IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
IRAKASGAIA INSTRUMENTU NAGUSIAREN ERREPERTORIOA
IRAKASLEAK SANTIAGO BANDA
HELBURUAK
- Teklatuen eta organoaren bankuaren gainean gorputza
zein posturatan izan behar den jakin (oinak, pelbisa, eskuak,
besoak, lepoa, burua, etab.).
- Gorputza era funtzional batean (eutonia/teknikaren
garapena) eta gorputz-atalak era independentean
erabiltzeko ohitura hartu horretarako beharrezkoak diren
ariketa eta jarduera guztiak eginez.
- Organoak izan ohi dituen kanpoko aldaera materialei
buruzko iritzi arrazoitu eta funtsatua eskuratu: bankuaren
altuera, bankuaren eta eskuko teklatuen arteko distantzia,
etab.
- Teklak sakatzeko moduaren arabera sortzen diren soinuen
arteko ezberdintasunak desberdindu, eta era kontziente eta
kontrolatu batean ekoizteko gaitasuna eskuratu.
- Artikulazio maila ezberdinak desberdindu (staccatotik
legatissimoraino), eta era kontziente eta kontrolatu batean
ekoizteko gaitasuna eskuratu.
- Interpretazioan txukuntasuna mantentzeko ohitura
eskuratu, notazioa errespetatuz eta erritmoa menperatuz.
- Agogikaren baliabideak ezagutu eta erabili interpretazioari
esanahia emateko.
- Musika interpretatzeko ohitura analitikoak eskuratu.
- Organoaren errepertorioa osatzen duten obrak ulertzeko
gaitasuna garatu, garaiak, eskolak, autoreak, generoak eta
estiloak ezberdinduz, eta kasuan kasuko testuinguru
historikoarekin duen erlazioa ulertuz.
- Gutxika organoaren erregistroak, oinarrizko lege
akustikoak, konbinazio aukerak eta errepertorioan duen
aplikazio konkretua ezagutu ikuspuntu historiko, akustiko
estetiko eta formaletik.
- Testuinguru musikal ezberdinetan aipatutako baliabideak
ongi erabiltzea ahalbidetuko duen irizpide autonomo bat
eraiki.
- Ikasteko estrategia egokiak ezagutu eta erabili.
- Tentsio egoeretan interpretatzeko baliabideak eskuratu.
- Organo mota ezberdinen ezaugarriak ezagutu.
- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako
errepertorio bat interpretatu.
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea.
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan
hautematea, identifikatzea eta bakartzea.
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion
estrategia aukeratu eta aplikatzea.
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion
testuinguru organistiko, historiko eta estetikoan kokatzea.
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia era
arrazoituan aukeratzea.
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila.
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak
izan dezakeen ahalmena baliatzea.
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EDUKIEN SEKUENTZIA
Atal honetan jasotzen diren eduki guztiak iraunkorrak dira, eta indarrean jarraitzen dute ikasketa prozesuaren aldi
guztietan.
Ikasturtean landuko diren obrak ikasturte bakoitzaren ebaluazio orokorraren unitateak osatzen dituzten hiru
hiruhilekoen artean banatuko dira. Irakaslea izango da banaketa hori egin edo baimenduko duena, nahiz eta ikasturte
bakoitzaren errepertorio orientagarriaren atalean sekuentziazio bat gomendatzen den.
Ikasturte bakoitzerako indarrean dagoen eskola-egutegiaren arabera hiruhilekoek iraupen ezberdina dutenez gero,
obrak era orekatuan banatuko dira haien zailtasuna eta dagoen denbora kontuan hartuz.
EDUKIAK
- Teklatuen eta organoaren bankuaren gainean gorputza zein posturatan izan behar den jakitea (oinak, pelbisa, eskuak,
besoak, lepoa, burua, etab.).
- Gorputza era funtzional batean (eutonia/teknikaren garapena) eta gorputz-atalak era independentean erabiltzeko
ohitura hartzea horretarako beharrezkoak diren ariketa eta jarduera guztiak eginez.
- Organoak izan ohi dituen kanpoko aldaera materialei buruzko iritzi arrazoitu eta funtsatua eskuratzea: bankuaren
altuera, bankuaren eta eskuko teklatuen arteko distantzia, etab.
