
 

 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA   

 
IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA  MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

-  

1- Kontrolatu gorputzaren oreka, mjugimenduaren malgu

interpretazioan 

2- Hiru zortzidun eskalak ikasi 

3- Hari bikoitzak ikasi 

4- Arku trazatuak garatu 

5- Estilo desberdinetako obrak interpretatzea 

6- Armoniko naturalak eta artifizialak praktikatu 

7- Posizio aldaketak praktikatu 

8- Arku trazatu guztien exekuzioa kontrolatu 

9- Hedutasun teknikoa eta musikala erakustea lanakm beh

10- Kontrabaxuen errepertorio adierazgarriena ezagutu 

11- Garai eta estilo guztietako obrak interpretatzea 

12- Erregistro guztietansoinuaren kalitatea hobetu 

13- Interpretatu beharreko obrak formalki eta armonikoki a

14- Lehenengo bistan gaitasuna izatea 

15- Obren interpretazioan memoriaren kontrola izatea 

16- Erakutsi heldutasuna interpretazioaneta komunikazioan
 

 

1- Musika ahalegina eta arnasketa errendimendu 

instrumentalaren eskaerei egokiak erabiltzea 

Irizpide honen arabera, koordinazio motorraren nagusitasuna 

eta errendimendu instrumentalak eskatzen duten funtsesko 

gihar ahaleginak eta exekuzio mailak beharrezkoak diren 

erlaxazio maila ebaluatu behar dira exekuzioan kontrol 

galera ekiditeko. 

2- Ikasketen eta obren exekuzioan maisutasuna frogatzea 

musikaren alderdi teknikoak bereizi gabe 

Irizpide honek interpretazio egokia lortzeko beharrezkoak 

diren ezagutza teknikoak eta teorikoak erlazionatzeko 

gaitasuna ebaluatzen du. 

3- Tresnaren soinu aukerak sintonizatzeko eta 

entzumen-sentikortasuna erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarriak eta 

funtzionamendu mekanikoa eta bere aukerak nola erabili 

diren jakitea da xedea. 

4- Garai eta estilo desberdinetako lanak bakarlari gisa 

eta taldean interpretatzea 

Irizpide honen bidez, ikasleek instrumentuaren 

errepertorioaren eta beren obra adierazgarrienen ezagutza 

ebaluatu nahi dute, baita dagozkien irizpide estetikoak 

aplikatzeko sentsibilitate eta irudimen maila ere. 

5- Bakarkako errepertorioko lanak bihotzez 

interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleek lanek duten domeinua eta 

ulermena baloratzen dira, baita horien emaitza soinudoan 

kontzentratzeko gaitasuna ere. 

6- Musika-testuak baimentzen duen malgutasun-

marjinen barruan interpretazioa zuzentzeko 

beharrezkoa den autonomia erakustea Irizpide honek 

estilistaren kontzeptua eta interpretazio askatasuna ebaluat 

en ditu testuaren errespetuan. 

7- Gero eta autonomia handiagoa erakutsi arazo 

teknikoak eta interpretatzaileak konpontzeko Irizpide 

honen bidez egiaztatu nahi dugu ikasleak lortu duen garape a 

ikasketa ohituren eta autokritikaren arabera. 

8. Jendaurrean aurkeztea beren mailarako egokia den 

komunikazio gaitasuna eta kalitate artistikoa erakusten 

dituena                                                                           
Irizpide honen bidez, bere nortasun artistikoaren 



 

 

autokontrolerako ahalmena eta heldutasun maila ebaluatu 

nahi dira. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 

1- Instrumentu eta arkuren postura egokia, bai zutik bai eserita 

2- Ezkerrekom teknika 

- Afinazioaren garapena, batez ere capotasto posizioetan 

- Eskala eta arpegioak hiru zortzidunetan 

- Hari bikoitzeko eskalak garatzea 

- Polifoniaren Ikerketa  obra eta estudioetan  

- Pizzikatoa arkuarekin konbinatuta 

- Posizio aldaketak garatzea 

- Portamento eta glisandoen garapena 

- Obren estiloaren arabera vibrato aplikatzea 

- Harmoniko naturalak eta artifizialak 

- Trinoak eta bestelako apaingarriak, estilo desberdinetan duten interpretazioa 

- Independentzia eta hatz artikulazioa 

- Hatz abiadura 

- Posizio guztien guztien garapena                                                                                                                                                                

3- Eskuineko teknika:                                                                                                                                                                                   

