
  
 

 

 
 

OSASUN-EGOERAK BALDINTZATUTAKO 

SAXOFOI PROGRAMAZIOA DIDAKTIKOA 

(2020-21 ikasturtea) 

 

HIRU KASU: 

 

1- Normaltasuna 

2-Egungo egoera: distantzia soziala eta ukitzeko holtzak, maskara erabiltzea, eskuak 

garbitzea 

3- Konfinamendua 

 

- klaseak   
1-bakarkakoak, Zentroan 

2-Zentroan, babesarekin, protokolo guztiekin 

3- Ikasleak etxean (3.2 irakasleak, ere). Baliabiderik badago, klase telematikoak 

emango dira. 

 

 

- Entzunaldiak 
1-Hiru entzunaldi 

2-Ez daude aseguratuta. Egiten baditugu, entzulerik gabe izango lirateke, baina 

grabatuko ditugu. 

3-Ez dago entzunaldirik 

 

- Ebaluazio-irizpideak 
1-Programazio orokorrekoak mantenduko dira 

2-Entzunaldien kopuruak baldintzatzen du ebaluazioa:  

 Entzunaldirik gabe, irizpide bakarra: Ikasleen jarraipena 

 Grabazioarekin egingo balira, balio bera izango lukete: % 10 

3-Ikasleek bideo-euskarrian bidaliko dute eskola-saio bakoitzari dagokion lana, eta 
bideo hori ebaluatuko 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA SAXOFOIA MAILA OINARRIZKO IRAKASKUNTZEKO 1. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko duena 
eta bi eskuen arteko koordinaketa eta instrumentuaren 
kolokazioa erraztuko dituena 

2) Aire zutabea eta ahoratzea egokitzen hastea. 

3) Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio on 
bat lortzen hastea. 

4) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

5) Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

6) Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

7) Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

8) Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

9) Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

Maila hauetan ebaluaketa jarraitua landuko da, honen eta 

entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 

neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 

honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 

behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 

eta taldekideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 

hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIAK 

 

a) Gorputzaren ezagutza: 

1. Gorputza mugimenduan. 

2. Lasaitasuna. 

3. Arnasketa.-pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

b) Tresnaren ezagutza: 

1. Aurkezpena. 

2. Bilakaera historian zehar 

3. Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 

4. Ahoratzea, emisio naturala. 

5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, 

6. artikulatzea, irakurketa. 



  
 

 

c) Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenean: 

1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

3. Musikaren egiturak ezagutzen hasi. 

d) Interpretazioa: 

1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 

2. Musika eta komunikazio tresna gisa. 

3. Musika entzunaldiak. 

4. Inprobisazioan hasi. 

5. Bat bateko irakurketa. 

 

 
 

METODOLOGIA 

Irakaslearen fitxak 

 
Metodoak eta  estudioak 
 
Odenkamp&Kastelein ……..………………..….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 
Delangle y Bois …………………………………...”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 
Prati,Hubert………………………....……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 
Londeix, J.M…………………………..…………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 
Miján , Manuel…………………………...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  
Ibaibarriaga, Iñigo.................................” El saxofón.Primeros pasos” Edit. Real Musical 
Fourmeau&Martin………………………………………..…….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado…………………………………..…El Saxofón y Yo 1º. Edit Mundimusica 

F. Juranville………………………………………………………..…Le saxophone 

P.Wastall……………………………………………..Aprende tocando el saxofón 
 
Obrak 
 
Bozza, E………………………………………………”Rêves de enfant”.Edit Leduc 
Thiriet,M……….……………………………………..…………”Adagio” Ed Leduc. 
Dubois, P.M.……………………………….….”Deux mini romances”Edit Billaudot 
Bouvard, J……….……..”21 mini duetti sur des chansons populaires” Edit Billaudot 
Delangle ……………………………………………. »Premier Voyage (1,2) » Edt Lemoine 

Davis/Harris…………………………………………… » The really easy sax book »Edit Faber Music                                

 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Hiru hilabetetan ( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 

 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 



  
 

 

 
 
 

 
 

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 SAXOFOIA MAILA OINARRIZKO IRAKASKUNTZEKO 2. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 

1) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko duena 
eta bi eskuen arteko koordinaketa eta instrumentuaren 
kolokazioa erraztuko dituena 

2) Aire zutabea eta ahoratzea egokitzen hastea. 

3) Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio on 
bat lortzen hastea. 

4) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

5) Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

6) Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

7) Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

8) Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

9) Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

 

 

Maila hauetan ebaluaketa jarraitua landuko da, honen eta 

entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 

neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 

honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 

behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 

eta taldekideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 

hartuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIAK 

a) Gorputzaren ezagutza: 

1. Gorputza mugimenduan. 

2. Lasaitasuna. 

3. Arnasketa.-pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

b) Tresnaren ezagutza: 

1. Aurkezpena. 

2. Bilakaera historian zehar 

3. Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 

4. Ahoratzea, emisio naturala. 

5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, 

6. artikulatzea, irakurketa. 

 



  
 

 

c) Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenean: 

1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

3. Musikaren egiturak ezagutzen hasi. 

d) Interpretazioa: 

1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 

2. Musika eta komunikazio tresna gisa. 

3. Musika entzunaldiak. 

4. Inprobisazioan hasi. 

5. Bat bateko irakurketa. 

 

 
 

METODOLOGIA 

Metodoak eta  estudioak 

 Odenkamp&Kastelein…………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois …………………...”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………………....……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 

Londeix, J.M…………………………..…………”El saxofón ameno”.1º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………………………...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin……………………….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado……El Saxofón y Yo  2º. Edit Mundimusica 

F. Juranville………………………………………………………..…Le saxophone 

P.Wastall……………………………………………..Aprende tocando el saxofón 
 

 

Obrak 

Diversos Autores…..Collection Panorama.Oevres Contemporaines 1.Edit Billaudot 

Clerisse, R…….………………………….…………..………”L´Absent” Ed Leduc. 

Mortari, V……………………………….……………….….”Melodia”. Edit. Leduc. 

Delangle………………………………………………….……”.Premier Voyage (1,2)” Edit Lemoine 

Davis/Harris…………………………………………… » The really easy sax book »Edit Faber Music      

P.Harris……………..” Seven easy dances”                        

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Hiru hilabetetan ( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 

 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

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. 

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 SAXOFOIA MAILA OINARRIZKO IRAKASKUNTZEKO 3. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko duena 
eta bi eskuen arteko koordinaketa eta instrumentuaren 
kolokazioa erraztuko dituena 

2) Aire zutabea eta ahoratzea egokitzen hastea. 

3) Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio on 
bat lortzen hastea. 

4) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

5) Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

6) Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

7) Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

8) Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

9) Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

Maila hauetan ebaluaketa jarraitua landuko da, honen eta 

entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 

neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 

honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 

behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 

eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 

hartuko da: 

1) Gorputzaren jarrera, ahokera, arnasketa eta haize 

zutabearen behaketa jarraia. 

2) Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 

interpretazioaren bidez, bakarkako nahiz taldeko saioetan. 

3) Buruz ikasteko ahalmena. 

4) Ba tbatekotasunean aritzeko trebezia baita 

sormenarenean ere. 

5) Instrumentuaren egoera eta aparteko materialaren 

zaintza ona 

 

 

 

 

 

EDUKIAK 

a) Gorputzaren ezagutza: 

1. Gorputza mugimenduan. 

2. Lasaitasuna. 

3. Arnasketa.-pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

b) Tresnaren ezagutza: 

1. Aurkezpena. 

2. Bilakaera historian zehar 

3. Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 

4. Ahoratzea, emisio naturala. 

5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, 

6. artikulatzea, irakurketa. 



  
 

 

c) Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenean: 

1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

3. Musikaren egiturak ezagutzen hasi. 

d) Interpretazioa: 

1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 

2. Musika eta komunikazio tresna gisa. 

3. Musika entzunaldiak. 

4. Inprobisazioan hasi. 

5. Bat bateko irakurketa. 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Metodoak eta estudioak 

Odenkamp&Kastelein …………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 2.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ………………………..”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………...…………………”.29 etudes progressives” . Edit Billaudot 

Londeix, J.M……………..………………………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………..……………………..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 

Obrak 

Reuter, H……………………………………………………………………….…………..…….”Elegie”.Edit Leduc 

Juchem,D/Brochausen,A………………………………….…”Saxophone goes classic” + CD.Edit Schott 

Diversos autores…..………………….…..Colleccion Panorama.Oeuvres Contemporaines 2.Edi Billaudot 

Londeix,J.M……………….……………………..”Tableaux aquitains”.”Le traverseur de Landes”. Edit Leduc 

Mower, Mike……………………………………………………………..…….…”Musical Postcards”Boosey &Hawkes 

Delangle……………………………………………………………………...……”.Premier Voyage (1,2)” Edit Lemoine 

Cowles………………………………………………………………………………………………….……....Saxophones Trios 

P.Harris………………………………………………………………………………………………………..” Seven easy dances” 

J.Naulais………………………………………………………………………………………………………………..Saxo tempo 1 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
 

 Hiru hilabetetan( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 

 
 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 
 



  
 

 

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 SAXOFOIA MAILA OINARRIZKO IRAKASKUNTZEKO 4. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1) Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten utziko duena 

eta bi eskuen arteko koordinaketa eta instrumentuaren 
kolokazioa erraztuko dituena 

2) Aire zutabea eta ahoratzea egokitzen hastea. 