- Teklak sakatzeko moduaren arabera sortzen diren soinuen arteko ezberdintasunak desberdintzea, eta era kontziente
eta kontrolatu batean ekoizteko gaitasuna eskuratzea.
- Artikulazio maila ezberdinak desberdintzea (staccatotik legatissimoraino), eta era kontziente eta kontrolatu batean
ekoizteko gaitasuna eskuratzea.
- Interpretazioan txukuntasuna mantentzeko ohitura eskuratzea, notazioa errespetatuz eta erritmoa menperatuz.
- Agogikaren baliabideak ezagutzea eta erabiltzea interpretazioari esanahia emateko.
- Musika interpretatzeko ohitura analitikoak eskuratzea.
- Organoaren errepertorioa osatzen duten obrak ulertzeko gaitasuna garatzea, garaiak, eskolak, autoreak, generoak eta
estiloak ezberdinduz, eta kasuan kasuko testuinguru historikoarekin duen erlazioa ulertuz.
- Gutxika organoaren erregistroak, oinarrizko lege akustikoak, konbinazio aukerak eta errepertorioan duen aplikazio
konkretua ezagutzea ikuspuntu historiko, akustiko estetiko eta formaletik.
- Testuinguru musikal ezberdinetan aipatutako baliabideak ongi erabiltzea ahalbidetuko duen irizpide autonomo bat
eraikitzea.
- Ikasteko estrategia egokiak ezagutzea eta erabiltzea.
- Tentsio egoeretan interpretatzeko baliabideak eskuratzea.
- Organo mota ezberdinen ezaugarriak ezagutzea.
- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako errepertorio bat interpretatzea.

METODOLOGIA
- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea.
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea.
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea.
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea.
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab.
PROGRAMA
1. XVI-XVIII. mendeko espainiar eskola
Antonio de Cabezón (1510-1566): Diferencias sobre el Canto del Cavallero.
Diferencias sobre la Pavana Milanesa.
Canción glosada "Dulce memoriae"
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Tiento de I tono (sobre la salve)
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627): Tiento grande de cuarto tono;
Obra de octavo tono alto, ensalada;
Obra de I tono sobre el paso de la Salve
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654): "Facultad orgánica". Tientos V, X, XXIII, LIII.
Pablo Bruna (1611-1679): Tiento de II tono por Gesolreut sobre la letanía de la
Virgen;
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712): Batalla Imperial.
Tiento de batalla de quinto tono punto bajo
Pasacalles II, V
Tiento partido de m.d. sobre Ave maris stella
2. J.S. Bach aurreko ipar alemaniar eskola.
Samuel Scheidt (1587-1653): Vater unser im Himmerleich
Franz Tunder (1614-1667): Jesus Christus, unser Heiland
Matthias Weckmann (ca.1616-1674):
Es ist das Heil uns kommen her, Sextus Versus
Gelobet seist du Jesu Christ (I), Secundus Versus
Dietrich Buxtehude (1637-1707): Gelobet seist du, Jesu Christ BuxWV 188
Magnificat primi toni BuxWV 203
Nun freut euch, lieben Christen gmein BuxWV 210
Te Deum laudamus BuxWV 218
Wie schön leuchtet der Morgensetern BuxWV 223
Nicolaus Bruhns (1665-1697): Nun komm der Heiden Heiland
-1740): Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.
3. Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga en do mayor BWV 531;
Preludio y fuga en fa menor BWV 534,
Preludio y fuga en sol menor BWV 535,
Preludio y fuga en la mayor BWV 536;
Fantasía y fuga en do menor BWV 537;
Preludio y Fuga en re menor BWV 539
Toccata y fuga en re menor BWV 565,
Corales a elegir entre:
O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618;
Hilf Gott, daß mir's gelinge BWV 624;
Christ ist erstanden BWV 627 (solo éste).
Von Gott will ich nicht lassen BWV 658,
Nun komm', der heiden Heiland BWV 659,
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 662,
Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist BWV 667,
Vor deinen Thron tret' ich BWV 668.
Christe, aller Welt Trost BWV 670
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671
Wir glauben all' an einen Gott BWV 680.
4. Erromantizismo alemana
Robert Schumann (1810-1856): "Estudios" op. 56.
