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HELBURUAK

IKASTURTEA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

1- Historian zehar, garrantzitsuak izan diren baxu
lineak eta baxulariak ezagutzea. Dagozkien
garaiko baliabideak memperatzea.

1- Baxu elektrikoaren oinarrizko errepertorioa
ezagutzen du. Baita garai bakoitzean erabili izan
diren baliabideak ere.

2- Musika
estilo
ezberdinetako
errepertorio
estandarra lantzea eta ikastea. Ikasle bakoitzaren
helburuen
arabehera
aukeratuko
da
errepertorioa.

2- Gutxienez 6 abesti buruz dakizki. Estilo
ezberdinetakoak. Ikaslearen beharren arabehera
autatutakoak.

3- Koherentzia historiko eta estilistikoa jorratzea.
Garai
bakoitzaren
arabehera,
erriminta
ezberdinak erabiltzen jakitea.

3- Kurtsoan landutako edukiak erabiltzeko gaitasuna
dauka. Koherentzia estilistiko eta hitorikoa
barneratuta du ikasleak.

EDUKIEN SEKUENTZIA
Hiruileko bakoitzean:
1- Bi abesti aukeratuko dira hiruhilekoan zehar lantzeko.
2- Konbo asignaturan erabiltzen den errepertorioa erabili ahal izango da.
3- Baxu línea ezagun bat landuko da gainera.
4- Abestien garaiko errimintak, landutako garaien arabehera joko dira

METODOLOGIA
1- Baxulari ezberdinak, lista baten bitartez ezagutuko dira. Ezagunak eta hain ezagunak ez diren baxulariak.
Baxulari bakoitza bere garaiean kokatuko da. Garrantzitsuenak direnen musikaren, eta errekurtsoen analisia
egingo da. Errepertorioa lantzerako garaian, baxulari bakoitzari edo eta garai bakoitzari dagozkien errimintak
landuko dira.
2- Ikasle bakoitzaren helburuen arabehera errepertorio estandar bat landuko da. Errepertoria, adibideen
bitartez landuko da. Baxu línea idatzien bitartez.
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Landutako errimintak, baxulariaren, garaiaren, edo eta disketxearen arabehera landuko dira adibideen
bitartez.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazioa jarrai-prozesua da. Taldearen eta ikasle
bakoitzaren aurreratzea neurtzen du. Kurtso bakoitzaren
helburu-edukiei buruz trebetasuna, ezaguerak eta etekina
neurtzen du ebaluazioak.
Hiru hilabetero egiten da ebaluazioa eta kurtso bukaeran
egiten den puntuazio globala da azken ebaluazioa.
Ikasle bakoitzaren aurreratzearen ebaluaketa eta bere
gaitasun, ahalegin eta jarreraren balioespena egiten da.
Ebaluazio hau etengabe egingo da, eta gainera, aldizkako
entzunaldiak nahiz ariketak egingo dituzte ikasleek. Ariketa
hauetan edukiak menperatzen dituela erakutsi behar du
ikasleak. Klasera etortzea derrigorrezkoa da. Eskolak
aprobetxatzea eta astero egindako lana kontuan hartuko
dira ikaslearen ebaluazioa egiteko.
Kurtsoan zehar gutxienez eskatzen diren edukiak osatzea
beharrezkoa da maila gainditzeko eta kurtso bakoitzaren
programazioan azaltzen dira.

1. Klaseko lan jarrera

%25

2.Banako lanaren erregulartasuna eta
etxeko lanekin konpromisoa.

%25

3. Soinu eta teknikaren emaitzen
aurrerapena

%25

4. Aldizkako egiaztapenak:
- Gelako audizioak.

%25

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK




1.
2.

Ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek errekuperazio-froga gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekainaren
hasieran).
Ohiko azken ebaluazioan nota negatiboa lortzen duten ikasleek ez-ohiko deialdian errekuperazio-froga egin
dezakete (ekainaren bigarren hamabostaldian).
Irakasgairen bat gainditu gabe kurtsoa igaro duten ikasleek hurrengo kurtsoaren edozein ebaluazioan
errekupera dezakete.
ERREKUPERAZIO-FROGA
Irakasleekin adostutako lanak interpretatzea. (Ikasleak taldeko kideak ekarriko ditu beharrrezkoa izanez gero).
Irakasleak adierazitako ariketak burutzea kurtsoaren edukiak gainditzea erakusteko.

OHARRAK
Ebaluazioa hiru ikuspuntutik azaltzen da:
-Hasierako ebaluaketa, ikasle bakoitza ezagutzeko. Bere gaitasunak, interesak, xedeak eta gabeziak ezagutu behar
ditugu ikasketa plana norberari egokitzeko.

