
  
 

 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA 
INSTRUMENTU NAGUSIKO ERREPERTORIOA 
TRONPETA 

MAILA PROFESIONAL IRAKASKUNTZEKO 5.MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Ahots- edo instrumentu-espezialitate bakoitzaren 
berebiziko helburuez gain, «Instrumentu Nagusiko 
Errepertorioa» jakintzagaiak honako helburu hauek 
izango ditu: 
a) Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen 
goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu 
den errepertorioa interpretatzea. 
b) Musika testua jotzeak mezu adierazkorraren dimentsio 
osoa bereganatzeko eta partituran zifratutako 
emozio estetikoa konbentzitzeko moduan komunikatu 
ahal izateko beharrezkoa den trebetasuna garatzea, 
instrumentua edo ahotsa erabiltzeko orduan. 
c) Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen 
goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu 
den errepertorioa, osorik edo zati bat, buruz jotzeko 
beharrezkoa den oroimen gaitasuna garatzea. 

 

 

1- Bere mailari dagokion textu musikalak azkartasun eta 
arintasunez irakurtzea. Irizpide honekin ikaslearen textu 
irakurketaren inguruan duen gaitasuna eta autonomia 
ebaluatuko dira. 

2- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. Irizpide honekin 
ikasleak denbora, dinamika, eta artikulazioa nola erabiltzen 
dituen ebaluatuko da, izan ere, interpretazioaren elementu 
funtsezkoak baitira. 

3- Obretan aurrerapausoko ikaskuntzan gaitasuna azaltzea. 
Irizpide honekin irakasleak gelan ematen dituen azalpenei 
kasu egitea eta ondorioz ikasketetan aplikatzea ebaluatuko 
dira. 

4- Taldekide moduan jardutea eta beraiekin bat egiteko 
gaitasuna adieraztea. Irizpide honekin, kontzentrazioa, 
taldekako afinazioa lantzeko gaitasuna adieraztea 
ebaluatuko dira. 

5- Interpretazioak eskatzen duen araberako ahalegin 
muskularra eta arnasa erabiltzea. Irizpide honekin, 
interpretazioak gidatze koordinazioa eta ahalegin 
muskularraren arteko orekaren gainditzea ebaluatuko dira 
baita ere lasaitasun maila desegonkortasunak ekiditeko, 
zeinak jotzearen galerara dakartzan. 

6- Instrumentuak dituen soinuari buruzko ñabardurak 
nabaritzea. Gutxieneko afinazioa gainditzea, baita 
artikulazioa ere, soinu ezberdinak jo eta aldatzen direnean, 
malgutasuna adierazi. Ikasketa zein obrak jotzen direnean, 
ez baztertu atal musikalak teknikoetatik. Instrumentuaren 
ezaugarri mekanikoak zein bere funtzionamenduaren 
ezagutza ebaluatuako dira, baita ezagutza tekniko eta 
teorikoak lotzeko gaitasuna ere, honek guztiak eramango 
baitio interpretazio egokira. 

7- Garai eta estilo ezberdinetako obrak jotzea, bakarrik 
nahiz taldeka. Instrumentuaren erreportorioaren ezagutza 
eta baita bere obra ordezkagarrienen ezagutza ebaluatuko 
dira, baita sentsibilitate eta irudimen maila dagozkion 
irizpide estetikoak aplikatzeko 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bakoitzaren  instrumentu-espezialitatearen goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu den 
errepertorioa hobetzea. Oroimen lana hobetzea. Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen goren 

mailara sartzeko probak egiteko aukeratu den errepertoriaren entzunaldi publikoak 



  
 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

METODOAK: 

MILLÁN, A. LA TROMPETA. HISTORIA Y TÉCNICA  

STAMP, J. WARM UPS + STUDIES  

CH.COLIN ESTUDIOS DE FLEXIBILIDAD  

MAX SCHOLBERG DAILY DRILLS  

- J. ARBAN MÉTODO COMPLETO  

Apoyatura pg 104 a 107. Arpegios pg 150 Y 151.  

Intervalos pg 129  

Portamento pg 110 y 111 .Trinos pg 114 a 122. Triple picado est 37 a 46. Doble picado en ligado est 19 a 
29.  