3) Ahoratzearen muskuluen kontrolaren bidez emisio on 
bat lortzen hastea. 

4) Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu sormenaren 
sistema ezagutzea. 

5) Oinarrizko dijitazioak ikastea. 

6) Lengoaia musikalaren ezagutzak instrumentuarekin 
erlazionatu eta erabiltzea. 

7) Imitazio eta inprobisazioan hastea. 

8) Bakarka edo taldean, mailari dagozkion zailtasuneko 
piezak jotzea. 

9) Musikarekiko sentsibilitatea bilatzea. 

10) Musikaren espresiorako gune naturalak diren 
kontzertuetan parte hartzea. 

 

 

Maila hauetan ebaluaketa jarraia landuko da, honen eta 
entzunaldien laguntzaz proposatu diren helburuak zein 
neurritan betetzen diren aztertuko da. 

Aurrerantzean egingo den lan guztiaren oinarriak une 
honetan ezartzen direnez, hauen sendotasuna neurtu 
behar da. 

Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen aurrean 
eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera ere kontutan 
hartuko da: 

1) Gorputzaren jarrera, ahokera, arnasketa eta haize 
zutabearen behaketa jarraia. 

2) Ikasketaren kalitate mailaren behaketa 
interpretazioaren bidez, bakarkako nahiz taldeko saioetan 
eta baita buruz ikasteko ahalmena ere. 

3) Bat-bateko irakurketarako trebezia. 

4) Sormenaren eta inprobisazioaren kalitatea. 

5) Instrumentu eta aparteko materialaren zaintza ona. 

 

 

 

 

 

EDUKIAK 

a) Gorputzaren ezagutza: 

1. Gorputza mugimenduan. 

2. Lasaitasuna. 

3. Arnasketa.-pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio 
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu. 

b) Tresnaren ezagutza: 

1. Aurkezpena. 

2. Bilakaera historian zehar 

3. Entretenimendua eta instrumentu muntaia. 

4. Ahoratzea, emisio naturala. 

5. Teknika, instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, 

6. artikulatzea, irakurketa. 

c) Lengoaia musikalaren ezagutza instrumentuarenean: 

1. Lengoaia musikalaren aplikazio praktikoa. 

2. Memoria musikalaren indartze eta erabiltze progresiboa. 

3. Musikaren egiturak ezagutzen hasi. 

 

 



  
 

 

d) Interpretazioa: 

1. Tresnaren espresiobideak, erritmoaren justutasuna, artikulatzeak, esaldiak, e.a. 

2. Musika eta komunikazio tresna gisa. 

3. Musika entzunaldiak. 

4. Inprobisazioan hasi. 

5. Bat bateko irakurketa. 

 

 

 
METODOLOGIA 

 

Metodoak eta  estudioak 

Odenkamp&Kastelein ….……….………………….…” Escuchar, Leer y Tocar” 3. Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ……….………………………….....”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Lacour, Guy…………...”50 etudes faciles et progressives (1-18) «  1º cuaderno”. Edit Billaudot 

Londeix, J.M…………………………..………………………….…”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………………………...………………………....…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……………………..….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 

Obrak 

Diversos Autores……………..Collection Panorama.Oevres Contemporaines 2.Edit Billaudot. 

J.Naulais………………………………………………………………………………………………..Saxo tempo 1 

Clerisse, R …….…….……………………………………………….....….………….…”Serenade Variée” Ed Leduc. 

Mule, Marce l……………………….………………………….…..………”Piezas Clasicas Célebres”. Edit. Leduc. 

Tomasi, H.........................................................................................” Chant Corse”. Edit Leduc. 

Bitsch, M...............................................................................................” Villagoise”. Edit Leduc. 

Fauré, G.................................................................................................” Piece”. Edit Leduc. 

Ferrer.F.................................................................................................”Baghira”Edit Rivera. 

Mower, Mike……………………………………………………………………..…….Musical Postcards. Boosey &Hawkes 

Crepin A.……………………………………………………….…………..……….…..”Celine Mandarine” Edit Lemoine 

Muñoz…………………………………………………………………………………….” Colorín , Colorado”Edit Piles 

F. Antonini……………………………………………………………………………….” Divertissement Tzigane” 

J.Avignon………………………………………………………………………………..….” Spiritual et Danse Exotique” 

J.M. Damase………………………………………………………………………………………………….……..” Vacances” 

 

 

 

 



  
 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

 Hiru hilabetetan ( gutxi gora behera) ikasleak landu 
dituen edukiak ebaluatuko dira. Irakasleak fitxa batean 
asteko lana apuntatuko du. 

