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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
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IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
 

 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BANDA – ORKESTRA MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

1. Orkestra eta banda musikaren garrantzia eta 
bere formazio balio altua aintzatestea. 
2. Taldeetan edota orkestra gisa taldeetan 
jolastea ohitzeko. 
3. Interpretazio kolektiboaren esperientzia 
musikala eta pertsonala gozatu. 
4. Entzunaldi aldi berean eta baterako gaitasuna 
garatzea. 
5. Orkestrako edo taldearen errendimenduak 
beharrezkoak diren prozedurak aplikatzea. 
6. Dagokion taldearen kontraste estiloak 
entzunezko lanak egin. 
  

 

1. Etengabe parte hartzen du eta lan taldean 
kolaboratzaile izateko konpromisoa hartu du 
(saiakerak). 
2. Zure prestakuntza errepertorio zerrenda. 
3. Bere ikasketa indibidualean aurrera egin du 
taldea kaltetu gabe. 
4. Taldeen arteko interakzioa errazten duten 
taldeen lana eta parte hartzea. 
5. Taldeen soinu unitateari begira: 

a. Osaera orekatua. 
b. Zehaztasun erritmoa, sintonizazioa, 
dinamika, formulazioa, artikulazioa, 
erasoak eta vibrato. 

6. Entzunezko keinuak dakar, enplegatzen eta 
erantzuten. 
7. Irakaslearen interpretazio iradokizunetara 
joaten da eta harrera ona da. 
8. Ikastaro-entzunaldietan parte hartzea, 
interpretazio kolektibo ona eginez.   
 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

• Entzunaldi kolektiboa  
• Pultsu interno eta kolektiboa. 
• Soinu unitatea: erasoetan oreka, vibrato, arku kolorekoa, tuninga, artikulazioa, erritmoa, 

esapidea, dinamika, agogika. Malgutasuna eta zehaztasuna. Homogeneotasuna eta kontrastea.  
• Testuen tratamendua: oreka eta oreka plano eta elkarrizketa eta mimika fraseologikoak. 
• Interpretazio kolektiboa egiteko estrategiak. 
• Gesture eta gorputz-hizkuntza: sarrerak; hasierako anakronismo eta taktikak; fnales: 

soinuaren bereizmencauldrons; hitz egitea: arnasa; adierazpen dinamikoak eta agronomikoak. 
• Rolen banaketa (atari eta eginkizunen banaketa). 
• Talde motak: atalen arabera, familiak ... taldekatzeak tresna polifonikoarekin. 
• Entzunaldiak, partekatutako eszena: irteera protokoloa, agurra eta agurra; etapa 

antsietatea kontrolatzea. 
 

TALDEEN ARABERAKO berezitasunak 
 

• Soka-taldea: vibrato, tuning, arcos, fraseologia, erasoak eta artikulazioa. 
• Haize-taldea: arnasketa, sintonia, erasoak eta artikulazioa, esaldiak, vibrato.  
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METODOLOGIA 

 

• Ikaskuntza kolektiboa eta elkartasuna.  
• Ikaslearen lan pertsonala ezinbestekoa (norbanakoa eta autonomoa) klasean klasean lan 

egiteko. Lehen begiratuaren praktika oso baliabide puntuala izango da. Asteko saiakeraren 
garrantzia. 

• Interprete handien entzunaldi konparatuak, beren bertsio desberdinen ezaugarriak 
aztertzeko. 

• Audio eta bideo grabaketa klaseetan eta entzunaldietan ondorengo iruzkin kritikoekin. 
• Errepertorioaren azterketa eta memoria aplikatzea taldeen artean interpretatzeko eta 

komunikatzeko. 
 

MATERIAL DIDAKTIKOAK ETA BALIABIDEAK 
• Errepertorioaren hautaketa: 

- Musikaren Historiako lan nagusiak. 
- Gaur egungo musika-lanak. 
- Ikuspuntu pedagogikotik interesgarriak diren lanak egiten ditu (transkripzioak, 

egokitzapenak).   
* Irizpide funtzionala: ikasleen eta taldeen heterogeneotasuna egokitzea; taldearen 

osagai guztien interes musikala. 
 • Bertsioak eta grabazioak (spotify, youtube, diskografia, egunkariko liburutegia). 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

- Klaseen behaketa zuzena; Ikasgelako asistentzia…………...…..  
 

- Banakako lan banaketan eta taldean konpromisoa. 
Teknika-soinuaren emaitza aurrerapena.…………………. 
 

