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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA INSTRUMENTU NAGUSIAREN ERREPERTORIOA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Partituren irakurketa egokiaren bidez, textuaren 
zentzuaren ulermen bat lortzea, textua interpretatu ahal 
izateko eta bere balio estetikoaz ohartzeko.  
 
2.- Instrumentuak eskaintzen dizkion aukerak 
menperatzeko, behar dituen gaitasun espezifikoak 
garatzea ( ahalmenak eta trebetasunak).  
 
3.- Behar den gorputz distentsio eta erlajazio maila lortzea, 
ekintza interpretatiboaren efikazia aurkitzeko abiapuntua 
baita, hala nola etorkizuneko lesioak prebenitzeko 
errekurtso garrantzitsua. 
 
4.- Musika-sensibilitatea garatzea, bere jarrera eta 
kualitateetatik abiatuz, instrumentuaren literaturaren 
ezagutza ahalik eta zabalena eta sakonena bilatuz.   
 
5.- Bere musika-kultura osatzeko, musika entzutera ohitzea 
eta norberaren interpretazio-erizpideak oinarrituz eta 
garatuz, kontzeptu estetikoa finkatzea. 
 
6.- Interpretearen gaitasunen garatzean memoriak duen 
garrantzia baloratzea. 
 
7.- Ordenamendu historikoaren ezagutzak aplikatzea, 
ikuspegi egokia izan dezan bere insterpretazioak 
estilistikoki zuzenak izan daitezen. 
 
8.-Ikasketan eta interpretatu behar dituen obren ulermen 
osoan, ezagutza analitikoak aplikatzea, bai harmonikoak 
hala nola formalak. 
 
9.- Gaur egungo musika-lengoaiean idatziriko obrak 
ezagutu eta interpretatzea, gure garaiko musikarekin 
harremanetan jarriz. 
 
10.- Bere buruaren irudi egoki bat osatzea, bere ezaugarri 
eta ahalmenena, eta ikasteko ohitura garatzea, erabilitako 
denboraren atarramendua baloratuz. 
 
11.- Publiko aurrean autokontrolaz, memoria menperatuz 
eta komunikazio ahalmenez  aritzea. 
 
12.- Gero eta autonomia haundiagoa erakustea jotzeko 
garaian sortu daitezkeen hainbat arlotan: digitazioa, 
artikulazioa, fraseoa, dinamika... 
 
13.- Norberaren jarraikako sendotze pertsonal, emozional 

1. Instrumentua jotzeak eskatzen dituen esfortzu 
muskular eta arnasketa egokiaren erabilera. 

Irizpide honekin koordinazio eragilearen menperatzea eta 
instrumentua jotzeak   eskatzen dituen ezinbesteko 
esfortzu muskularren oreka baloratu nahi dira, hala nola 
jotzean kontrola galtzeko krispazioak ekiditeko behar den 
erlajazio gradua. 

 

2. Obrak jotzean menperaketa erakustea alderdi 
teknikoak musikaletatik bereizi gabe. 

Irizpide honek interpretazio egoki bat lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak erlazionatzeko gaitasuna 
baloratzen du. 

 

3. Instrumentuaren soinu aukeren erabileran entzumen 
sentsibilitatea erakustea. 

Irizpide honekin instrumentuaren ezaugarrien eta 
funtzionamendu mekanikoaren ezagutza baloratu nahi dira 
eta bere aukeren erabilera. 

 

4. Garai eta estilo ezberdinetako lanen interpretazioa. 

Ikasleak bere instrumentuaren errepertorioari buruz eta 
bere lan adierazgarrienen ezagutza baloratu nahi da , 
irizpide honekin, hala nola, beharrezkoak diren irizpide 
estetikoak aplikatzeko sentsibilitate eta sormen maila. 

 

5. Estilo bakoitzari dagokion irizpideen arabera bakarkako 
errepertorioko lanak buruz interpretatzea. 

 

Ikasleak interpretatzen dituen lanen menperatzea eta 
ulermena baloratu nahi da irizpide honekin eta baita 
berauen soinu emaitzerako behar den konzentrazio 
gaitasuna ere. 