 Entzunaldia eginez gero, ikasleren jarrera kontuan 
hartuko du irakasleak ebaluaketan. 

 Klaseko jarrera. 
 
 

 
Edukiak %70 
 
Entzunaldia%10 
 
Klaseko jarrera %20 
 
 

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 

 

 Ziklo honen bukaeran, ikasleak prest egongo dira Profesional Mailarako sarrera froga egiteko. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA  

IRAKASGAIA SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1- Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 

2- Eskalak erregistro osoan egitea. 

3- Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz 
ikastea. 

4- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 

5- Bat bateko irakurmena hobetzea. 

6- Eskala kromatikoak  gainditzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- Ikasketa eta 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 

8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

 

 

 



  
 

 

EDUKIAK 

Eduki teknikoak 

 

Eskla diatonikoak,  bost alterazioekin    b = 60, semikortxeetan; buruz. 

Arpegioak,tonalitate guztietan, tonikakoa( I) , dominantekoa (V) eta sensiblekoa (VII) minor tonalitateetan.  

 

Eskala kromatika edozein notatik hasita,  b=60            

Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  

Launaka egiten diren artikulazioak erabiliz 

Bi matiz (f y p) joz. 

 

Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean. 

Soinu filatuak erregistro osoan. 

 

Afinazioa zuzentzeko digitazio bereziak  ikastea eta erabiltzea bitarte bostedunetan eta oktabeetan. 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

Metodoak eta estudioak 

Londeix, J. M .  …………………………….”De la justesse de l’intonation “. Edit. Leduc 

Londeix, J.M………………………………..……………….……”.Les gammes”. Edit Lemoine 

Miján, M……………………………………………..”.Técnica de Base I, II”. Edit. Real Musical. 

Lacour, G…………..”50 Etudes Faciles et Progressives” (18-24/25-35.).Edit.Billaudot 

Prati,H……………….…..”Approche de la musique contemporaine”1-5. Edit. Lemoine. 

Londeix, J. M  …………………………..…..…”Exercises Mecaniques 1º “ Edit. Lemoine. 

Flemming………………..……………..….”25 studies (for oboe) 1-5 EditZimmermann  

Obrak 

J.Naulais……………………………………………………………………..Saxo tempo 2 

Guillou,R …………………………………….…………………”Sonatine”. Edit. Leduc. 

Rueff ,J……………………………………..…”Chanson et Passapied”. Edt. Leduc. 

Ibert, J  …………………………………………………...……...”Histoires”.Edit Leduc. 

Eccles, H………………………….….....................”Sonata”.Edit. Elkan-Vogel. 

Faure-Deffayet…………………………………………”Pavane”op.50.Edit.Leduc 

Crepin A.………………………………………..”Celine Mandarine” Edit Lemoine 

Muñoz………………………………………………….” Colorín , Colorado”Edit Piles 

Crepin A……………………………………………………”Marees”Edit Martin 

Debussy…………………………………………………” El pequeño negro” Edit Lemoine 

F. Antonini……………………….” Divertissement Tzigane” 

J.Avignon……………………………….” Spiritual et Danse Exotique” 

J.M. Damase……………………………..” Vacances” 

G.Martin………………………………………” Dance du sax” 

A.Crepin………………………………………..” Les jeux de panda” 

 



  
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak  errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1- Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 

2- Eskalak erregistro osoan egitea. 

3- Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz 
ikastea. 

4- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 

5- Bat bateko irakurmena hobetzea. 

6- Eskala kromatikoak  gainditzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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- Ikasketa eta 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 

8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

 

 

 

 



  
 

 

EDUKIAK 

 

Eduki teknikoak 

 

Eskala diatonikoak,  tonalitate guztietan     b= 72, semikortxeetan; buruz. 

Arpegioak,tonalitate guztietan, tonikakoa( I) , dominantekoa (V) eta sensiblekoa (VII) minor tonalitateetan.  

 

Eskala kromatika edozein notatik hasita,   b=72            

Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  

Launaka egiten diren artikulazioak erabiliz 

Bi matiz (f y p) joz. 

 

Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean   b=60, saxofoi erregistro osoan. 

Soinu filatuak erregistro osoan. 

 

Musika garaikidearen lengoaia lantzea estudioetan eta obreetan. 

 

Afinazioa zuzentzeko digitazio bereziak,  ikastea eta erabiltzea bitarte bostedunetan eta oktabeetan. 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

Metodoak eta estudioak 

 

Londeix, J.M. ………………………….”De la justesse de l’intonation “. Edit. Leduc 

Londeix, J.M……………………………………...……”.Les gammes”. Edit Lemoine 

Miján, M…………………………….…..”.Técnica de Base I, II”. Edit. Real Musical. 

