TRONPA OSAGARRIAREN PROGRAMAZIOA
HAUTAZKO IKASGAIA (5. eta 6.)

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
IRAKASGAIA TRONPA OSAGARRIA (HAUTAZKOA)
IRAKASLEA JON LIZASO

KODEA
MAILA

HELBURUAK







012681
5. MAILA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten
utziko duena eta bi eskuen arteko
koordinaketa eta instrumentuaren kolokazioa
erraztuko duena.
Haize zutabea eta enbokadura egokitzen hastea,
Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez
emisio on bat lortzen astea.
Instrumentuen zatiak, muntaia eta doinu
sormenaren sistema ezagutzea.
Oinarrizko dijitazioak ikastea.





Maila honetan etengabeko ebaluaketa landuko
da eta proposatu diren helburuak zein neurritan
betetzen diren aztertuko da.
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen
aurrean eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera
ere kontutan hartuko da.

EDUKIEN SEKUENTZIA






Gorputzaren ezagutza:
Gorputzaren mugimendua.
Erlaxazioa.
Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu.
Tresnaren ezagutza:
Aurkezpena.
Bilakaera historian zehar.
Entretenimendua.
Enbokadura, emisio naturala.
Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa.
Interpretazioa:
Tresnaren espresiobideak.- erritmoaren justutasuna, artikulazioak, esaldiak, etab.
Musika entzunaldiak.

TRONPA OSAGARRIAREN PROGRAMAZIOA
HAUTAZKO IKASGAIA (5. eta 6.)

METODOLOGIA
IKASKETAK
Peter Lawrance ……………….....……………………………….…………….…. Graded lip flexibilities for horn (1. unitatearen ariketak)
Daniel Bourgue ...................................................................................................................... Le Cor 1 (15. unitatera arte)
Peter Wastall ............................................................................................ Aprende a tocar la trompa (10. unitatera arte)
OBRAK
Albert Bigelow .......................................................................................................................................... Winter Carousel
Horst Rapp ........................................................................................................................... Horn lernen mit Spab (band 1)
Pierre-Max Dubois ………………………………………………..………………………………………………………………..…….. Les bien embouchés
Austin Boothroyd ................................................................................................................................. Up and Away (1 a 6)

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK



Asteroko klaseko zuzeneko behaketa



40 %



Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....)



60 %

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez



bi landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak handitu
edo txigiagotu egingo dira.
Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek)
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko
dute.



Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko
dutelarik.



Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal
izango dute.

OHARRAK


Obra zerrenda orientagarria da.



Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da.
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6. MAILA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Postura erosoa lantzea, naturalki arnasten
utziko duena eta bi eskuen arteko
koordinaketa eta instrumentuaren kolokazioa
erraztuko duena.
Haize zutabea eta enbokadura egokitzea,
arnasketa diafragmatikoaren erabilera lortzeko.
Enbokaduraren muskuluen kontrolaren bidez
emisio on bat lortzea.
Instrumentuen zatiak, doinu sormenaren sistema,
aukerak eta muntaia ezagutzea.
Oinarrizko dijitazioak ikastea.





Maila honetan etengabeko ebaluaketa landuko
da eta proposatu diren helburuak zein neurritan
betetzen diren aztertuko da.
Ikasleak irakasleak proposatzen dituen ekintzen
aurrean eta ikaskideekin azaltzen duen jarrera
ere kontutan hartuko da.

EDUKIEN SEKUENTZIA






Gorputzaren ezagutza:
Gorputzaren mugimendua.
Erlaxazioa.
Arnasketa.- pixkakako entrenamendua airea biriken behealdean kokatu ahal izateko. Haize zutabea presio
abdominalaren bidez eusteko ahalmena landu.
Tresnaren ezagutza:
Aurkezpena.
Bilakaera historian zehar.
Entretenimendua.
Enbokadura, emisio naturala.
Aukera akustikoak.
Teknika.- instrumentuaren teknikaren hastapenak: dijitazioa, artikulazioa, irakurketa.
Interpretazioa:
Tresnaren espresiobideak.- afinazioa, dinamika, erritmoaren justutasuna, artikulazioak, enpastea, esaldiak,
etab.
Musika entzunaldiak.
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TRONPA OSAGARRIAREN PROGRAMAZIOA
HAUTAZKO IKASGAIA (5. eta 6.)

METODOLOGIA
IKASKETAK
Peter Lawrance ……………….....……………………………..………….………. Graded lip flexibilities for horn (2. unitatearen ariketak)
Daniel Bourgue .......................................................................................................................... Le Cor 1: 16tik 24ra (Fin)
Peter Wastall .................................................................................................. Aprende a tocar la trompa: 11tik 24ra (Fin)
Szilagyi Kökényessy .......................................................................................................... Horn Tutor (Hungaroa): 79raino
OBRAK
Austin Boothroyd ......................................................................................................................... Up and Away (7tik 12ra)
Hainbat egile ……………………..….………………………………..………………………………………………………………………. Poloniar melodiak
Horst Rapp. ......................................................................................................................... Horn lernen mit Spab (band 1)

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK



Asteroko klaseko zuzeneko behaketa



40 %



Alderdi teknikoen hobekuntza (gorputzeko posizio
orokorra, bokilaren kokalekua, etab....)



60 %

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK

 Hasiera batean, irakasgaia gainditu ahal izateko, ariketa guztietako % 80a eta proposatutako obretik gutxienez







sei landu izatea eskatuko da, nahiz eta ikasle bakoitzaren zirkunstantzia pertsonaletarako edukiak moldatu ahal
izan. Horrela, ikaslearen berezitasunak kontuan hartuz, ariketak edo aspektu tekniko edo musikalak handitu
edo txigiagotu egingo dira.
Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek)
ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko
dute.
Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko
deialdian (ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO INTERPRETAZIO-PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko
dutelarik.
Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal
izango dute.

OHARRAK


Obra zerrenda orientagarria da.



Errekuperatzeko interpretazio-proba teknikoaren edukia ikaslearekin adostuko da.
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