 

6. Testu musikalak uzten duen malgutasun alderdiak 
ekiteko behar den autonomia erakustea. 

 

Irizpide honek estilo kontzeptu pertsonala baloratzen du 
eta testua errespetuaren barruan dagoen  interpretazio 
askatasuna. 

 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboen erabakitasunean 
geroz eta autonomia gehiago erakustea. 

Ikasleak ikasteko ohituretan izan duen garapena baloratu 
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eta kulturala bilatzea bere formakuntza profesionalaren 
onerako. 
 
14.- Musika goi mailako ikasketetara sartzeko probak 
egiteko aukeratu den erreportorioa interpretatzea. 
 

nahi da irizpide honekin eta baita autokritikarako 
gaitasuna.  

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1.- Digitazioa eta bere arazoak: Digitazioaren garrantziaren baloraketa 
2.- Behatz artikulazioa: Eskala eta arpegioaak, nota errepikatuak, nota bikoitzak. 
3.- Besaurreko teknika:  Nota bikoitzen errotazioa. Besagaineko atakea. 
4.- Eskumuturreko atakea: stacatto sinplea, arkoa bi notekin, artikulazioak, nota bikoitzak, akordeak. 
5.- Beso teknika: Portato, arkoak bi notekin, artikulazioak, nota bikoitzak, akordeak. 
6.- Polifonia. 
7.- Apaindurak. 
8.- Desplazamendu eta prestakuntzak: Hatz lodiaren pasoa, distantziak, saltoak. 
9.- Pedala: Eskubiko pedala: kontradenboran, ritmikoa, pedal erdia. Ezkerreko pedala. Tonu pedala. 
10.- Entzuteko gaitasunaren garapen jarraia: belarria izango baita, pertzepzio taktilarekin batera, soinuaren kalitate 
eta ezaugarrien apreziaziorako osagai oinarrizko bezala erabiliz, atake guzti hauen erabilpena bideratuko duena. 
11.- Musika-textu batetako indikazio dinamiko guztien errealizazioan prezisioa. 
12.- Soinu-oreka, soinu plano ezberdinetan ,kalitate eta intentsitateari dagokionez. 
13.-Agogikaren ulermena eta berauren erabilpen zuzena, estilo pianistiko bakoitzeko expresio errekurtso bezala. 
14.-Fraseatzea  eta beraren egokitzea estilo ezberdinetara. 
15.-Metrikaren interpretazio zuzena erritmoaren ulermena lortzeko. 
16.-Piano errepertorioaren estilo eta garai ezberdineko obrak interpretatzea. 
17.- Interpretatuko dituen obren  analisi formal eta armonikoak. 
18.- Memoriaren entrenamendu jarrai eta etengabea. 
19.- Interprete haundien audizio konparatuak, bertsio ezberdinak modu kritikoan analizatzeko. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 
OBREN ERREPERTORIOA: 
Mailari dagozkion edukiak aplikatuz eta ikaslearen garapenera moldatuak, bere ezaugarri propioak kontutan hartuz. 
 
POLIFONIA: 
    - BACH : Preludios y fugas a 4 voces del “Clave bien temperado”, 
                   Suites Francesas 
    - C. FRANCK : Preludio, fuga y variación 
 
GARAI KLASIKOA: Sonata y/o variaciones: 
    - HAYDN, MOZART (también la Fantasía en do m), BEETHOVEN 
 
GARAI ERROMANTIKOA: 
   - SCHUBERT: Sonatas, Impromptus Op. 142 
   - GRIEG: Sonata Op.7 
   - MENDELSSOHN: Rondó caprichoso, 3 fantasías Op. 116 
   - CHOPIN: Mazurcas, Preludios, Valses, Nocturnos, Polonesas, 
                      Impromptus, Fantasía-Impromptu 
   - LISZT: Años de peregrinaje, Rapsodias húngaras. 
   - SCHUMANN: Piezas de fantasía Op.12, romanzas Op. 28, Arabesca Op.18, 
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                            Noveletten 
   - RACHMANINOFF : 6 Momentos musicales Op. 16, Preludios Op. 32,  
                                      Melodía Op.3 
    - CECILE CHAMINADE: Moment musical op. 103. Pieces humoristiques op. 87, Pierrete op. 41, Romances sans paroles 
    - AGATHE BACKER-GRONDHALL: 3 Clavierstykker op. 35 