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Fuga sobre BACH op. 60, n. 4
August Gottfried Ritter (1811-1885): Sonata 1 op. 11
Johannes Brahms (1833-1897): Preludio y fuga en la menor Wo0 9;
Fuga en Lab menor Wo0 8;
Felix Mendelssohn (1809-1847): Sonatas op.65 n. 2, n. 3, n. 5.
Preludio y fuga op.37 n.3.
Josef Rheinberger (1839-1901): Sonata 1 op. 27 (completa)
Sonata 8 op. 132: IV. Passacaglia.
Benedictus.
12. Te Deum.

5. Erromantizismon frantsesa
Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858): Fantasía y fuga en Sib.
César Franck (1822-1890): Pièce Héroïque; Fantasía en La mayor;
Pastoral; Prière.
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Preludio y Fuga en Mib mayor op. 99, n. 3
Théodore Dubois (1837-1924): "12 pièces pour Orgue": Toccata
Eugéne Gigout (1844-1925): "10 pièces pour Orgue": 4. Toccata
8. Scherzo
Léon Boëllmann (1862-1897). "Suite Gothique".
6. XX. edo XXI. mendeak
Jesús Guridi (1886-1961): Variaciones sobre un tema vasco.
Herbert Howells (1892-1983): "Six Pieces for Organ".
Jean Langlais (1907-1991): Suite médievale.
Olivier Messiaen (1908“
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Jehan Alain (1911-1940): Variations sur un thème de Clément Jannequin, Aria, Prélude et
fugue, Litanies, 1re Fantaisie, 2e Fantaisie, Variations sur Lucis Creator, Suite.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio:
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena
egitea.
- Interpretazio organistikoarekin lotutako gai arruntei
buruzko ahozko galderei erantzutea.

- Fidagarritasun eta kontrol teknikoa: % 30
- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna eta koherentzia: %
40
- Erlazionatutako ezagutza teorikoak: % 10
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20

Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:
- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 2 edo 3
obra interpretatzea.
EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek azterketa bat egin beharko dute, non ikasturtean zehar ikasitako estilo
ezberdinetako 3 edo 4 obra interpretatu beharko dituzten eta gutxienez haietako bat J.S. Bachena eta pedala erabiliz
izan beharko den. % 100eko balioa emango zaio.
- Ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek azterketa bat egin beharko dute, non estilo ezberdinetako 4 obra interpretatu
beharko dituzten. % 100eko balioa emango zaio.
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OHARRAK
Irakasleak ikasturte bakoitzean egoki deritzon azterketa kopurua ezarriko du. Azterketak entzunaldi moduan eta
epaimahaiarekin egin daitezke.

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
IRAKASGAIA INSTRUMENTU NAGUSIAREN ERREPERTORIOA
IRAKASLEAK SANTIAGO BANDA
HELBURUAK
- Teklatuen eta organoaren bankuaren gainean gorputza
zein posturatan izan behar den jakin (oinak, pelbisa,
eskuak, besoak, lepoa, burua, etab.).
- Gorputza era funtzional batean (eutonia/teknikaren
garapena) eta gorputz-atalak era independentean
erabiltzeko ohitura hartu horretarako beharrezkoak diren
ariketa eta jarduera guztiak eginez.
- Organoak izan ohi dituen kanpoko aldaera materialei
buruzko iritzi arrazoitu eta funtsatua eskuratu: bankuaren
altuera, bankuaren eta eskuko teklatuen arteko distantzia,
etab.
- Teklak sakatzeko moduaren arabera sortzen diren
soinuen arteko ezberdintasunak desberdindu, eta era
kontziente eta kontrolatu batean ekoizteko gaitasuna
eskuratu.
- Artikulazio maila ezberdinak desberdindu (staccatotik
legatissimoraino), eta era kontziente eta kontrolatu batean
ekoizteko gaitasuna eskuratu.
- Interpretazioan txukuntasuna mantentzeko ohitura
eskuratu, notazioa errespetatuz eta erritmoa menperatuz.
Agogikaren
baliabideak
ezagutu
eta
erabili
interpretazioari esanahia emateko.
- Musika interpretatzeko ohitura analitikoak eskuratu.