- Kontrol periodikoak:……………………………………….…………………. 
• Entzunaldiak (bi edo hiru urtean)  
• Gela-entzunaldiak 
 

 

60%   
  

 
30%  
 

10% 
 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

• Etengabeko ebaluazioa galdu duten ikasleek, momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dute, ohizkoa deialdian egingo dena 
(ekaina hasieran).  

• Ohizko deialdian kalifikazio negatiboa dute ikasleek (amaierako kalifikazioan), ez-ohizko 
deialdia izango dute (ekaima erdialdean), non momentuan zehaztuko den BERRESKURAPEN 
TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBA BAT gainditu beharko dutealificación negativa en la evaluación 
ordinaria (calificación final). 

• BERRESKURAPEN TEKNIKA-INTERPRETAZIO PROBAK izan ahalko dituen atalak: 
1. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanei buruzko idazlana, gai hauek 

aipatuz: egilea, obra, testuinguru historikoa, ezaugarri musikalak (tonalidadea, tempoa, konpasa, 
dagokion instrumentuaren papera orkestraren barruan…), musika-gaien analisia, e.a. 

2. Ikasturtean zehar irakasgaian landutako musika-lanen interpretazioa, zuzendariak 
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entseguetan emandako argibide eta oharrak jarraituz. Proba honetarako, ikasleak, hala eskatzen 
bada, gutxieneko akonpainamendu instrumentalaren laguntzarekin agertu beharko da, 
errepertorioaren zentzuzko interpretazio bat ahalbidetzeko. 

3. Lehen begiradako ariketa bat. 
4. Bere momentuan zehaztuko liratekeen orquestra-pasarteen interpretazioa. 

 

 

OHARRAK 

 
Irakasgai honen irakaskuntza-jarduera ezin bada soilik aurrez-aurre egin, gaur egun arte izan den 

bezala, irakaskuntza aurrez-aurre eta telematikoki egingo da, txandaka, edo egoerak hala 

eskatzen badu, bakarrik modu telematikoan. 

 

► Klaseen prozedura, irakaskuntza, txandaka, aurrez.aurre eta modu telematikoan egiten bada: 

 Ikasgai hauei dagokien asteko bi irakastorduetatik, ordu eta erdi (1,5) kontserbatorioan 

emango dira, aurrez-aurre, aurreko urteetan osatu ziren Orkestra eta Banda, bakoitza, bi taldetan 

banatuz, hurrenez-hurren.  

Beste ordu erdia (0,5), aurkitzen garen osasun egoeraren arabera, bi aukera planteatu ahal 

izango dira: alde batetik, irakaskuntza telematikoa, bertan, eduki desberdinei buruzko irakasleak 

planteatutako lan eta ariketa teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren 

gaiei buruz, ikasturterako proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren 

entzunaldi desberdinak modu kritikoan alderatzea, e.a.). Bestetik, jardunaldi batean lan intentsibo 

bat egiteko, agrupazio bateko ikasle guztiak biltzeko aukera planteatzen da. Eta aukera badago, 

kontzertu bat emanez amaitu. 

Ebaluazioa: 

- Zuzeneko behaketa klaseetan zehar. Eskoletara joatea…………………………………..…….……50% 

- Erregulartasuna bakarkako lanean eta taldearekiko lanean. Soinuan eta emaitza 
teknikoan 
progresioa.……………………………………………………………………………………..……………………….……25% 
- Aldizkako kontrolak: emanaldiak, modu telematikoan bidalitako lan teoriko-praktikoak, 
jardunaldi intentsibotan egindako lanak eta beste 
batzuk...........................……………………25% 

  
► Klaseen prozedura, irakaskuntza soilik modu telematikoan egiten bada:  

Osasun egoerak hala eskatzen badu, irakaskuntza soilik modu telematikoan egingo da. 
Modalitate honetan, ikasleek eduki desberdinei buruzko irakasleak planteatutako lan eta ariketa 
teoriko zein praktikoak burutuko dira (idatzizko-lanak zehazten diren gaiei buruz, ikasturterako 
proposatutako errepertorioaren pasarteen grabazioa, landutako obren entzunaldi desberdinak 
modu kritikoan alderatzea, edo zehazten den beste edozein). 

Ebaluazioa: 
- Modu telematikoan egindako lan teoriko-praktikoen balorazioa………………………...…100% 
 

 