- AMY BEACH: 2 piano pieces op. 102 

 
XX./ XXI. MENDEAK: 
 
    - DEBUSSY : Preludios Vol. I y II 
    - BARTOK : Improvisaciones Op.20 
    - KODALY : 9 Piezas Op.3 
    - PROKOFIEV : Visiones fugitivas Op.22 Sonatina pastoral Op.59, Piezas Op.12 
    - SCRIABIN : Preludios Op.13, Preludios Op.11, 4 Piezas Op.51, 
                          5 Preludios Op.16, Sherzo Op.46 
    - ALBÉNIZ : Suite española Op.47, Cantos de España Op. 232 
    - GRANADOS : Danzas españolas, 6 Piezas sobre cantos populares españoles,  
                              Escenas Románticas. 
    - FAURE : Nocturnos, Preludios, Barcarolas, Vals-Capricho 
    - KABAKEWSKY : Preludios Op. 38 
    - VILLALOBOS : Saudades das Sevas Brasileiras. A lenda do Caboclo, 
                               A prole do bebe 
    - RAVEL : Menuet antique, Pavana para un infanta difunta 
    - POULENC : Improvisaciones 
    - STRAVINSKY : Tango 
    - GINASTERA : Danzas argentinas 
    - TURINA : Mujeres españolas Op.17 
    - MOMPOU : Canciones y danzas, Preludios, Paisajes 

-EMILIANA DE ZUBELDIA: Esquisses d´une après-midi basque: nº 5 "Un souvenir d´Usandizaga, au bord d´un ruisseau" 

- KAREN TANAKA: Crystalline I ( Chester music) 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ebaluaketa jarraitua 
-Programa ikasteko gaitasuna. 
-Ikasketan autonomi prograsiboaren lormena. 
-Jarrera,  interesa eta lañaren ardura. 
-Bertaratzea. 
-Etxeko bakarkako lana. 
 
Entzunaldiak 
 

 
60% 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
Irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek irakaslearen adierazpenak jasoko dituzte zein alderdi zuzendu behar duten jakin 
ahal izateko. Irakaslearen irizpidearen arabera froga praktikoren bat burutzea proposatu ahal izango da, edo eta 
ebaluazio horren edukiak hurrengo hiruhilekoan berrikusi ebaluazio jarraiaz. 
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IRAKASGAIA INSTRUMENTU NAGUSIAREN ERREPERTORIOA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Partituren irakurketa egokiaren bidez, textuaren 
zentzuaren ulermen bat lortzea, textua interpretatu ahal 
izateko eta bere balio estetikoaz ohartzeko.  
 
2.- Instrumentuak eskaintzen dizkion aukerak 
menperatzeko, behar dituen gaitasun espezifikoak 
garatzea ( ahalmenak eta trebetasunak).  
 
3.- Behar den gorputz distentsio eta erlajazio maila lortzea, 
ekintza interpretatiboaren efikazia aurkitzeko abiapuntua 
baita, hala nola etorkizuneko lesioak prebenitzeko 
errekurtso garrantzitsua. 
 
4.- Musika-sensibilitatea garatzea, bere jarrera eta 
kualitateetatik abiatuz, instrumentuaren literaturaren 
ezagutza ahalik eta zabalena eta sakonena bilatuz.   
 
5.- Bere musika-kultura osatzeko, musika entzutera ohitzea 
eta norberaren interpretazio-erizpideak oinarrituz eta 
garatuz, kontzeptu estetikoa finkatzea. 
 
6.- Interpretearen gaitasunen garatzean memoriak duen 
garrantzia baloratzea. 
 