OBRAK: 

-BORDOGNI VING-QUATRE VOCALISES Estudios 1 a 6  

- E.BOZZA SEIZE STUDES Estudios 9 a 16  

CONCERTINO FIALA 

CONCERPIECE Nº 1 W.BRAND 

ANDANTE ET SCHERZO J.E. BARAT 

 VARIATIONS HENRI BUSSERS 

AIR DE BRAVOURE A. JOLIVET 

 
 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 

Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzeko 4 obra. Irizpide honekin ikaslearen 
ikaskuntzaren erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra 
berdinetan geldirik ez egoteko helburuarekin, horrela obra 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentuaren zaintza ona. 
Interpretazioaren kalitateari garrantzia eman. 
Afinazioari garrantzia eman,  baita soinuaren 
egonkortasunari ere. 
Irakaslearen azalpenei garrantzia eman. 
Musikarekin ondo pasa. 
Entzunaldietan parte hartzeko interesa azaldu. 
ENTZUNALDIAK 
Ikasturtean zehar gutxienez hiru entzunaldi egingo dira. 
Ikaslearen jarrera kontuan hartuko da ebaluazioan, baita 
aurkeztutako lanaren kalitatea ere. Maila minimo bat 
esakatuko zaio ikasleari parte hartzeko eta , hori gabe 
jardueraren ebaluazioa negatibo hartuko da. 
 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 



  
 

 

Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1. Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1. Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 
1.2. Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 

2. Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3. Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan 
errekuperatu dezakete utzitako irakasgaia. 

 

OHARRAK 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA 
INSTRUMENTU NAGUSIKO ERREPERTORIOA 
TROMPETA 

MAILA 
PROFESIONAL  IRAKASKUNTZEKO 6. 
MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Ahots- edo instrumentu-espezialitate bakoitzaren 
berebiziko helburuez gain, «Instrumentu Nagusiko 
Errepertorioa» jakintzagaiak honako helburu hauek 
izango ditu: 
a) Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen 
goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu 
den errepertorioa interpretatzea. 
b) Musika testua jotzeak mezu adierazkorraren dimentsio 
osoa bereganatzeko eta partituran zifratutako 
emozio estetikoa konbentzitzeko moduan komunikatu 
ahal izateko beharrezkoa den trebetasuna garatzea, 
instrumentua edo ahotsa erabiltzeko orduan. 
c) Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen 
goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu 
den errepertorioa, osorik edo zati bat, buruz jotzeko 
beharrezkoa den oroimen gaitasuna garatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Bere mailari dagokion textu musikalak azkartasun eta 
arintasunez irakurtzea. Irizpide honekin ikaslearen textu 
irakurketaren inguruan duen gaitasuna eta autonomia 
ebaluatuko dira. 

2- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. Irizpide honekin 
ikasleak denbora, dinamika, eta artikulazioa nola erabiltzen 
dituen ebaluatuko da, izan ere, interpretazioaren elementu 
funtsezkoak baitira. 

3-Obretan aurrerapausoko ikaskuntzan gaitasuna azaltzea. 
Irizpide honekin irakasleak gelan ematen dituen azalpenei 
kasu egitea eta ondorioz ikasketetan aplikatzea ebaluatuko 
dira. 

4- Taldekide moduan jardutea eta beraiekin bat egiteko 
gaitasuna adieraztea. Irizpide honekin, kontzentrazioa, 
taldekako afinazioa lantzeko gaitasuna adieraztea 
ebaluatuko dira. 

5- Interpretazioak eskatzen duen araberako ahalegin 
muskularra eta arnasa erabiltzea. Irizpide honekin, 
interpretazioak gidatze koordinazioa eta ahalegin 
muskularraren arteko orekaren gainditzea ebaluatuko dira 
baita ere lasaitasun maila desegonkortasunak ekiditeko, 
zeinak jotzearen galerara dakartzan. 

6- Instrumentuak dituen soinuari buruzko ñabardurak 
nabaritzea. Gutxieneko afinazioa gainditzea, baita 
artikulazioa ere, soinu ezberdinak jo eta aldatzen direnean, 
malgutasuna adierazi. Ikasketa zein obrak jotzen direnean, 
ez baztertu atal musikalak teknikoetatik. Instrumentuaren 
ezaugarri mekanikoak zein bere funtzionamenduaren 
ezagutza ebaluatuako dira, baita ezagutza tekniko eta 
teorikoak lotzeko gaitasuna ere, honek guztiak eramango 
baitio interpretazio egokira. 

