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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
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TALDEA (SAXOFOIA)
HELBURUAK

KODEA 012681
KURTSOA (3.eta4.) PROFESIONAL IRAKASKUNTZA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

a) Bakoitzaren estilo desberdinen ezagutzan eta
bakoitzaren interpretazio baliabideetan sakontzea.

1) Dagokion taldearen errepertorioko obrak
interpretatzea.

b) Norbere instrumentua obra bakoitzak exijitzen
duenaren arabera menperatzea.

Irizpide honen helburua taldeko kide guztien interpretazio
irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen arteko soinuoreka ebaluatzea da.

c) Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen dituzten
arauak errespetatzea eta taldean egindako interpretazioa
musika eta instrumentuaren inguruko prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
d) Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera
interpretatzen ari den bitartean, aldi berean, zati
desberdinak entzuteko, eta entzuteko kalitatea pixkanaka
hobetzen joateko beharrezkoa den entzumensentsibilitatea erakustea.
e) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinudoiketa
taldeko beste instrumentuen eta obraren
interpretazioaren beharren arabera gauzatu dadin.
f) Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak
bereganatzen eta aplikatzen joatea.

2) Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen
interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa interpretatzen
ari den bitartean, egokia denean.
Irizpide honen bitartez, ikasleak partituraren gaineko
ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako
beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu
nahi da. Halaber, soinua, tinbrea, bibratoa, afinazioa,
esaldien ekoizpena eta abarren inguruan dauzkan
irizpideak ere baloratu daitezke.
3) Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat batbatean
irakurtzea.

g) Bat-batean irakurtzeko gaitasuna garatzea.

Irizpide honen helburua ikasleak testu bat irakurtzean
autonomiaz moldatzeko dauzkan gaitasunak egiaztatzea
da, baita irakurtzeko daukan arintasuna eta obra ulertzeko
daukan gaitasuna ikustea ere.

h) Musikaren gaineko ezagutzak gero eta autonomia
gehiagorekin aplikatzea instrumentuarekin inprobisatzeko.

4) Programatutako errepertorioari dagozkion obrak
ikastea.

i) Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten
oinarrizko keinuak ezagutu eta gauzatzea.

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan
erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak
daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko
errespetua ebaluatu nahi dira.

j) Mailarako egokia den zailtasuna daukaten instrumentu
taldeko errepertorioko obra adierazgarriak

*5) Talderako errepertorioko obrak jendaurrean
interpretatzea
Irizpide honen bitartez esaldien ekoizpena, erritmoaren
zehaztasuna, soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora egokitzea
ebaluatzen dira.
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EDUKIAK
1. Soinu-unitatea: arnasketa, erasoa, bibratoa, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.
2. Agogika eta dinamika.
3. Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
4. Soinuen eta planoen oreka.
5. Afinazioa etengabe kontrolatzea.
6. Erasoen berdintasuna garatzea.
7. Errepertorioko obrak analizatu eta interpretatzea.
8. Talde egokian taldeka praktikatzea.
9. Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea.
10. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.
11. Interprete handien bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarriak ikuspegi kritikoz
aztertzeko.

METODOLOGIA


Errepertorioaren aukeraketa:
 Errepertorioaren aukeraketa urtero eratzen diren taldeen arabera izando da.
 Saxofoi talderako oinarrizko errepertorioko obra originalak, baita pedagogikoki interesgarriak diren
trankripzio eta moldaketak ere.



Beste baliabideak: grabaketak, bertsioak eta dokumentazioa (diskografia, bideoak, youtube, spotify, wikipedia,
hemeroteka, etb.).



Errepertorio orientagarria:
Trio saxofones:”Fugue en barroque style”GEE
Cuarteto de saxofones:”Little suite” GURLITT
Grupo de saxofones “The fairer sax ensemble book” K.STREET
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EBALUAKETA
OHIZKO EBALUAKETA
EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ikaslearen segimendua:
- Taldearekiko konpromisua eta parte-hartzea.
- Lan pertsonala. Ikasteko ohitura eta aurrerapen teknikointerpretatiboa.
-Taldeko lana (entzutea, keinu lengoia, dinamika, soinuenpastea, ahotsen oreka, tempoa, interpretazioirizpidekiko errespetua, etb.).

80%
- 20%
- 40%

*Entzunaldiak:
- Eszenan duen portaera, protokoloak, ezustekoen
erabakitasuna.
- Interpretazioaren teknikaren menderatze maila.
- Interpretazioa (estiloa, espresibitatea, soinu kalitatea).

20%
- 20%

- 40%

- 40%
- 40%

ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK
 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.
 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango
dute; bertan, ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera).
 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.





ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA
Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen
arabera.
Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien (irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. Taldeko
beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero.
Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.

OHARRAKAK
TALDEA gainditzeko gutxieneko programa:



Bi obra, estilo ezberdinekoak. Bertan programazio honetan azaldutako objetiboak bete dituela erakutsi behar
du.
Horietako bat, jendeaurrean interpretatu behar du.
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA
IRAKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
TALDEA (SAXOFOIA)
HELBURUAK

KODEA 012681
KURTSOA (5.eta 6.) PROFESIONAL IRAKASKUNTZA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

a) Bakoitzaren estilo desberdinen ezagutzan eta
bakoitzaren interpretazio baliabideetan sakontzea.

1) Dagokion taldearen errepertorioko obrak
interpretatzea.

b) Norbere instrumentua obra bakoitzak exijitzen
duenaren arabera menperatzea.