7.- Ordenamendu historikoaren ezagutzak aplikatzea, 
ikuspegi egokia izan dezan bere insterpretazioak 
estilistikoki zuzenak izan daitezen. 
 
8.-Ikasketan eta interpretatu behar dituen obren ulermen 
osoan, ezagutza analitikoak aplikatzea, bai harmonikoak 
hala nola formalak. 
 
9.- Gaur egungo musika-lengoaiean idatziriko obrak 
ezagutu eta interpretatzea, gure garaiko musikarekin 
harremanetan jarriz. 
 
10.- Bere buruaren irudi egoki bat osatzea, bere ezaugarri 
eta ahalmenena, eta ikasteko ohitura garatzea, erabilitako 
denboraren atarramendua baloratuz. 
 
11.- Publiko aurrean autokontrolaz, memoria menperatuz 
eta komunikazio ahalmenez  aritzea. 
 
12.- Gero eta autonomia haundiagoa erakustea jotzeko 
garaian sortu daitezkeen hainbat arlotan: digitazioa, 
artikulazioa, fraseoa, dinamika... 
 
13.- Norberaren jarraikako sendotze pertsonal, emozional 
eta kulturala bilatzea bere formakuntza profesionalaren 

1. Instrumentua jotzeak eskatzen dituen esfortzu 
muskular eta arnasketa egokiaren erabilera. 

Irizpide honekin koordinazio eragilearen menperatzea eta 
instrumentua jotzeak   eskatzen dituen ezinbesteko 
esfortzu muskularren oreka baloratu nahi dira, hala nola 
jotzean kontrola galtzeko krispazioak ekiditeko behar den 
erlajazio gradua. 

 

2. Obrak jotzean menperaketa erakustea alderdi 
teknikoak musikaletatik bereizi gabe. 

Irizpide honek interpretazio egoki bat lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak erlazionatzeko gaitasuna 
baloratzen du. 

 

3. Instrumentuaren soinu aukeren erabileran entzumen 
sentsibilitatea erakustea. 

Irizpide honekin instrumentuaren ezaugarrien eta 
funtzionamendu mekanikoaren ezagutza baloratu nahi dira 
eta bere aukeren erabilera. 

 

4. Garai eta estilo ezberdinetako lanen interpretazioa. 

Ikasleak bere instrumentuaren errepertorioari buruz eta 
bere lan adierazgarrienen ezagutza baloratu nahi da , 
irizpide honekin, hala nola, beharrezkoak diren irizpide 
estetikoak aplikatzeko sentsibilitate eta sormen maila. 

 

5. Estilo bakoitzari dagokion irizpideen arabera bakarkako 
errepertorioko lanak buruz interpretatzea. 

Ikasleak interpretatzen dituen lanen menperatzea eta 
ulermena baloratu nahi da irizpide honekin eta baita 
berauen soinu emaitzerako behar den konzentrazio 
gaitasuna ere. 

 

6. Testu musikalak uzten duen malgutasun alderdiak 
ekiteko behar den autonomia erakustea. 

Irizpide honek estilo kontzeptu pertsonala baloratzen du 
eta testua errespetuaren barruan dagoen  interpretazio 
askatasuna. 

 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboen erabakitasunean 
geroz eta autonomia gehiago erakustea. 

Ikasleak ikasteko ohituretan izan duen garapena baloratu 
nahi da irizpide honekin eta baita autokritikarako 
gaitasuna.  
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onerako. 
 