- Organoaren errepertorioa osatzen duten obrak ulertzeko
gaitasuna garatu, garaiak, eskolak, autoreak, generoak eta
estiloak ezberdinduz, eta kasuan kasuko testuinguru
historikoarekin duen erlazioa ulertuz.
- Gutxika organoaren erregistroak, oinarrizko lege
akustikoak, konbinazio aukerak eta errepertorioan duen
aplikazio konkretua ezagutu ikuspuntu historiko, akustiko
estetiko eta formaletik.
- Testuinguru musikal ezberdinetan aipatutako baliabideak
ongi erabiltzea ahalbidetuko duen irizpide autonomo bat
eraiki.
- Ikasteko estrategia egokiak ezagutu eta erabili.
- Tentsio egoeretan interpretatzeko baliabideak eskuratu.
- Organo mota ezberdinen ezaugarriak ezagutu.
- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako
errepertorio bat interpretatu.
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea.
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan
hautematea, identifikatzea eta bakartzea.
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion
estrategia aukeratu eta aplikatzea.
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion
testuinguru organistiko, historiko eta estetikoan kokatzea.
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia era
arrazoituan aukeratzea.
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila.
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak
izan dezakeen ahalmena baliatzea.
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EDUKIEN SEKUENTZIA
Atal honetan jasotzen diren eduki guztiak iraunkorrak dira, eta indarrean jarraitzen dute ikasketa prozesuaren aldi
guztietan.
Ikasturtean landuko diren obrak ikasturte bakoitzaren ebaluazio orokorraren unitateak osatzen dituzten hiru
hiruhilekoen artean banatuko dira. Irakaslea izango da banaketa hori egin edo baimenduko duena, nahiz eta ikasturte
bakoitzaren errepertorio orientagarriaren atalean sekuentziazio bat gomendatzen den.
Ikasturte bakoitzerako indarrean dagoen eskola-egutegiaren arabera hiruhilekoek iraupen ezberdina dutenez gero,
obrak era orekatuan banatuko dira haien zailtasuna eta dagoen denbora kontuan hartuz.
EDUKIAK
- Teklatuen eta organoaren bankuaren gainean gorputza zein posturatan izan behar den jakitea (oinak, pelbisa, eskuak,
besoak, lepoa, burua, etab.).
- Gorputza era funtzional batean (eutonia/teknikaren garapena) eta gorputz-atalak era independentean erabiltzeko
ohitura hartzea horretarako beharrezkoak diren ariketa eta jarduera guztiak eginez.
- Organoak izan ohi dituen kanpoko aldaera materialei buruzko iritzi arrazoitu eta funtsatua eskuratzea: bankuaren
altuera, bankuaren eta eskuko teklatuen arteko distantzia, etab.
- Teklak sakatzeko moduaren arabera sortzen diren soinuen arteko ezberdintasunak desberdintzea, eta era kontziente
eta kontrolatu batean ekoizteko gaitasuna eskuratzea.
- Artikulazio maila ezberdinak desberdintzea (staccatotik legatissimoraino), eta era kontziente eta kontrolatu batean
ekoizteko gaitasuna eskuratzea.
- Interpretazioan txukuntasuna mantentzeko ohitura eskuratzea, notazioa errespetatuz eta erritmoa menperatuz.
- Agogikaren baliabideak ezagutzea eta erabiltzea interpretazioari esanahia emateko.
- Musika interpretatzeko ohitura analitikoak eskuratzea.
- Organoaren errepertorioa osatzen duten obrak ulertzeko gaitasuna garatzea, garaiak, eskolak, autoreak, generoak eta
estiloak ezberdinduz, eta kasuan kasuko testuinguru historikoarekin duen erlazioa ulertuz.
- Gutxika organoaren erregistroak, oinarrizko lege akustikoak, konbinazio aukerak eta errepertorioan duen aplikazio
konkretua ezagutzea ikuspuntu historiko, akustiko estetiko eta formaletik.
- Testuinguru musikal ezberdinetan aipatutako baliabideak ongi erabiltzea ahalbidetuko duen irizpide autonomo bat
eraikitzea.
- Ikasteko estrategia egokiak ezagutzea eta erabiltzea.
- Tentsio egoeretan interpretatzeko baliabideak eskuratzea.