Lacour, G………………………….…….”50 Etudes Faciles et Progressives” (2º).Edit.Billaudot 

Prati,H…………………………….….”Approche de la musique contemporaine”. Edit. Lemoine. 

Londeix, J.M……………………………………..…..…”Exercises Mecaniques 1º “ Edit. Lemoine.. 

 Voxman, H………………………………………………………………” Selected Studies” Edit Rubank 

Flemming…………………………………….”25 melodious studies” 1-12. Edit Zimmermann 

Obrak 

J.Naulais……………………………………………………………………..Saxo tempo 2 

Ibert, J  …………………………………………………...……...”Histoires”.Edit Leduc. 

Faure-Deffayet…………………………………………”Pavane”op.50.Edit.Leduc 

Crepin A……………………………………………………”Marees”Edit Martin 

Debussy…………………………………………………” El pequeño negro” Edit Lemoine 

Delvincourt,     …………………………....”Croquembouches”.Edit Leduc. 

Finzi ,G…………………………………….”De l’un a l’autre”.Edit Leduc. 

Berthelot, A …………………….......”Adagio et Arabesque”. Edit. Leduc. 

Crepin, A…………………………………..”Mareès “Edit Robert Martin. 

Naulais, J…………………………….…”Petit Suite Latine”.Edit Lemoine. 

Bach, J.S.-Mule,M……………………………..…”4ª Sonata”. Edit Leduc. 



  
 

 

Guillou,R…………………………………………..”Sonatina”Edit Leduc. 

Feld, Jindrich…………………………………”Tre Pezzi”Edit.P.J.Tonger. 

G.Martin……………………………………….. “Dance du sax” 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak  errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1- Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 
2- Eskalak erregistro osoan egitea. 
3- Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz 
ikastea. 
4- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 
5- Bat bateko irakurmena hobetzea. 
6- Eskala kromatikoak  gainditzea. 

 

 

 

 

 

 

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- Ikasketa eta 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 
8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

EDUKIAK 

Eduki teknikoak 

 

Eskala diatonikoak,  tonalitate guztietan    b = 80, semikortxeetan; buruz. 



  
 

 

Arpegioak,tonalitate guztietan, tonikakoa( I) , dominantekoa (V) eta sensiblekoa (VII) minor tonalitateetan.  

Eskalak hirudunetan  , b=60 , kortxeetan.. 

Eskala kromatika edozein notatik hasita,  b =80            

Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  

Launaka egiten diren artikulazioak erabiliz 

Bi matiz (f y p) joz. 

 

Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean   b=80, saxofoi erregistro osoan. 

Soinu filatuak erregistro osoan. 

 

Musika garaikidearen lengoaia lantzea, bai estudioetan bai  obreetan. 

 

Afinazioa zuzentzeko digitazioak arpegioetan, obreetan eta estudioetan eralbiltzea. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Metodoak eta estudioak 

Londeix,J.M………………..”De la justesse de l’intonation”.Edit. Leduc 

Londeix,J.M…………………………….…….”Les gammes”Edit. Lemoine 

Miján,M…………………….…”Técnica de Base”I-II. Edit. Real Musical. 

Ferling/Mule, M …………………………..……..”48 etudes”. Edit. Leduc 

Prati, H……….”Approche de la musique contemporaine”. Edit. Lemoine 

Lacour, G……”Douze esquises dans stile contemporain”. Edit. Billaudot 

Londeix, J.M……………………” Exercises mecaniques” Edit Lemoine. 

Koechlin, Ch…………………....”Etudes.V-VI-X-XI-XIV”. Edit. Billaudot 

Flemming…………………..25 melodious studies.1-12.Edit Zimmermann 

Obrak 

J.Naulais……………………………………………………………………..Saxo tempo 2 

Ibert, J …………………………………………………...……...”Histoires”.Edit Leduc. 

Faure-Deffayet…………………………………………”Pavane”op.50.Edit.Leduc 

Debussy…………………………………………………” El pequeño negro” Edit Lemoine 

Delvincourt …………………………....”Croquembouches”.Edit Leduc. 

Finzi ,G …………………………………….”De l’un a l’autre”.Edit Leduc. 

Berthelot, A …………………….......”Adagio et Arabesque”. Edit. Leduc. 

Crepin, A…………………………………..”Mareès “Edit Robert Martin. 

Bach, J.S.-Mule,M ……………………………..…”4ª Sonata”. Edit Leduc. 

Guillou,R…………………………………………..”Sonatina”Edit Leduc. 

Feld, Jindrich…………………………………”Tre Pezzi”Edit.P.J.Tonger. 