-Irakaslearen lanaeta programazioaren ebaluazioa. Erabilitako metodoen hausnarketa etengabe egingo da. Edukien
egokitzapena edo berritzea , metodo eta material didaktikoak eransketa kontuan hartuko dira irakaskuntza hobetzeko
eta ikasle bakoitzaren onena lortzeko.
-Ikasle bakoitzaren aurreratzearen ebaluaketa eta bere gaitasun, ahalegin eta jarreraren balioespena.
1.Eranskina: Pandemiaren ondorioz gerta daitezkeen egoeretarako, programaren funtzionamendu egokia bermatzeko
jarduera-planak zehazten dira hurrengo puntuetan.




1. kasua - Eskolak presentzialak dira eta programazioaren arabera jokatuko da, aldaketarik gabe.
2. Kasua - Eskolak erdi-presentzialak badira, presentzialak ez direnak, 3. kasuan bezala egingo dira.
3. Kasua - Presentzialak ez diren eskolak, era telematikoan egingo dira. Ordutegiak ikasle bakoitzaren egoerara
egokituko dira eta ez dute iraupen bera izan beharrik. Ikasleei erraztasunak emango zaizkie ikasgelako egin
beharrak egin ahal izateko.
Klase telematikoetan, programazioan aurreikusitako lan berak egingo dira. Eskatutako interpretazioak bideoan
grabatuko dira, eta irakasleari bidaliko zaizkio drive-ren bitartez ikastetxeko kontu korporatiboa erabiliz. Egin
beharreko lanak argitzea izango da klaseen helburua eta horiek egiteko behar diren azalpenak ematea.
Klaseek bideoan grabatutako ikasgai batzuk izan ditzakete, telematikoki direnak osatzeko. Oro har, azalpena
behar izango duten ikasgaiak, kalitatezko grabazioa behar dutenak izango dira, zuzeneko klase telematikoen
soinuak ebakiak eta kalitate falta izan baititzakete, argi ulertzeko.
Taldeko ikasgaietan edo zereginetan, irakasleak bideo bateratu bat egingo du ikasleek bidalitako bideoekin,
muntatuko den lanaren edo zereginaren zatiak interpretatuz. Sare bidez zabalduko da, ikastetxeko kontuen
bitartez. Kalitate oneko audioa graba dezaketen ikasleekin bakarrik egingo da, ez da beharrezkoa bideoaren
kalitate optimoa.
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1- Historian zehar, jazz musikan, garrantzitsuak izan
diren baxu lineak eta baxulariak ezagutzea.
Dagozkien garaiko baliabideak memperatzea.
Koherentzia estilistiko eta hitorikoarekin jotzea.

1- Jazz musikari dagokionez, etapa garrantzitsuenak
ezagutzen ditu. Baita garai bakoitzean erabili izan
diren
baliabideak ere.
Diatonikoak eta
alteratutako akordeekin

2- Jazz musikako errepertorio estandarra lantzea eta
ikastea.

2- Gutxienez 6 abesti buruz dakizki. Jazz Standarrak.
Ikaslearen beharren arabehera autatutakoak.

3- Koherentzia estilistikoa jorratzea. Jazz estilo
ezberdinetako abestiak lantzea.

3- Kurtsoan landutako edukiak erabiltzeko gaitasuna
dauka. Koherentzia estilistikoa barneratuta du
ikasleak.

EDUKIEN SEKUENTZIA
· Lehen hiruhilekoa: a) Bi jazz standar aukeratuko dira hiruhilekoan zehar lantzeko b) Baxulari ezberdinek egin dituzten
lineak landuko dira. c) Konbo asignaturan erabiltzen den errepertorioa erabili ahal izango da.

· Bigarren hiruhilekoa: a) Bi Rhythm and Changes aukeratuko dira hiruhilekoan zehar lantzeko b) Abestien bertsio
ezberdinak entzungo dira eta erabiltzen diren errimintak analizatu. c) Konbo asignaturan erabiltzen den errepertorioa
erabili ahal izango da.

· Hirugarren hiruhilekoa: a) Bi jazz standard aukeratuko dira hiruhilekoan buruz ikasteko. b) Kurtsoan zehar landutako
errimintak aplikatuko dira errepertorioa lantzerako garaian. c) Konbo asignaturan erabiltzen den errepertorioa erabili
ahal izango da.

METODOLOGIA
1- Baxulari ezberdinak, lista baten bitartez ezagutuko dira. Ezagunak eta hain ezagunak ez diren baxulariak.
Baxulari bakoitza bere garaiean kokatuko da. Oinarrizko jazz standard-rak landuko dira. Errepertorioa
lantzerako garaian, baxulari bakoitzari edo eta garai bakoitzari dagozkien errimintak landuko dira.

