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- Organo mekanikoaren mekanika eta funtzionamendua
ezagutu.
- Tutu familia desberdinak ezagutzea.
- Erregistro desberdinak ezagutzea haien familien arabera.
- Organo estilo desberdinak ezagutzea sortu zenetik XVIII.
mendera arte.
- Alemanian, Frantzian, Italian, Iberiar penintsulan eta
Britainia Handian ematen diren erregistroen konbinazio
nagusienak ezagutu, XVIII. mendera arte.

- Edukien atalean kontatutako ezagueren eskuratze
gradua.
- Arrazoitutako aukeratutako pieza bakoitzari dagokion
erregistrazioa.
- Ikasketa prozesuko ikaslearen inplikazio gradua.
- Erregulartasuna eta diziplina lanean, eta ikaslearen
ahalmen potentzialaren ustiapena.

EDUKIEN SEKUENTZIA
- Organo mekanikoaren funtzionamenduaren ezaguera.
- Tutu familia desberdinen ezaguera.
- Tutu familien arabera erregistro desberdinen ezaguera.
- Organo estilo desberdinen ezaguera bere jatorritik XVIII. mendera arte.
- Alemania, Frantzia, Italia, Iberiar penintsula, eta Britainia Handiko erregistro konbinazioen ezaguera, XVIII. mendera
arte.

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.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio:
- Ezagutza teorikoak: %80
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena - Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: %20
egitea.
- Interpretazio organistikoarekin lotutako gai arruntei
buruzko ahozko galderei erantzutea.
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:
- Organo errepertorioko bi piezako analisi estilistikoformala.
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- Deialdi arrunta gainditu ez duten ikasle haiek azterketa bat egin beharko dute organo errepertorioko bi piezako analisi
estilistiko-formala eginez. %100 balioa esleituko zaio.
- Ebaluazio jarraia galdu duten ikasle haiek azterketa bat egin beharko dute organo errepertorioko bi piezako analisi
estilistiko-formala eginez. %100 balioa esleituko zaio.

OHARRAK

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu beharreko hiru egoera
aurreikusten ditu:
- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.
- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartzen
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi berean egin ahal izateko, etapa,
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.
- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.
Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez aurreko
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren edo/ta ikasgaiarekin
lotuta dauden tareen bidez.
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- XIX eta XX. mendeko organoen mekanismoa eta
funtzionamendua ezagutu.
- Tutu familia desberdinen ezagueran sakondu.
- XIX eta XX. mendeko organo desberdinen estiloak
ezagutu.
- Alemania, Frantzia, Italia, Iberiar penintsula eta Britainia
Handiako erregistroen konbinazio nagusiak ezagutu, XIX
eta XX. mendeetan.

- Edukien atalean kontatutako ezagueren eskuratze
gradua.
- Arrazoitutako aukeratutako pieza bakoitzari dagokion
erregistrazioa.
- Ikasketa prozesuko ikaslearen inplikazio gradua.
- Erregulartasuna eta diziplina lanean, eta ikaslearen
ahalmen potentzialaren ustiapena.

EDUKIEN SEKUENTZIA
- XIX eta XX. mendeetako organoaren mekanismoa eta funtzionamenduaren ezaguera.
- Tutu familia desberdinen ezagueraren sakontzea.
- Tutu familien arabera erregistro desberdinen ezagueraren sakontzea.
- XIX eta XX. mendeetako organo estilo desberdinen ezaguera.
- Alemania, Frantzia, Italia, Iberiar penintsula, eta Britainia Handiko erregistro konbinazioen ezaguera, XIX eta XX.
mendeetan.

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.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio:
- Ezagutza teorikoak: %80
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena - Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: %20
egitea.
- Interpretazio organistikoarekin lotutako gai arruntei
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buruzko ahozko galderei erantzutea.
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:
- Organo errepertorioko bi piezako analisi estilistikoformala.

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Deialdi arrunta gainditu ez duten ikasle haiek azterketa bat egin beharko dute organo errepertorioko bi piezako analisi
estilistiko-formala eginez. %100 balioa esleituko zaio.
- Ebaluazio jarraia galdu duten ikasle haiek azterketa bat egin beharko dute organo errepertorioko bi piezako analisi
estilistiko-formala eginez. %100 balioa esleituko zaio.