7- Garai eta estilo ezberdinetako obrak jotzea, bakarrik 
nahiz taldeka. Instrumentuaren erreportorioaren ezagutza 
eta baita bere obra ordezkagarrienen ezagutza ebaluatuko 
dira, baita sentsibilitate eta irudimen maila dagozkion 
irizpide estetikoak aplikatzeko 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

Bakoitzaren  instrumentu-espezialitatearen goren mailara sartzeko probak egiteko aukeratu den 
errepertorioa hobetzea. Oroimen lana hobetzea. Bakoitzaren ahots- edo instrumentu-espezialitatearen goren 
mailara sartzeko probak egiteko aukeratu den erreperorieran entzunaldi publikoak. 

 
 

 

METODOLOGIA 

Obrak 
CLARKE, H.L. TECHNICAL STUDIES FOR THE CORNET  
Cuaderno 2º ( estudios 7 y 8 )  
MILLÁN, A. LA TROMPETA. HISTORIA Y TÉCNICA  
STAMP, J. WARM UPS + STUDIES  
CH.COLIN ESTUDIOS DE FLEXIBILIDAD  
MAX SCHOLBERG DAILY DRILLS  
- J. ARBAN MÉTODO COMPLETO  
Cadencias pg 152. Intervalos pg 130y 131.Estudios característicos nº 2-5-7  
Triple picado est 47 a 62. Doble picado est 30 a 38 y  
sobre ligado est 17 a 20  
-CHAVANNE ESTUDIOS DE VIRTUOSISMO  
Estudios nº 1-5-6-11-12-17-20  
SOLOS ORQUESTALES  

OBRAK 

CONCIERTO EN MI b J. HAYDN 

SONATA J. HUBEAU 

CONCIERTO PARA TROMPETAY ORQUESTA A. AROUTUNIAN 

CONCERPIECE Nº 2 BRANDT 

CONCIERTO EN Mi b H.HUMMEL 

CAPRICE E.BOZZA 
 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKIAK 

Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzeko 4 obra. Irizpide honekin ikaslearen 
ikaskuntzaren erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra 
berdinetan geldirik ez egoteko helburuarekin, horrela obra 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentuaren zaintza ona. 
Interpretazioaren kalitateari garrantzia eman. 
Afinazioari garrantzia eman,  baita soinuaren 
egonkortasunari ere. 
Irakaslearen azalpenei garrantzia eman. 
Musikarekin ondo pasa. 
Entzunaldietan parte hartzeko interesa azaldu. 
ENTZUNALDIAK 
Ikasturtean zehar gutxienez hiru entzunaldi egingo dira. 
Ikaslearen jarrera kontuan hartuko da ebaluazioan, baita 

Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 



  
 

 

aurkeztutako lanaren kalitatea ere. Maila minimo bat 
esakatuko zaio ikasleari parte hartzeko eta , hori gabe 
jardueraren ebaluazioa negatibo hartuko da. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

1.Ekainaren hasierako ohizko deialdian teknika eta interpretaziozko azterketa egiteko eskubidea izango dute: 
1.1.Hirugarren ebaluazioa gainditu ez duten ikasleak. 

       1.2.Etengabeko ebaluazioa galdu dute ikasleak. 
2.Ekaineko ohizko deialdia gainditzen ez duten ikasleak ekainaren erdialdeko ez-ohizko teknika eta interpretaziozko 
    azterketa egiteko eskubidea izango dute. 

3.Irakasgaia gainditu gabe ikasmaila gainditzen duten ikasleak hurrengo ikasturteko edozein ebaluazioan errekuperatu 
dezakete utzitako irakasgaia. 

 

OHARRAK 

COVID19 ERANSKINA: 

Covid19aren izurriteak eragindako ez-ohiko egoeran gaudela eta, hiru eszenatoki aztertuko ditugu: 

1. Eszenatokia:  ohiko egoera. Hemen, kontzertu zein edozein ekintza publikoa ohiko moduan ospatuko dira. 
Beraz, ebaluaketa irizpideak bere baitan dihardute. 

2. Eszenatokia: % 50a bertan egotekoa, % 50a telematikoa. Egoera honetan kontzertuak telematikoki egin 
beharko dira egoerak hala eskatzen badu.. Egoera bakoitzean oso aldakorra izan daiteke kopuru hori. 
kontzertuak eta ekintza publikoak jende aurrean ezin badira egin, grabatu egingo dira. 

3. Eszenatokia. %100 telematikoa. Aurrekoan  jasandako konfinamendua gogora ekarriz, egoera honetan ekintza 
guztiak telematikoki izango dira. Bideoen grabaketak eta emisioak derrigorrezkoak bilakatzen dira. 

 

ERANSKIN HONEK PROGRAMAZIO HONEK DITUEN KURTSO GUZTIETARAKO BALIO DU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