- Organo mota ezberdinen ezaugarriak ezagutzea.
- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako errepertorio bat interpretatzea.

METODOLOGIA
- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea.
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea.
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea.
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea.
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab.
PROGRAMA
1. XVI-XVIII. mendeko espainiar eskola
Antonio de Cabezón (1510-1566): Tientos.
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654): "Facultad Orgánica" (excepto los tientos XIV;
XV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXXIV; XXXV; XXXVII; XLIII; XLVIII (de tiple) y L);
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Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627): Tiento de cuarto tono;
Obra de octavo tono alto (ensalada);
Obra de primer tono (Salve Regina);
Pablo Bruna (1611-1679): Tiento lleno de sexto tono sobre Ut re mi fa sol la;
Tiento de II tono por Gesolreut sobre la letanía de la Virgen;
Algún otro tiento de los largos
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712): Pavanas; Gallardas; Jácara;
Tiento partido de m.d. sobre Ave Maris Stella.
Tiento de VII tono por Alamirre
Tiento de Pange Lingua
Tiento lleno de VI tono
Tiento de dos tiples de II tono por Gsolreut
2. XVII-XVIII. mendeko europear eskolak
Escuela italiana y centroeuropea:
Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Toccate; Canzoni; Ricer
…
Johann Jakob Froberger (1616-1667): Toccatas, Ricercares, Fantasias, Canzonas.
Johann Kaspar Kerll (1627-1693): Toccatas, Capriccio sopra in cucú, Battaglia.
Georg Muffat (1653-1704): Toccatas, Passacaglia.
Escuela francesa:
Jean Titelouze (1562-1633): Himnos. Magnificats.
Guillaume Gabriel Nivers (1632-1714): "Livre d'orgue".
Jacques Boyvin (1653P
’
'
François Couperin (1668-1733): "Misa de las parroquias".
Louis Marchand (1669-1732): "Livre I".
Nicolas de Grigny (1672-1703): Livre d'orgue.
Jean-François Dandrieu (ca.1682’
Escuela inglesa:
John Stanley (1712-1786). "30 Voluntaries for organ".
Escuela flamenca:
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Variaciones, Fantasías, Fantasías en Eco.
Escuela alemana del norte:
Samuel Scheidt (1587-1653): "Tabulatura Nova".
Matthias Weckmann (ca.1616-1674): Toccatas, Canzonas.
Dietrich Buxtehude (1637-1707): Praeludium in C BuxWV 137
Praeludium in d BuxWV 140
Praeludium in E BuxWV 141
Praeludium in e BuxWV 142
Praeludium in F BuxWV 145
Praeludium in fis BuxWV 146
Praeludium in g BuxWV 148
Praeludium in g BuxWV 149
Praeludium in a BuxWV 153
Toccata in F BuxWV 156
Magnificat primi toni BuxWV 203
Nun freut euch, lieben Christen gmein BuxWV 210
Te Deum BuxWV 218
-1740): Praeludium in d
Praeambulum in E
Praeambulum in G
Praeludium in g
Partita super Nun lasst uns Gott dem Herrem
Georg Böhm (1661-1733): Praeludium in C
Praeludium in d
Auf meinem lieben Gott
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Nicolaus Bruhns (1665-1697): Praeludium in e (el grande)
Praeludium in G
3. Johann Sebastian Bach
Preludio y Fuga en Do mayor BWV 531
Preludio y Fuga en Fa menor BWV 534
Preludio y Fuga en Sol menor BWV 535
Preludio y Fuga en La mayor BWV 536
Fantasía y Fuga en Do menor BWV 537
Preludio y Fuga en sol mayor BWV 541
Preludio y Fuga en La menor BWV 543
Preludio y Fuga en Do menor BWV 546
Preludio y Fuga en Do mayor BWV 547
Preludio y Fuga en Sol mayor BWV 550
Fantasia super Komm, heiliger Geist BWV 651,
Komm, heiliger Geist BWV 652,
ssen Babylon BWV 653,
O Lamm Gottes unschuldig BWV 656,
Nun danket Alle Gott BWV 657,
Von Gott will ich nicht lassen BWV 658,
Nun komm', der Heiden Heiland BWV 659,
Nun komm', der Heiden Heiland BWV 661,
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 662,
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 663,
Jesus Christus, unser Heiland BWV 665,
Jesus Christus, unser Heiland BWV 666,
Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist BWV 667.