Berthomieu,M…………………………………………….……..”Suite Breve” Edit Lemoine 

Crousier, Cl……………….……………….”Mon 1er Cicle,Ça demarre!”.Edit Fuzeau. 

Jolivet, A……………………………………….....….”Fantasia-Impromptu”. Edit Leduc. 

Gabaye, J………………………………………..………………..….”Printemps”. Edit Leduc. 



  
 

 

Noda, R……………………….………………..………....”Improvisacion I”. Edit. Leduc. 

Bozza,………………………………………………….……………..….”Aria”. Edit. Leduc. 

Perrin,M………………………………………………..……….….”Poeme”. Edit. Leduc. 

Bonneau,P……………………………………………….…………….”Suite”. Edit. Leduc. 

Francaix, J………………………………………………….………….”Cinq Danses Exotiques”. Edit. Schott. 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 

 Eskalak erregistro osoan egitea. 

 Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz ikastea. 

 Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 

 Bat bateko irakurmena hobetzea. 

 Eskala kromatikoak  gainditzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- Ikasketa eta 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 

8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

 

 

 

 



  
 

 

EDUKIAK 

 
Eduki teknikoak 
 
Eskala diatonikoak,  tonalitate guztietan     b= 90, semikortxeetan; buruz. 
Arpegioak,tonalitate guztietan, tonikakoa( I) , dominantekoa (V) eta sensiblekoa (VII) minor tonalitateetan.  
Eskalak hirudunetan  , b =80 , kortxeetan.. 
Eskala kromatika edozein notatik hasita,  b =90            
Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  
Launaka egiten diren artikulazioak erabiliz 
Bi matiz (f y p) joz. 
 
Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean   b=86, saxofoi erregistro osoan. 
Soinu filatuak erregistro osoan. 
 
Musika garaikidearen lengoaia lantzea , bai estudioetan bai  obreetan. 
 
Afinazioa zuzentzeko digitazioak arpegioetan , obreetan eta estudioetan eralbiltzea. 
Trinoak ikastea. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Metodoak eta estudioak 

Londeix,J.M…………………..”De la justesse de l’intonation”.Edit. Leduc 

Londeix,J.M…………………………….…….”Les gammes”Edit. Lemoine 

Miján,M…………………….…”Técnica de Base”I-II. Edit. Real Musical. 

Ferling/Mule, M…………………………..……..”48 etudes”. Edit. Leduc. 

Prati, H……….”Approche de la musique contemporaine”. Edit. Lemoine 

Lacour, G…..…”Douze esquises dans stile contemporain”. Edit. Billaudot 

Londeix, J.M………………………” Exercises mecaniques” Edit Lemoine. 

Koechlin, Ch…………………....”Etudes.V-VI-X-XI-XIV”. Edit. Billaudot 

Flemming…………………………………….”25 melodious studies” 1-12. Edit Zimmermann 

Obrak 

Iturralde, P. ……………………………………………………..” Pequeña Zarda” Edit Real Musical 

Ibert, J …………………………………………………...……...”Histoires”.Edit Leduc. 

Faure-Deffayet…………………………………………”Pavane”op.50.Edit.Leduc 

Debussy…………………………………………………” El pequeño negro” Edit Lemoine 

Delvincourt …………………………....”Croquembouches”.Edit Leduc. 

Finzi ,G …………………………………….”De l’un a l’autre”.Edit Leduc. 

Berthelot, A …………………….......”Adagio et Arabesque”. Edit. Leduc. 

Bach, J.S.-Mule,M ……………………………..…”4ª Sonata”. Edit Leduc. 

Guillou,R…………………………………………..”Sonatina”Edit Leduc. 

Feld, Jindrich…………………………………”Tre Pezzi”Edit.P.J.Tonger. 

Berthomieu,M…………………..”Suite Breve” Edit Lemoine 

Crousier, Cl……………….….”Mon 1er Cicle,Ça demarre!”.Edit Fuzeau. 

Gabaye, J……………………………………..….”Printemps”. Edit Leduc. 



  
 

 

Noda, R……………………….…………....”Improvisacion I”. Edit. Leduc. 

Genin, P.A……………...”Variations sur un theme espagnol”Edit.Billaudot 

Jolivet, A…………………………...….”Fantasia-Impromptu”. Edit Leduc. 

Demersseman, J………………………………..….”Fantasia”. Edit. HUG. 

Francaix, J………………………….”Cinq Danses Exotiques”. Edit. Schott. 

Tcherepnine, A………………………….”Sonatine Sportive”. Edit. Leduc. 

Bach/Mule,M…………………………………..…”6ª Sonata”. Edit. Leduc. 

Bozza,    …………………………………………..….”Aria”. Edit. Leduuc. 