2- Bi Rhythm and changes aukeratuko dira real book liburuetatik.
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Kurtsoan zehar landutako errimintak, jazz standard ezberdinetan aplikatuko dira. Klase bakoitzean
aukeratutako standarrak joko dira.
Errepertorioa:
-

All the things you are

-

Solar

-

Just Friends

-

Days of wine and roses

-

Stella by starlight

-

Like someone in love

-

Have you met miss Jones

-

Oleo

-

I´ve got Rhythm

-

C.t.a.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazioa jarrai-prozesua da. Taldearen eta ikasle
bakoitzaren aurreratzea neurtzen du. Kurtso bakoitzaren
helburu-edukiei buruz trebetasuna, ezaguerak eta etekina
neurtzen du ebaluazioak.
Hiru hilabetero egiten da ebaluazioa eta kurtso bukaeran
egiten den puntuazio globala da azken ebaluazioa.
Ikasle bakoitzaren aurreratzearen ebaluaketa eta bere
gaitasun, ahalegin eta jarreraren balioespena egiten da.
Ebaluazio hau etengabe egingo da, eta gainera, aldizkako
entzunaldiak nahiz ariketak egingo dituzte ikasleek. Ariketa
hauetan edukiak menperatzen dituela erakutsi behar du
ikasleak. Klasera etortzea derrigorrezkoa da. Eskolak
aprobetxatzea eta astero egindako lana kontuan hartuko
dira ikaslearen ebaluazioa egiteko.
Kurtsoan zehar gutxienez eskatzen diren edukiak osatzea
beharrezkoa da maila gainditzeko eta kurtso bakoitzaren
programazioan azaltzen dira.

1. Klaseko lan jarrera

%25

2.Banako lanaren erregulartasuna eta
etxeko lanekin konpromisoa.

%25

3. Soinu eta teknikaren emaitzen
aurrerapena

%25

4. Aldizkako egiaztapenak:
- Gelako audizioak.

%25

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK




Ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek errekuperazio-froga gainditu beharko dute ohiko deialdian (ekainaren
hasieran).
Ohiko azken ebaluazioan nota negatiboa lortzen duten ikasleek ez-ohiko deialdian errekuperazio-froga egin
dezakete (ekainaren bigarren hamabostaldian).
Irakasgairen bat gainditu gabe kurtsoa igaro duten ikasleek hurrengo kurtsoaren edozein ebaluazioan
errekupera dezakete.

ERREKUPERAZIO-FROGA
3.
4.

Irakasleekin adostutako lanak interpretatzea. (Ikasleak taldeko kideak ekarriko ditu beharrrezkoa izanez gero).
Irakasleak adierazitako ariketak burutzea kurtsoaren edukiak gainditzea erakusteko.

OHARRAK
Ebaluazioa hiru ikuspuntutik azaltzen da:
1- Hasierako ebaluaketa, ikasle bakoitza ezagutzeko. Bere gaitasunak, interesak, xedeak eta gabeziak ezagutu
behar ditugu ikasketa plana norberari egokitzeko.
2- Irakaslearen lanaeta programazioaren ebaluazioa. Erabilitako metodoen hausnarketa etengabe egingo da.
Edukien egokitzapena edo berritzea, metodo eta material didaktikoak eransketa kontuan hartuko dira
irakaskuntza hobetzeko eta ikasle bakoitzaren onena lortzeko.
3- Ikasle bakoitzaren aurreratzearen ebaluaketa eta bere gaitasun, ahalegin eta jarreraren balioespena.
1.Eranskina: Pandemiaren ondorioz gerta daitezkeen egoeretarako, programaren funtzionamendu egokia bermatzeko
jarduera-planak zehazten dira hurrengo puntuetan.




1. kasua - Eskolak presentzialak dira eta programazioaren arabera jokatuko da, aldaketarik gabe.
2. Kasua - Eskolak erdi-presentzialak badira, presentzialak ez direnak, 3. kasuan bezala egingo dira.
3. Kasua - Presentzialak ez diren eskolak, era telematikoan egingo dira. Ordutegiak ikasle bakoitzaren egoerara
egokituko dira eta ez dute iraupen bera izan beharrik. Ikasleei erraztasunak emango zaizkie ikasgelako egin
beharrak egin ahal izateko.
Klase telematikoetan, programazioan aurreikusitako lan berak egingo dira. Eskatutako interpretazioak bideoan
grabatuko dira, eta irakasleari bidaliko zaizkio drive-ren bitartez ikastetxeko kontu korporatiboa erabiliz. Egin
beharreko lanak argitzea izango da klaseen helburua eta horiek egiteko behar diren azalpenak ematea.
Klaseek bideoan grabatutako ikasgai batzuk izan ditzakete, telematikoki direnak osatzeko. Oro har, azalpena
behar izango duten ikasgaiak, kalitatezko grabazioa behar dutenak izango dira, zuzeneko klase telematikoen
soinuak ebakiak eta kalitate falta izan baititzakete, argi ulertzeko.
Taldeko ikasgaietan edo zereginetan, irakasleak bideo bateratu bat egingo du ikasleek bidalitako bideoekin,
muntatuko den lanaren edo zereginaren zatiak interpretatuz. Sare bidez zabalduko da, ikastetxeko kontuen
bitartez. Kalitate oneko audioa graba dezaketen ikasleekin bakarrik egingo da, ez da beharrezkoa bideoaren
kalitate optimoa.

