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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681   

ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 1 MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

  

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentua menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren arlo tekniko eta interpretatiboari 

dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea,  kalitatezko soinu tinbratu bat erabiliaz. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

azalpenak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion arloak 

batera uztartzea. 

Norberaren buruarekiko  eta norberaren aukera 

musikalekiko imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta ezaugarri hauek, 

obretan, testuak baimentzen duen heinean, 

askatasunez erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

 

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 
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komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

erabiltzea, obra oso bat edota mugimenduren bat 

buruz interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomia eta autokritikarako 

gaitasuna garatzea, ikasteko momentuaz gozatzen 

ikasiaz, aurrerapenak balioetsi eta zailtasunei aurre 

eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumentua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan kontrola erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan burututako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

 

 

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 
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TEKNIKA: EZKER ESKUA 

                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 

                - Hatz lodiaren posizioa 

                -Eskalak eta arpegioak 2 eta 3 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Bibratoaren garapena nota luze zein motzetan 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé  eta staccato arku kolpeen garapena.  Spicattoan lehen urratsak  

               - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - Lau notetako akordeak  

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ kantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Bibratoa,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 
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               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 

               - Entzunaldi alderatuak 

               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 

 

ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen memoria, entzumen memoria eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea 

 

 
 

 

METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 

artistikoa potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 
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Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 

integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 

Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 

ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia tekniko 

interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi 

eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, 

prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 
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musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 

ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

Errepertorio gomendatua: 
O. SEVCIK  Ejercicios para mano derecha  Bosworth London  
J.F. CENGEL  Tagliche Urungen Part 1 y 2  Breitkopf Hartel  
J. Klengel  Technische Studien Part 1, 2 y 3  Breitkopf Hartel  
A. Schmar  Escalas y Ejercicios  Biblioteca  
Escalas y arpegios 2 octavas  

 
SEB. LEE  40 estudios op 31 Libro 2 y 1º  Shott  
J. Dotzauer  113 estudios libro 2 y 1  Peters  
J. FRANZHOMME  12 estudios op 7  
el resto del 5º curso  

 

 
CAIX D´HARVELOIS  Suite nhº 2 Re Mayor  
A. VIVALDI  Sonata Mi menor/La menor/Do 

Mayor/Sol Mayor  
Ricordi  

L.V. BEETHOVEN  Menuet SOL Mayor  
P. HINDEMITH  Drei Leichte Stucke  Schott  

 

 
J. KLENGEL  Concertino DO Mayor  
J. BREVAL  Concierto nº 2  
Concertino LA Mayor  
A. MOLCK  Concertino DO Mayor op 131 nº 2  
GOLTERMANN  

ECLESS 
BREVAL 
FRANCESCO SCIPRIANI 
C.S.SAENS 
C.S.SAENS 
J.HAYDN 
BEETHOVEN 

SUZUKI 5/6 

5º Concierto RE menor op 76  

SONATA 
SONATA FA M 
CELLO SOLO 
ROMANCE 
ALLEGRO APPASIONATO 
SONATINA 
VARIACIONES 

 

 
 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

% 70 Ebaluazio jarraitua 
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lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

 

Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

(Froga teknikoa) 

 

 

 

 

 

30% 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA gainditu 

beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 

dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDEROMKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 2 MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

  

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentua menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren arlo tekniko eta interpretatiboari 

dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea,  kalitatezko soinu tinbratu bat erabiliaz. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

azalpenak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion arloak 

batera uztartzea. 