Perrin,M………………………………………….….”Poeme”. Edit. Leduc. 

Bonneau,P…………………………………………….”Suite”. Edit. Leduc.” 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak  errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo lirateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1-Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 
2- Eskalak erregistro osoan egitea. 
3- Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz 
ikastea. 
4- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 
5- Bat bateko irakurmena hobetzea. 
6- Eskala kromatikoak  gainditzea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- Ikasketa eta 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 

8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

 

EDUKIAK 



  
 

 

 

Eduki teknikoak 

 

Eskala diatonikoak,  tonalitate guztietan    b = 100. 

Arpegioak,tonalitate guztietan.  

Eskalak hirudunetan  ,  b =100 

Eskalak laudunetan,      b=80 

Eskalak oktabetan,        b= 60 kortxeetan  

Eskala kromatika edozein notatik hasita,   b =100            

Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  

Launaka eta zortzinaka egiten diren artikulazioak erabiliz 

F, mf, p. 

 

Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean  b =90, saxofoi erregistro osoan. 

Soinu filatuak erregistro osoan. 

Musika garaikidearen lengoaia lantzea , bai estudioetan bai  obreetan. 

Afinazioa zuzentzea ,arpegioetan , obreetan eta estudioetan. 

Trinoak ikastea. 

Erregistro gainaltua ikasten hastea, eskaletan eta arpegioetan , beltzak. 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

Metodoak eta estudioak 

 

Londeix,J.M……………………………..……”Hello ,Mr Sax”.Edit Leduc 

Londeix,J.M………………..…..”De la justesse de l’intonation”.Edit Leduc 

Londeix,J.M…………………….”Exercises mecaniques”Edit. Lemoine. 

Miján,M……………………….”Técnica de base.I-II”. Edit. Real Musical. 

Lacour,……”Douze esquisses dans le style contemporain”.Edit. Billaudot. 

Mule,M…………………………………….”Etudes varies”. Edit. Leduc. 

Lacour,G…………………………..…………..”28 etudes”. Edit Billaudot. 

Mule,M……………..........…….”18 etudes d’apres Berbiguier”.Edit. Leduc 

Koechlin,Ch….”Etudes I-II-III-IV-VII-VIII-IX-XII-XIII”. Edit. Billaudot 

Obrak 

Delvincourt …………………………....”Croquembouches”.Edit Leduc. 

Finzi ,G …………………………………….”De l’un a l’autre”.Edit Leduc. 

Bach, J.S.-Mule,M ……………………………..…”4ª Sonata”. Edit Leduc.. 

Feld, Jindrich…………………………………”Tre Pezzi”Edit.P.J.Tonger. 

Berthomieu,M…………………..”Suite Breve” Edit Lemoine. 

Gabaye, J……………………………………..….”Printemps”. Edit Leduc. 

Noda, R……………………….…………....”Improvisacion I”. Edit. Leduc. 

Francaix, J………………………………………………….………….”Cinq Danses Exotiques”. Edit. Schott. 

Genin, P.A………………………………………….....”Variations sur un theme espagnol”Edit.Billaudot 



  
 

 

Gabaye, J……………………………………………………………………....….”Printemps”. Edit Leduc. 

Demersseman, J………………………………………………………………..….”Fantasia”. Edit. HUG. 

Francaix, J………………………………………………..…….”Cinq Danses Exotiques”. Edit. Schott. 

Tcherepnine, A………………………………………………………….”Sonatine Sportive”. Edit. Leduc. 

Bach/Mule,M…………………………………………………..……………..…”6ª Sonata”. Edit. Leduc.. 

Hindemith,P………………………………………………..………………....”Sonata”. Edit. Schott. 

Eychenne,M………………………………………………………………………………”Sonata”. Edit Braun 

Heiden,B……………………………………………………………………………….……”Sonata”.Edit.AMP 

Milhaud,D........................................................................”Scaramouche”. Edit.Salabert. 

J.S Bach.M.Mule…………………..……………………….………………….……”6ª Sonata” Edt.Leduc 

Debussy,C………………………………………………………………..……….……………………..”Rapsodia” 

Maurice P………………………………………………………………………..………..….”Tableaux de Provence” Ed Lemoine 

Iturralde, P……………………………………………………………………………………..” Suite Hellenique” Edit Billaudot 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak  errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo litzateke Haizezko 
Saila irakasleekin. 
 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SAXOFOIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

IRAKASLEAK  

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1- Bere mailaren arabera, soinu kalitatea hobetu. 

2- Eskalak erregistro osoan egitea. 

3- Pixkanaka ikastaroko obra garrantzitsuenak buruz 
ikastea. 