- Arku kolpeen hobekuntza eta konbinazioa                                                                                                                                         

- Arkuari erabilera arrazionala emateko irizpideak eskuratzea                                                                                                                

- Hainbat motatako garapena                                                                                                                                                                        

- Kordoi bikoitzak eta akordeak testuinguru polifoniko batean                                                                                                    !!  

4. Memoria prestakuntza iraunkorra eta progresiboa   

5- Memoria prestakuntza iraunkorra eta progresiboa 

6- Memoriaren prestakuntza iraunkorra eta progresiboa 6. Maila horretako errepertorioaren azterketa, hautatuta eta 

ikasleengana moldatuz. 

7. Soinu fintzea instrumentuen erregistro osoan 

8. Instrumenturako beharrezkoak diren ikasketa ohiturak indartzea 

- Arazoak konpontzeko modu desberdinak ezagutzea 

- Autoebaluazioa ikasgelan, eguneroko azterketan eta emanaldi publikoetan 

9. Kontzertuetara joatea eta interprete ospetsuen grabazioak entzutea 

10. Musika elkarrekin landu 

11. Prestaketa teknikoa eta psikologikoa jendaurrean jolastean kontzentrazio tekniken bidez, besteak beste, 

bistaratzea, erlaxatzea eta abar. eta aurreko entzunaldiak ikasgelan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakar bat, baina horiek modu ordenatu edo egokian moldatzen dira ikasle bakoitzari. Ikasle 

bakoitzaren garapenaren arabera sartuko dira, abiadura edo zailtasun handiagoan edo txikiagoan. 

errepertorioa 

Errepertorioa 5. mailako ikasleen kontrabaxu ikastaro nagusian lantzen ari diren lanetara egokituko da. Gai honetan, 

errepertorio hau modu sakonagoan landuko da. 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Ikasgelan eguneroko lana 

• Material pertsonala antolatzea 

• Errepertorioaren azterketa 

• Hobekuntza teknikoa lortzeko eskariaren jarrera 

• Errepertorioari aplikatutako lan tekniko-interpretagarriak 

 

Entzunaldiak 

 

Laguntza eta banakako lana 

 

Ikasgelan eguneroko lana (% 50): Ikasleen trebetasunak 

eskuratzea, hobekuntza teknikoa eta ikastaroko 

errepertorioarekin egindako lana kontuan hartuta 

balioetsiko da. 

Entzunaldiak (% 40): egindako audizio eta proiektuetan 

ikasleen parte hartzea eta inplikazioa baloratuko dira. 

Asistentzia eta banakako lana (% 10): Ikaskuntza 

prozesuan ikasleen garapenerako arreta eta jarrerak 

baloratuko dira. 

 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAZIO- ETA ERABAKI PROZEDURAK 

- Absentzia kopurua gainditu dutenek etengabeko ebaluazio-prozedura aplikatzeko aukera galtzen duten ikasleek, proba 

baxu bikoitzaren programazioan zehatz-mehatz egin beharko dute 5. ikasturterako. Ekaineko azken ebaluazioa. 

- Ebaluazio arruntean irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek 5. urteko proba zehatza egingo dute, baxuko ikastaroaren 

programazioan zehaztutakoa. 

- Ikastaroa zain dagoen errepertorioko errepertorio nagusiarekin irakasgaia sustatzen duten ikasleek, hurrengo 

ikastaroko ebaluazioren batean berreskura dezakete, irakasleak hala erabakita. 