OHARRAK

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu beharreko hiru egoera
aurreikusten ditu:
- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.
- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartzen
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi berean egin ahal izateko, etapa,
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.
- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.
Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez aurreko
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren edo/ta ikasgaiarekin
lotuta dauden tareen bidez.
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-Estilo
desberdinen
ezagutzan
eta
errekurtso
interpretatiboa duen estilo bakoitzean sakontzea.
- Norbere instrumentua obra bakoitzak exijitzen duenaren
arabera menperatzea.
- Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen dituzten
arauak errespetatzea eta taldean egindako interpretazioa
musika eta instrumentuaren inguruko prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
-Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera
interpretatzen ari den bitartean, aldi berean, zati
desberdinak entzuteko, eta entzuteko kalitatea pixkanaka
hobetzen
joateko
beharrezkoa
den
entzumen
sentsibilitatea erakustea.
- Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinudoiketa
taldeko
beste
instrumentuen
eta
obraren
interpretazioaren beharren arabera gauzatu dadin.
- Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak
bereganatzen eta aplikatzen joatea.
- Bat-batean irakurtzeko gaitasuna garatzea.
- Musikaren gaineko ezagutzak gero eta autonomia
gehiagorekin aplikatzea instrumentuarekin inprobisatzeko.
-Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten oinarrizko
keinuak ezagutu eta gauzatzea.
- Mailara egokitua dagoen taldeko errepertoriotik obra
nabarmenak interpretatzea.
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- Taldearen berezko dagokion errepertorioaren
interpretazioa.
- Bere zatia jotzen duen bitartean talde arduradun bezala
egiten duen lana, taldearen interpretazioa zuzenduz.
- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obren bat-bateko
irakurketa.
- Programatutako errepertorioari dagozkion obren
ikasketa.
- Kontzertu publikoetan interpretatu taldeko
errepertorioaren obrak.
- Banako zein talde lanari atxikimendu eraginkor bezain
lagunkorra mantentzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
Lehen hiruhilekoa
– Acordes perfectos mayores y menores: 5
– Cadencia perfecta V / I
– Cadencia perfecta: 5/3
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos.
– Lectura a primera vista de Fac-símiles, obras fáciles a cuatro manos.
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de tres pentagramas.
– Transporte.
– Ornamentación renacentista: intervalos. Ortiz, Sanctamaría, Ganassi etc.
– Principales ostinatos renacentistas: Bells, Conde claros, Gallarda Napolitana, Matachines, Bergamasca
– Repertorio de conjunto.
Bigarren hirihilekoa
– Acordes en primera inversión: 6ªsimple y 6ªdoublée. 5
– Acorde de quinta “falsa”.
– Cadencia perfecta con retardo: 5/4 7/3
– Cadencia perfecta con cifrado 7/4 5/3
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas.
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos.
– Lectura a primera vista de Fac-símiles, obras fáciles a cuatro manos.
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– Transporte.
– Ornamentación renacentista: cláusulas. Ortiz, Santamaría, Ganassi etc.
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: Repaso de los del trimestre anterior. Passamezzo antico, Romanesca,
Passamezzo moderno, Passacaglia/ pasacalle, Canario, Villano. Improvisación sobre los mismos.
– Repertorio de conjunto.
Hirugarren hiruhilekoa
– Acorde de “petite sixte”: + 6
– Acorde de “grande sixte”: 6/5
– Lectura a primera vista de Bajos Continuos.
– Lectura a primera vista de Fac-símiles, obras fáciles a cuatro manos.
– Reducción al teclado de música vocal escrita en sistemas de cuatro pentagramas.
– Transporte.
– Principales ostinatos renacentistas y barrocos: repaso de todos los vistos. Improvisación sobre los mismos.
– Repertorio de conjunto.

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.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

- Hasierako ebaluazioa.
- Asistentzia eta puntualtasuna.
- Klaseko parte-hartze aktiboa.
- Bai bi tekla-instrumentuetara eta lau eskutara organo
errepertorio lan interpretazioko proba objektiboak zein
baxu jarraia eta bat-batekoak.
- Zuzeneko behaketaren bidez ebaluazio irispideen edozein
alderdiren gaineko datuetako eguneko bilketa.
- Etxeko lana.
- Audizioetako parte hartzea.

- Taldeko pieza, %30
- Baxu jarraia, %40
- Inprobisazioa, %10
- Bat-bateko irakurraldia, %10
- Laburketa, %10

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
Tutorearen arabera, proba hau hainbat irakaslerekin batera egin daiteke. Horretarako, gainditu ez duten ikasleok
programa osorik eraman behar izango dute, hots:
Teklazko lau eskuetarako edo bi instrumentuetarako errepertoriotik lau obra edo mugimendu.
Baxu jarraiako hiru ariketa eta zortzigarren arauaren bi ariketa. Bat maiorrean eta beste bat minorrean, hiru
alterazioetan.
Kurtsoan zehar landutako baxu ostinatoetatik gutxienez bariazio bat.
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-

Lehen bistako irakurketa bat.
Hiru pentagramatan idatzitako ahozko musikaren murriztapena. Pieza bat.