4- Estilo ezberdinetako obrak jotzea. 

5- Bat bateko irakurmena hobetzea. 

6- Eskala kromatikoak  gainditzea. 

 

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- Ikasketa eta 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 

8- Ikastaroa gainditzeko, eskatu daitekeen gutxienezko 
edukinarekin betetzea, hots, 4 obra eta 4 ikasketa 
hiruhilabetero. Irizpide honekin ikaslearen ikaskuntzaren 
erritmoa ebaluatuko da, beti ere, obra berdinetan geldirik 
ez egoteko helburuarekin, horrela obra eta ikasketa 
ezberdinak gauzatzeko gaitasuna ebaluatuko dira. 

 

 

 

 

 



  
 

 

EDUKIAK 

Eduki teknikoak 

Eskala diatonikoak,  tonalitate guztietan    b = 120. 

Arpegioak,tonalitate guztietan.  

Eskalak hirudunetan  ,  b=120 

Eskalak laudunetan,     b =96 

Eskalak oktabetan,       b = 60  

Eskala kromatika edozein notatik hasita, b =120            

Saxofoi erregistro osoa erabiliz.  

Launaka eta zortzinaka egiten diren artikulazioak erabiliz 

F, mf, p. 

Bibratoaren lana;  4 uhin nota bakoitzean   b=96, saxofoi erregistro osoan. 

Soinu filatuak erregistro osoan. 

Musika garaikidearen lengoaia lantzea , bai estudioetan bai  obreetan. 

Afinazioa zuzentzea ,arpegioetan , obreetan eta estudioetan. 

Trinoak ikastea. 

Pikatu bikoitzaren teknikarekin hastea. 

Erregistro gainaltua ikasten hastea, eskaletan eta arpegioetan , beltzak. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Metodoak eta estudioak 

 

Londeix,J.M…………………….……………”Hello ,Mr Sax”.Edit Leduc 

Londeix,J.M………………........”De la justesse de l’intonation”.Edit Leduc 

Londeix,J.M……………………….”Exercises mecaniques”Edit. Lemoine. 

Miján,M……………………..….”Técnica de base.I-II”. Edit. Real Musical. 

Lacour,G…”Douze esquisses dans le style contemporain”.Edit. Billaudot. 

Mule,M……………………………………….”Etudes varies”. Edit. Leduc 

Lacour,G……………………………………..”28 etudes”. Edit Billaudot. 

Mule,M……………..........…….”18 etudes d’apres Berbiguier”.Edit. Leduc 

Koechlin,Ch….”Etudes I-II-III-IV-VII-VIII-IX-XII-XIII”. Edit. Billaudot 

 

Obrak 

Glazounov,A…………………………………………………”Concierto en Mi b”.Ed. Leduc 

Villalobos,H..................................................................”Fantasia”.Ed. South. 

Crousier,Cl..............................................”Mon 2º Cycle,Çroule”. Edit. Fuzeau 

Debussy,Cl………………………………………………………….…”Rapsodie”. Edit. Durand 

Rossè,F…………………………………….…………………………...”.Seaodie II”. Edit.Leduc 

Fiocco-Londeix,J.M………………………………………..…....”Concerto”.Edit Schott 

Rolin,E……………………………………………………..……”Aphorismos”. Edit.Lemoine. 

Schmitt,F.....................................................”Legende Op. 66”. Edit Durand. 

P. Woods…………………………….”Sonata for Alt Sax and Piano” Kendor Music 

I.Gotkovsky………………………………………………………………...”Brillance”Edit EFM 



  
 

 

E. Schulhoff…………………………………………………………….” Hot Sonate” Edit Schott 

Binge, R……………………………………………………………….” Concierto” Edit Inter Art Co 

Iturralde, P……………………………………………………………” Suite Hellenique”Edit Billaudot 

Iturralde,P………………………………………………………………..” Memorias”Edit Billaudot 

Montbrun……………………………………………………………..” 6 piezas de studio”Edit Leduc 

Creston……………………………………………………………………..” Sonata”Edit Templeton 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

EDUKI TEKNIKOAK 
Errepertorio obrak aparte, entzunaldi teknikoak ere egin 
daitezke, hillero, hiruhilabetero edo ikasturtean behin. 
Hauetan, irakasleak  errendimendua eta lanaren kalitate 
eta kantitatea balioetsiko du. 
EDUKIAK 

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

JARRERAK 
Joko dituen obrei errespetua adierazi. 
Zentzu autokritikoa eduki. 
Instrumentua eta kainaren 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. 
 
Behar izanez gero, azterketak egingo lirateke Haizezko 
Saila irakaleekin 

 
Edukiak %70 
Jarrerak%20 
Entzunaldia %10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

  