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671,
Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 678
Wir glauben all' an einen Gott BWV 680,
Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684,
Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir BWV 686.
J
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Corales de Leipzig: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655
Nun komm der Heiden heiland BWV 660
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 664
Otros corales: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 754
Sonatas en Trío (un movimiento):
Triosonata Nr. 1 en Mib mayor: BWV 525 1er mov.
Triosonara Nr. 4 en mi menor BWV 528: 1er mov.
Tríos: Trío en Re menor BWV 583
Trío en Sol menor BWV 584
Trío en Do menor BWV 585
Trío en Sol mayor BWV 586
Trío en Sol mayor BWV 1027a
4. Erromantizismo frantsesa
Cesar Franck (1822-1890): Grande pièce symphonique op. 17
Pastorale op. 19
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Prière op. 20
Pièce héroïque (de Trois pièces pour grand orgue).
"Trois Chorals" (uno de ellos).
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Preludio y Fuga op. 109 n. 1, 2, 3.
5. Erromantizismo alemana
Felix Mendelssohn (1809-1847): Sonatas op. 65 nº 1, nº 2, nº 3 y nº 5;
Preludios y fugas op. 37 nº 1 y nº 3.
Robert Schumann (1810-1856): Fugas sobre el nombre de BACH op. 60;
Franz Liszt (1811-1886): Praeludium und fug
Johannes Brahms (1833-1897): Preludio y fuga en la menor WoO 9;
Preludio y fuga en sol menor WoO 10;
"Once corales" op.122 (al menos cuatro de ellos).
Alexandre Guilmant (1837-1911): Sonata 3 en Do menor.
Josef Rheinberger (1839-1901): Sonata 4 en La menor, op. 98.
Max Reger (1873-1916): "Introduction und Passacaglia" en Re menor.
Fuga
Improvisation y 6. Fuge.
6. XX. edo XXI. mendea
Louis Vierne (1870-1937):
"Pièces de fantaisie I" op.51: Prélude, Caprice, Intermezzo;
"Pièces de fantaisie II" op.53: Sicilienne, Hymne au Soleil, Claire de lune;
"Pièces de fantaisie III" op.54: Dédicace, Étoil du soir, Sur le Rhin;
Carillon de Westminster
"Pièces de fantaisie IV" op.55: Aubade.
Jesús Guridi (1886-1961): Tríptico del Buen Pastor.
Herbert Howells (1892-1983): "Six Pieces for Organ".
Paul Hindemith (1895-1963): "Sonatas".
Maurice Duruflé (1902-1986): "Suite" op.5: Prélude.
Jean Langlais (1907-1991): Himno de Acción de Gracias - Te Deum (3 paráfrasis
gregorianas)
Olivier Messiaen (1908é
’
Le Verbe.
"Livre du Saint Sacrement": Puer natus est
"Les Corps Glorieux": Joie et clarté des Corps Glorieux.
Jehan Alain (1911-1940): Variations sur un thème de Clément Jannequin,
Litanies,
2e Fantaisie,
Suite,
Scherzo.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio:
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena
egitea.
- Interpretazio organistikoarekin lotutako gai arruntei
buruzko ahozko galderei erantzutea.

- Fidagarritasun eta kontrol teknikoa: % 30
- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna eta koherentzia: %
40
- Erlazionatutako ezagutza teorikoak: % 10
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20

Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:
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- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 2 edo 3
obra interpretatzea.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek azterketa bat egin beharko dute, non ikasturtean zehar ikasitako estilo
ezberdinetako 3 edo 4 obra interpretatu beharko dituzten eta gutxienez haietako bat J.S. Bachena eta pedala erabiliz
izan beharko den. % 100eko balioa emango zaio.
- Ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek azterketa bat egin beharko dute, non estilo ezberdinetako 4 obra interpretatu
beharko dituzten. % 100eko balioa emango zaio.

OHARRAK
Irakasleak ikasturte bakoitzean egoki deritzon azterketa kopurua ezarriko du. Azterketak entzunaldi moduan eta
epaimahaiarekin egin daitezke.