 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA  MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Kontrolatu gorputzaren oreka, mjugimenduaren 

malgutasuna eta erritmo egonkorra mantendu 

errepertorioaren interpretazioan 

2. Hiru zortzidun eskalak ikasi 

3. Hari bikoitzak ikasi 

4. Arku trazatuak garatu 

5. Estilo desberdinetako obrak interpretatzea 

6. Armoniko naturalak eta artifizialak praktikatu 

7. Posizio aldaketak praktikatu 

8. Arku trazatu guztien exekuzioa kontrolatu 

9. Hedutasun teknikoa eta musikala erakustea 

lanakm behar bezala idazteko eta artikulatzeko 

10. Kontrabaxuen errepertorio adierazgarriena 

ezagutu 

11. Garai eta estilo guztietako obrak interpretatzea 

12. Erregistro guztietansoinuaren kalitatea hobetu 

13. Interpretatu beharreko obrak formalki eta 

armonikoki aztertzea 

14. Lehenengo bistan gaitasuna izatea 

15. Obren interpretazioan memoriaren kontrola 

izatea 

16. Erakutsi heldutasuna interpretazioaneta 

komunikazioanjendeaurrean, taldean zein banaka 

 

 

1- Musika ahalegina eta arnasketa errendimendu 

instrumentalaren eskaerei egokiak erabiltzea 

Irizpide honen arabera, koordinazio motorraren 

nagusitasuna eta errendimendu instrumentalak eskatzen 

duten funtsesko gihar ahaleginak eta exekuzio mailak 

beharrezkoak diren erlaxazio maila ebaluatu behar dira 

exekuzioan kontrol galera ekiditeko. 

2- Ikasketen eta obren exekuzioan maisutasuna frogatzea 

musikaren alderdi teknikoak bereizi gabe 

Irizpide honek interpretazio egokia lortzeko beharrezkoak 

diren ezagutza teknikoak eta teorikoak erlazionatzeko 

gaitasuna ebaluatzen du. 

3- Tresnaren soinu aukerak sintonizatzeko eta entzumen-

sentikortasuna erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarriak eta 

funtzionamendu mekanikoa eta bere aukerak nola erabili 

diren jakitea da xedea. 

4- Garai eta estilo desberdinetako lanak bakarlari gisa eta 

taldean interpretatzea 

Irizpide honen bidez, ikasleek instrumentuaren 

errepertorioaren eta beren obra adierazgarrienen ezagutza 

ebaluatu nahi dute, baita dagozkien irizpide estetikoak 

aplikatzeko sentsibilitate eta irudimen maila ere. 

5- Bakarkako errepertorioko lanak bihotzez 

interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleek lanek duten domeinua eta 

ulermena baloratzen dira, baita horien emaitza soinudoan 

kontzentratzeko gaitasuna ere. 

6- Musika-testuak baimentzen duen malgutasun-marjinen 

barruan interpretazioa zuzentzeko beharrezkoa den 

autonomia erakustea Irizpide honek estilistaren 

kontzeptua eta interpretazio askatasuna ebaluat en ditu 

testuaren errespetuan. 

7- Gero eta autonomia handiagoa erakutsi arazo 

teknikoak eta interpretatzaileak konpontzeko Irizpide 

honen bidez egiaztatu nahi dugu ikasleak lortu duen garape 

a ikasketa ohituren eta autokritikaren arabera. 

8. Jendaurrean aurkeztea beren mailarako egokia den 



 

 

komunikazio gaitasuna eta kalitate artistikoa erakusten 

dituena                                                                           Irizpide 

honen bidez, bere nortasun artistikoaren 

autokontrolerako ahalmena eta heldutasun maila 

ebaluatu nahi dira 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

1- Instrumentu eta arkuren postura egokia, bai zutik bai eserita 

2- Ezkerrekom teknika 

- Afinazioaren garapena, batez ere capotasto posizioetan 

- Eskala eta arpegioak hiru zortzidunetan 

- Hari bikoitzeko eskalak garatzea 

- Polifoniaren Ikerketa  obra eta estudioetan  

- Pizzikatoa arkuarekin konbinatuta 

- Posizio aldaketak garatzea 

- Portamento eta glisandoen garapena 

- Obren estiloaren arabera vibrato aplikatzea 

- Harmoniko naturalak eta artifizialak 

- Trinoak eta bestelako apaingarriak, estilo desberdinetan duten interpretazioa 

- Independentzia eta hatz artikulazioa 

- Hatz abiadura 

- Posizio guztien guztien garapena                                                                                                                                                                

3- Eskuineko teknika:                                                                                                                                                                                   