OHARRAK

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu beharreko hiru egoera
aurreikusten ditu:
- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.
- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartzen
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi berean egin ahal izateko, etapa,
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.
- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.
Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez aurreko
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren edo/ta ikasgaiarekin
lotuta dauden tareen bidez.
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- Estilo desberdinen ezagutzan eta errekurtso
interpretatiboa duen estilo bakoitzean sakontzea.
- Norbere instrumentua obra bakoitzak exijitzen duenaren
arabera menperatzea.
- Taldean egiten diren ekitaldi guztiek exijitzen dituzten
arauak errespetatzea eta taldean egindako interpretazioa
musika eta instrumentuaren inguruko prestakuntzan
funtsezko alderdi gisa baloratzea.
- Uneoro entzumen polifonikoa aplikatzea norbera
interpretatzen ari den bitartean, aldi berean, zati
desberdinak entzuteko, eta entzuteko kalitatea pixkanaka
hobetzen
joateko
beharrezkoa
den
entzumen
sentsibilitatea erakustea.
- Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinudoiketa
taldeko
beste
instrumentuen
eta
obraren
interpretazioaren beharren arabera gauzatu dadin.
- Pixkanaka memoria garatzeko tresnak eta eskumenak
bereganatzen eta aplikatzen joatea.
- Bat-batean irakurtzeko gaitasuna garatzea.
- Musikaren gaineko ezagutzak gero eta autonomia
gehiagorekin aplikatzea instrumentuarekin inprobisatzeko.
- Koordinazioz interpretatzea ahalbidetzen duten
oinarrizko keinuak ezagutu eta gauzatzea.
- Mailara egokitua dagoen taldeko errepertoriotik obra
nabarmenak interpretatzea.
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- Taldearen berezko dagokion errepertorioaren
interpretazioa.
- Bere zatia jotzen duen bitartean talde arduradun bezala
egiten duen lana, taldearen interpretazioa zuzenduz.
- Dagokion taldean zailtasun gutxiko obren bat-bateko
irakurketa.
- Programatutako errepertorioari dagozkion obren
ikasketa.
- Kontzertu publikoetan interpretatu taldeko
errepertorioaren obrak.
- Banako zein talde lanari atxikimendu eraginkor bezain
lagunkorra mantentzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
ERREPERTORIO ORKESTRALA
- Brahms, Johannes: Ein Deutsches Requiem, Op. 45
- Bruckner, Anton: Te Deum
- Durufle, Maurice: Requiem
- Elgar, Edward: Pomp and Circumstance Marches (5) (with organ obbligatto)
- Elgar, Edward: Variations on an Original Theme (Enigma) (1899)
- Faure, Gabriel Requiem
- GABRIELI, Giovanni: Canzoni for Brass, Strings, Winds, and Organ
- Holst, Gustav: The Planets
- Janacek, Leos Taras Bulba
- Khachaturian, Aram: Symphony #3
- Liszt, Franz: Battle of the Huns
- Liszt, Franz: Dante Symphony
- Liszt, Franz: Faust Symphony
- Mahler, Gustav Symphony #2 in c minor (“Resurrection”)
- Mahler, Gustav Symphony #8 (“Symphony of a Thousand”)
- Mascagni, Pietro: Intermezzo, fr Cavalleria Rusticana
- Mendelssohn, Felix Lobegesang, Op. 52
- Respighi, Ottorino: Church Windows
- Respighi, Ottorino: Roman Restivals
- Respighi, Ottorino: Pines of Rome
- SAINT-SAENS, Camille: Symphony #3 in c minor, Op. 78
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- Scriabin, Alexander: Le Poem d’Extase, Op. 54 Symphony No. 4
- Scriabin, Alexander: Prometheus, The Poem of Fire, Op. 60 Symphony No. 5
- Strauss, Richard: An Alpine Symphony
- Strauss, Richard: Also Sprach Zarathustra, Op. 30
- Tchaikovsky, P.I.: Manfred Symphony

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.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

- Hasierako ebaluazioa.
- Orkestrako errepertorioa: %80
- Asistentzia eta puntualtasuna.
- Bat-bateko irakurketa: %20
- Klaseko parte-hartze aktiboa.
- Orkestrako errepertorioaren obren interpretazioaren
proba objetiboak.
- Zuzeneko behaketaren bidez ebaluazio irispideen edozein
alderdiren gaineko datuetako eguneko bilketa.
- Etxeko lana.
- Audizioetako parte hartzea.
EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek eta ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek azterketa bat egin beharko dute,
non ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 obra interpretatu beharko dituzten. % 100eko balioa
emango zaio.
OHARRAK

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu beharreko hiru egoera
aurreikusten ditu:
- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.
- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartzen
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi berean egin ahal izateko, etapa,
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.
- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.
Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez aurreko
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren edo/ta ikasgaiarekin
lotuta dauden tareen bidez.