14.- Musika goi mailako ikasketetara sartzeko probak 
egiteko aukeratu den erreportorioa interpretatzea. 
 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 
1.- Digitazioa eta bere arazoak: Digitazioaren garrantziaren baloraketa 
2.- Behatz artikulazioa: Eskala eta arpegioaak, nota errepikatuak, nota bikoitzak. 
3.- Besaurreko teknika:  Nota bikoitzen errotazioa. Besagaineko atakea. 
4.- Eskumuturreko atakea: stacatto sinplea, arkoa bi notekin, artikulazioak, nota bikoitzak, akordeak. 
5.- Beso teknika: Portato, arkoak bi notekin, artikulazioak, nota bikoitzak, akordeak. 
6.- Polifonia. 
7.- Apaindurak. 
8.- Desplazamendu eta prestakuntzak: Hatz lodiaren pasoa, distantziak, saltoak. 
9.- Pedala: Eskubiko pedala: kontradenboran, ritmikoa, pedal erdia. Ezkerreko pedala. Tonu pedala. 
10.- Entzuteko gaitasunaren garapen jarraia: belarria izango baita, pertzepzio taktilarekin batera, soinuaren kalitate 
eta ezaugarrien apreziaziorako osagai oinarrizko bezala erabiliz, atake guzti hauen erabilpena bideratuko duena. 
11.- Musika-textu batetako indikazio dinamiko guztien errealizazioan prezisioa. 
12.- Soinu-oreka, soinu plano ezberdinetan ,kalitate eta intentsitateari dagokionez. 
13.-Agogikaren ulermena eta berauren erabilpen zuzena, estilo pianistiko bakoitzeko expresio errekurtso bezala. 
14.-Fraseatzea  eta beraren egokitzea estilo ezberdinetara. 
15.-Metrikaren interpretazio zuzena erritmoaren ulermena lortzeko. 
16.-Piano errepertorioaren estilo eta garai ezberdineko obrak interpretatzea. 
17.- Interpretatuko dituen obren  analisi formal eta armonikoak. 
18.- Memoriaren entrenamendu jarrai eta etengabea. 
19.- Interprete haundien audizio konparatuak, bertsio ezberdinak modu kritikoan analizatzeko. 

 

 
 

METODOLOGIA 

OBREN ERREPERTORIOA: 
 
Mailari dagozkion edukiak aplikatuz eta ikaslearen garapenera moldatuak, bere ezaugarri propioak kontutan hartuz. 
 
POLIFONIA: 
    - BACH : Preludios y fugas a 4 voces del “Clave bien temperado”, 
                   Suites inglesas, Partitas 
    - HÄNDEL : Klaviersuiten 
 
GARAI KLASIKOA:  Sonata eta/edo aldakuntzak: 
    - MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT 
 
 
GARAI ERROMANTIKOA: 
    - WEBER : Sonatas 
- MENDELSSOHN : Sonatas 
    - CHOPIN : Mazurcas, Valses, Nocturnos, Polonesas 
    - LISZT : Años de Peregrinaje, Rapsodias húngaras 
    - SAINT SAENS : Allegro apassionato Op.70 
    - GRIEG : Balada Op.24 
    - RACHMANINOFF : Polichinela Op.3, Preludios Op.3, Op.23, Op.32,  
    - SCHUMANN : Piezas Op.32, Op.23, Escenas de niños Op.15, Drei 
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                              Fantasiestüke Op.111, Noveletten 
    - BRAHMS : Op.76, Op.116, Op.117, Op.118, Op.119 
    - CECILE CHAMINADE: Moment musical op. 103. Pieces humoristiques op. 87, Pierrete op. 41, Romances sans paroles 

- AGATHE BACKER-GRONDHALL: 3 Clavierstykker op. 35 

- AMY BEACH: 2 piano pieces op. 102 
 
XX./XXI. MENDEAK: 
    - DEBUSSY : Preludios Vol.I y II, Jardines bajo la lluvia, Imágenes 
    - BARTOK : 6 Danzas búlgaras, Allegro barbaro, 15 ungarische 
                      : Bauernlieder 
    - KODALY : 9 Piezas Op.3 
    - PROKOFIEV : 10 Piezas Op.12 
    - SCRIABIN : Walzer Op.38 
    - ALBÉNIZ : Suite Iberia 
    - GRANADOS : Allegro de concierto, Quejas, La maja y el ruiseñor,  
                              Escenas Románticas 
    - FAURE : Barcarolas, Impromptus, Nocturnos, Valses-capricho 
    - RAVEL : El Valle de las campanas, Pájaros tristes 
    - POULENC : Improvisación Nº 9, 3 piezas Nº3 
    - STRAVINSKY : Ragtime 
    - MESSIAEN : Rondó 
    - KATCHATURIAN : Poema 
    - SCHÖNBERG : 6 Pequeñas piezas Op.19 
    - FALLA : Piezas españolas 
    - E. HALFFTER : Danza de la gitana, Sonatina 
    - R.HALFFTER : Nocturno Op. 36 
    - TURINA : Danzas fantásticas, Mujeres andaluzas 
    - MOMPOU : Escenas de niños, Preludios, Paisajes 

