialak. Eskolak normaltasunez ematen dira, higiene- eta prebentzio-protokoloei jarraituz.
2-Klase presentzialak eta on-line. Ikasleren bat konfinatuta badago eta bere osasun-egoerak ahalbidetzen badu, eskolak
eta haren bilakaeraren jarraipena egingo dira bitarteko telematikoen bidez (bideoak, bideo-deiak, drive, posta
elektronikoa). Gainerako ikasleek aurrez aurreko eskolekin jarraituko dute.
3-Klase ez-presentzialak. Ikasle eta/edo irakasle guztiak konfinatzen badira, irakasgaia programatzen jarraituko da, eta
eskolak ez dira aurrez aurrekoak izango. Bitarteko telematikoak erabiliko dira (bideoak, bideo-deiak, drive, posta
elektronikoa) eskolak emateko eta ikasleen jardueraren jarraipena egiteko.

