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1. "Arnasketa eta erlaxazioa gure eguneroko kirola". (Airearen kontrola gorputz-erlaxaziotik abiatuta) 
2. "Lortu zure doinu ederrenak ahoarekin". 
3. "Soinua gure nortasun-ikurra". (Soinuaren emisioaren azterketa) 
4. "Ezagutu zure balbulak" (digitazio-printzipioak) 
5. "Eskalak eta posizio finkoak: zure tubaren kontrolerako bidea" (artikulazioen azterketa, tarte lotuak...) 
6. "Badakizu mezzofortea jotzen, baina oso indartsua eta oso pianoa?" (Dinamikaren azterketa) 
7. "Ikasi partiturarik gabe jotzen" (memoriaren ariketa) 
8. "Entzuten ikasten dut" 
(Ikasteko ohitura egokiak hartzea) 

 

 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  

IRAKASGAIA OSAGARRIA TRESNA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

HELBURUAK EBALUAZIO‐IRIZPIDEAK 

A) Gorputz-posizio osasungarria eta naturala hartzea 
tuba ukitzerakoan. 
B) Soinuaren emisioaren eta eskuineko eskuaren arteko 
koordinazio optimoa eskuratzea. 
C) Airea kontrolatzea arnasketa natural eta sakon baten 
bidez. 
D) Ikaslearen ahoaren ezaugarri anatomikoekin bat 
datorren bokalea lortzea. 
E) Soinuaren emisio, afinazio, artikulazio eta malgutasun 
egokia lortzea. 
F) Norberari entzuten ikastea etengabeko 
zuzenketarako: afinazioa eta soinu-kalitatea. 
G) Soinu ederra eta afinazio zuzena bilatzea 
ahalbidetuko duen sentsibilitate estetikoa garatzea. 
H) Hainbat estilotako obra errazak interpretatzea 

 

 
1. Ageriko musika-zatiak jarioz eta ulermenez irakurtzea. 
2. Oroimena erabiltzea musika-lan bat interpretatzerakoan. 
3. Obrak dagokion estilo-irizpideen arabera interpretatzea. 
4. Nork bere buruarekiko jarrera kritikoa eta gogoetatsua 
izatea eta nork bere burua zuzentzea. 
5. Laguntza eta jarrera gelan. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 

METODOLOGIA 

BONBARDINO: 

24 vocalises de Marchesi ( DEL 1 AL 12) 

ESTUDIOS SUPLEMENTARIOS - ENDRESEN 

25 VOCALISES BORDOGNI (1 AL 9) 

24 PROGRESSIVE VOCALISES OP. 85 PANOFKA 

TUBA: 
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FIRST STUDIES................................................................................ D. UBER 

LEGATO STUDIES......................................................................... W. JACOBS 

MELODIOUS STUDIES-VOCALICES............... ........................... M. BORDOGNI 

60 ESTUDIOS FOR TUBA (LIBRO 1) .......................................CONCONE/MARCHESI 

78 STUDIES FOR TUBA(del 1 al 16). ................................................. B. GRIGORIEV  

STYLE STUDIES( del 1 al 8)................................................................... P.SHERIDAN 

40 PROGRESIVE STUDIES (8 ESTUDIOS)..............................................H.W.TYRREL 

 
 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1. agertokia: (normaltasuna) 
Behaketa zuzena klaseetan zehar: 
Klaseko asistentzia 
Erregulartasuna banakako lanean. Helburuen emaitzan aurrera egitea 
Aldizkako kontrolak: 
- Entzunaldiak 
- Hiru hileroko ikasgelako kontrolak 
2. agertokia: (nahastua) 
1. agertokian gertatzen den berdina izango da, salbu eta behaketak klase 
presentzialak eta lineako klaseak edo bideoen bidez txandakatuko dituela. 
Entzunaldiak audientziarik gabe egongo dira 
3. agertokia: (konfinamendu) 
1. agertokian bezalaxe egongo da, salbu eta behaketa eta entzunaldiak lineako 
klaseetan edo bideoen bidez egingo direla. 
 

 
60%  
10%  
 
15% 
15%  
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

• Etengabeko E. Galtzea: berreskuratzeko PROBA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute beraien deialdi 
arruntean (ekainaren hasieran). 

 • Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) nota negatiboa duten ikasleek aparteko deia (ekainaren erdialdean) 
berreskuratzeko TESTU TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute. 

 • Gaia ikasgaiarekin sustatzen duten ikasleek hurrengo ikastaroko ebaluazioren batean berreskura ditzakete. 

 

RECUPERACIÓN TEKNIKO-INTERPRETATIBOKO PROBA 

1. Agertokia: (normaltasuna) 

• Irakasleak aukeratutako eskalen, ikasketen eta lanen programa interpretatzea, eskatutako mailaren arabera. 

Metodologiaren zerrendak Tuba zein Euphonium-entzat azterlanak eta lanak biltzen ditu. 

Proposatutako ikasketak eta lanak orientagarriak dira eta hauek edo beste batzuk izan daitezke irakaslearen esku. 

2. Agertokia: (nahastua) 

1. agertokiaren berdina izango da 

3. Agertokia: (konfinamendu) 

Egin beharreko ariketak, azterketak eta lanak on-line egingo dira. 
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