- Arku kolpeen hobekuntza eta konbinazioa                                                                                                                                         

- Arkuari erabilera arrazionala emateko irizpideak eskuratzea                                                                                                                

- Hainbat motatako garapena                                                                                                                                                                        

- Kordoi bikoitzak eta akordeak testuinguru polifoniko batean                                                                                                    !!  

4. Memoria prestakuntza iraunkorra eta progresiboa   

5- Memoria prestakuntza iraunkorra eta progresiboa 

6- Memoriaren prestakuntza iraunkorra eta progresiboa 6. Maila horretako errepertorioaren azterketa, hautatuta eta 

ikasleengana moldatuz. 

7. Soinu fintzea instrumentuen erregistro osoan 

8. Instrumenturako beharrezkoak diren ikasketa ohiturak indartzea 

- Arazoak konpontzeko modu desberdinak ezagutzea 

- Autoebaluazioa ikasgelan, eguneroko azterketan eta emanaldi publikoetan 

9. Kontzertuetara joatea eta interprete ospetsuen grabazioak entzutea 

10. Musika elkarrekin landu 

11. Prestaketa teknikoa eta psikologikoa jendaurrean jolastean kontzentrazio tekniken bidez, besteak beste, 

bistaratzea, erlaxatzea eta abar. eta aurreko entzunaldiak ikasgelan. 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakar bat, baina horiek modu ordenatu edo egokian moldatzen dira ikasle bakoitzari. Ikasle 

bakoitzaren garapenaren arabera sartuko dira, abiadura edo zailtasun handiagoan edo txikiagoan. 

errepertorioa 

Errepertorioa 6. mailako ikasleen kontrabaxu ikastaro nagusian lantzen ari diren lanetara egokituko da. Gai honetan, 

errepertorio hau modu sakonagoan landuko da. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Ikasgelan eguneroko lana 

• Material pertsonala antolatzea 

• Errepertorioaren azterketa 

• Hobekuntza teknikoa lortzeko eskariaren jarrera 

• Errepertorioari aplikatutako lan tekniko-interpretagarriak 

 

Entzunaldiak 

 

Laguntza eta banakako lana 

 

 

 

 

 

 

Ikasgelan eguneroko lana (% 50): Ikasleen trebetasunak 

eskuratzea, hobekuntza teknikoa eta ikastaroko 

errepertorioarekin egindako lana kontuan hartuta 

balioetsiko da. 

Entzunaldiak (% 40): egindako audizio eta proiektuetan 

ikasleen parte hartzea eta inplikazioa baloratuko dira. 

Asistentzia eta banakako lana (% 10): Ikaskuntza 

prozesuan ikasleen garapenerako arreta eta jarrerak 

baloratuko dira. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

EBALUAZIO- ETA ERABAKI PROZEDURAK 

- Absentzia kopurua gainditu dutenek etengabeko ebaluazio-prozedura aplikatzeko aukera galtzen duten ikasleek, proba 

baxu bikoitzaren programazioan zehatz-mehatz egin beharko dute 5. ikasturterako. Ekaineko azken ebaluazioa. 

- Ebaluazio arruntean irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek 5. urteko proba zehatza egingo dute, baxuko ikastaroaren 

programazioan zehaztutakoa. 

- Ikastaroa zain dagoen errepertorioko errepertorio nagusiarekin irakasgaia sustatzen duten ikasleek, hurrengo 

ikastaroko ebaluazioren batean berreskura dezakete, irakasleak hala erabakita. 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 
 