Irizpide honen helburua taldeko kide guztien interpretazio
irizpidearen batasun ahalmena eta aldeen arteko soinuoreka ebaluatzea da.

c) Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen dituzten
arauak errespetatzea eta taldean egindako interpretazioa
musika eta instrumentuaren inguruko prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
d) Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera
interpretatzen ari den bitartean, aldi berean, zati
desberdinak entzuteko, eta entzuteko kalitatea pixkanaka
hobetzen joateko beharrezkoa den entzumensentsibilitatea erakustea.
e) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinudoiketa
taldeko beste instrumentuen eta obraren
interpretazioaren beharren arabera gauzatu dadin.
f) Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak
bereganatzen eta aplikatzen joatea.
g) Bat-batean irakurtzeko gaitasuna garatzea.

2) Taldearen arduradun gisa aritzea, taldearen
interpretazioa zuzenduz, bere zati propioa interpretatzen
ari den bitartean, egokia denean.
Irizpide honen bitartez, ikasleak partituraren gaineko
ezagutza orokorra daukala eta kontzertaziorako
beharrezkoak diren keinuak erabiltzen dakitela egiaztatu
nahi da. Halaber, soinua, tinbrea, bibratoa, afinazioa,
esaldien ekoizpena eta abarren inguruan dauzkan
irizpideak ere baloratu daitezke.
3) Dagokion taldean zailtasun gutxiko obra bat batbatean
irakurtzea.
Irizpide honen helburua ikasleak testu bat irakurtzean
autonomiaz moldatzeko dauzkan gaitasunak egiaztatzea
da, baita irakurtzeko daukan arintasuna eta obra ulertzeko
daukan gaitasuna ikustea ere.

4) Programatutako errepertorioari dagozkion obrak
h) Musikaren gaineko ezagutzak gero eta autonomia
gehiagorekin aplikatzea instrumentuarekin inprobisatzeko. ikastea.
i) Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten
oinarrizko keinuak ezagutu eta gauzatzea.
j) Mailarako egokia den zailtasuna daukaten instrumentu
taldeko errepertorioko obra adierazgarriak

Irizpide honen bitartez, talde bateko kide gisa daukan
erantzukizun zentzua, taldearen barruan bere paperak
daukan balorazioa eta musika-interpretazioarekiko
errespetua ebaluatu nahi dira.
*5) Talderako errepertorioko obrak jendaurrean
interpretatzea
Irizpide honen bitartez esaldien ekoizpena, erritmoaren
zehaztasuna, soinuaren oreka, aldaketa dinamikoen eta
azentuazioaren prestakuntza eta interpretazioa
interpretatzen den musikaren izaera eta estilora egokitzea
ebaluatzen dira.
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EDUKIAK
12. Soinu-unitatea: arnasketa, erasoa, bibratoa, afinazioa, artikulazioa, erritmoa, esaldien ekoizpena, etab.
13. Agogika eta dinamika.
14. Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
15. Soinuen eta planoen oreka.
16. Afinazioa etengabe kontrolatzea.
17. Erasoen berdintasuna garatzea.
18. Errepertorioko obrak analizatu eta interpretatzea.
19. Talde egokian taldeka praktikatzea.
20. Dagokion taldearen oinarrizko errepertoriorik esanguratsuenean pixkanaka lan egitea.
21. Isiltasuna interpretazioaren esparru gisa baloratzea.
22. Interprete handien bertsioak entzun eta alderatzea, bertsio desberdinen ezaugarriak ikuspegi kritikoz
aztertzeko.

METODOLOGIA


Errepertorioaren aukeraketa:
 Errepertorioaren aukeraketa urtero eratzen diren taldeen arabera izando da.
 Saxofoi talderako oinarrizko errepertorioko obra originalak, baita pedagogikoki interesgarriak diren
trankripzio eta moldaketak ere.



Beste baliabideak: grabaketak, bertsioak eta dokumentazioa (diskografia, bideoak, youtube, spotify, wikipedia,
hemeroteka, etb.).



Errepertorio orientagarria:
Trio saxofones:”Fugue en barroque style”GEE
Cuarteto de saxofones:”Little suite” GURLITT
Grupo de saxofones “The fairer sax ensemble book” K.STREET
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EBALUAKETA
OHIZKO EBALUAKETA
EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ikaslearen segimendua:
- Taldearekiko konpromisua eta parte-hartzea.
- Lan pertsonala. Ikasteko ohitura eta aurrerapen teknikointerpretatiboa.
-Taldeko lana (entzutea, keinu lengoia, dinamika, soinuenpastea, ahotsen oreka, tempoa, interpretazioirizpidekiko errespetua, etb.).

70%
- 20%
- 40%

*Entzunaldiak:
- Eszenan duen portaera, protokoloak, ezustekoen
erabakitasuna.
- Interpretazioaren teknikaren menderatze maila.
- Interpretazioa (estiloa, espresibitatea, soinu kalitatea).

30%
- 20%

- 40%

- 40%
- 40%

ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK
 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.
 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango
dute; bertan, ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera).
 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.





ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA
Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen
arabera.
Aldez aurretik adostutako obra bat edo bien (irakaslearen kriterioaren arabera) interpretazioa izango da. Taldeko
beste kideak ebaluatzen den ikasleak ekarriko ditu, eskatuz gero.
Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.

OHARRAKAK
TALDEA gainditzeko gutxieneko programa:



Bi obra, estilo ezberdinekoak. Bertan programazio honetan azaldutako objetiboak bete dituela erakutsi behar
du.
Horietako bat, jendeaurrean interpretatu behar du.

Gorriz koloreztatutako alderdiak egungo osasun-egoerak baldintzatzen ditu.
2020-21 ikasturtean ez da irakasgai hori ematen; beraz, ez da beharrezkoa zehaztea nola eragingo
lukeen egoera bakoitzean:
1- osasun-normaltasuna
2- irakaskuntza erdipresentziala
3- konfinamentua
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