-EMILIANA DE ZUBELDIA: Esquisses d´une après-midi basque: nº 5 "Un souvenir d´Usandizaga, au bord d´un ruisseau" 

- KAREN TANAKA: Crystalline I ( Chester music) 

 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ebaluaketa jarraitua 
-Programa ikasteko gaitasuna. 
-Ikasketan autonomi prograsiboaren lormena. 
-Jarrera,  interesa eta lañaren ardura. 
-Bertaratzea. 
-Etxeko bakarkako lana. 
 
Entzunaldiak 
 
 

 
60% 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek irakaslearen adierazpenak jasoko dituzte zein alderdi zuzendu behar duten jakin 
ahal izateko. Irakaslearen irizpidearen arabera froga praktikoren bat burutzea proposatu ahal izango da, edo eta 
ebaluazio horren edukiak hurrengo hiruhilekoan berrikusi ebaluazio jarraiaz. 
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OHARRA (baliogarria bi kurtsoentzako) 

 

 
  

 

COVID-19 dela eta, gauden pandemia egoera honetan, jarraitu beharreko Protokoloak hiru agertoki aurreikusten ditu: 
 

1. Agertokia: aurrez aurreko irakaskuntza-jardueraren garapena dakar, segurtasun neurriak medio. 
 

2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jardueraren antolaketa malgu bat ezartzera 
behartzen dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematiko txandakatua eta/edo aldi berean egin 
ahal izateko etapa, ikasturte edo ikasle jakin batzuen presentzualtasuna lehenetsiz. 
 

3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen duena. 
 
 

2020-21 ikasturtean RIP irakasgaian ezarritako aldaketak honakoak izango lirateke aurrez aurreko irakaskuntza 
bermatzerik izango ez bagenu (2 eta 3 agertokiak): 
 
Kalifikazio tresnak: 

 Ebaluazio jarraitua (astean zehar ikasleak egindako aurrerapena behatuz): 
- Irakaslearen liburuxka, non irakasleak berak, behatutako datuak sistematikoki jasoko dituen irakasgaian 

ezarrita dauden irizpideetan oinarrituta.  
- Ikasleak astero egindako lanaren errebisioa eta azterketa. 
- Programari dagokionez, ikasleak azaltzen duen ikasteko gaitasuna. 
- Ikasketa autonomoaren garapen mailakatua.  
- Jarrera, interesa eta ikastearekiko ardura. 
- Bideokonferentzia bidezko klaseak edo eta ikasleak (etxean landu ondoren) irakasleari astero biladitako 

materiala. 

 Unean uneko kontrol adostuak (bideokonferentzia bidez edo eta materialaren bidaltzea burutuz). 
  

Kalifikazio irizpideak: 

 Ebaluazio jarraitua: 60% 

 Unean uneko kontrol adostuak: 40%  
 
Ebaluazio irizpideak: 
Egoera ikusita, ebaluazio irizpideak aldatzeko beharra somatu dugu RIP irakasgaian, beraz, honako hauek izango 
lirateke jarraituko genituzkeenak: 
 

1. Jarrera: autodiziplina, lana eta norberaren ikasketan erakutsitako interesa. 
 

2.  Autonomia: norberaren lanaren eraginkortasuna emaitza jakin bat lortzeko. 
 

3. Entzumena-Analisia: interpreteen, estiloen eta obren grabazioak entzuteko eta aztertzeko gaitasuna. 
 

4. Interpretazioa: irakasgaian landutako lan praktiko espezifikoarekin erlazionatutako interpretazioa.  
 
 
 
 
 