Norberaren buruarekiko  eta aukera musikalekiko 

imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta ezaugarri hauek, 

obretan, testuak baimentzen duen heinean, 

askatasunez erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

erabiltzea, obra oso bat edota mugimenduren bat 

 

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan Alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 

. 
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buruz interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomia eta autokritikarako 

gaitasuna garatzea, ikasteko momentuaz gozatzen 

ikasiaz,  eta aurrerapenak balioetsi eta zailtasunei 

aurre eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumetua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan kontrola erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan burututako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

 

 

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 

 

TEKNIKA: EZKER ESKUA 

                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 
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                - Hatz lodiaren posizioa 

                -Eskalak eta arpegioak 2 eta 3 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak eta hirudunak 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Bibratoaren garapena nota luze zein motzetan. Vibrato jarraia 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé  eta staccato arku kolpeen garapena.  Spicattoaren perfekzionamendua  

               - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - Lau notetako akordeak  

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ cantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Bibratoa,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 

               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 

               - Entzunaldi alderatuak 

               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 
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ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen, entzumen eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea                                                                                     

 

 
                                                                                           METODOLOGIA 

 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 

artistikoa potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 

integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 

Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 
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ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia tekniko 

interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi 

eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 

musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 

ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.  sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, prozesuan zehar “ ikasten 

ikasiaz “. 
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                             Errepertorio gomendatua: 
O. SEVCIK  Ejercicios para mano derecha  Bosworth London   
J.F. CENGEL  Tagliche Urungen Part 1 y 2  Breitkopf Hartel   
J. Klengel  Technische Studien Part 1, 2 y 3  Breitkopf Hartel   
A. Schmar  Escalas y Ejercicios  Biblioteca   
DUPORT                                                                           21 estudios  
SEB. LEE  40 estudios op 31 Libro 2 y 1º  Shott  
J. Dotzauer  113 estudios libro 2 y 1  Peters  
J. FRANZHOMME  12 estudios op 7  
POPPER                                                                               15 estudios-duos 
CAIX D´HARVELOIS  Suite nhº 2 Re Mayor  
RACHMANINOFF VOCALICE  
L.V. BEETHOVEN  Menuet SOL Mayor  
P. HINDEMITH  Drei Leichte Stucke  Schott  
GOLTERMAN                                                                      CONCIERTO Nº4  
R.SCHUMAN                                                                        FANTASY PIECES  OP.73  
MENDELSON                                                                          LIED OHNE WORTE  

     SUZUKI 6/7 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

 

Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

(Froga teknikoa) 

 

 

 

% 70 Ebaluazio jarraitua 

 

 

 

 

 

 

 

% 30 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-

INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA 

gainditu beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
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dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

OHARRAK 

 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDEROMKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 3 MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

  

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentua menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren arlo tekniko eta interpretatiboari 

dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea,  kalitatezko soinu tinbratu bat erabiliaz. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

azalpenak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion arloak 

batera uztartzea. 

Norberaren buruarekiko  eta aukera musikalekiko 

imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta ezaugarri hauek, 

obretan, testuak baimentzen duen heinean, 

askatasunez erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan Alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 
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erabiltzea, obra oso bat edota mugimenduren bat 

buruz interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomia eta autokritikarako 

gaitasuna garatzea, ikasteko momentuaz gozatzen 

ikasiaz,  eta aurrerapenak balioetsi eta zailtasunei 

aurre eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumetua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan kontrola erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan burututako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

                                                                                                

                                                                                           

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 

 

TEKNIKA: EZKER ESKUA 
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                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 

                - Hatz lodiaren posizioa 

                -Eskalak eta arpegioak  3 eta 4 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak, hirudunak bi zortzidunetan 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak batidore osoaneta artifizialen sarrera 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Bibratoaren garapena nota luze zein motzetan. Vibrato jarraia 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé  eta staccato  eta spicatto arku kolpeen garapena.   

               - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - Lau notetako akordeak  

                -Lau notatako arpegioak eta bariolageak 

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ cantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Vibrato a,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 

               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 

               - Entzunaldi konparatuak 
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               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 

 

ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen, entzumen eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea                                                                     

 

 

 
                                                                                           METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte 

hartzea da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 

artistikoa potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  

trebetasunen integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, 
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metodologia funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili 

jakin behar du. Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria 

aurretik dituen ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia 

tekniko interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure 

lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak 

gainditzeko koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den 

argi eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre 

egiteko, prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute 

eta musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 
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Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua 

gainditzeko ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez 

bi entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

 

Errepertorio gomendatua: 
COSSMAN  Violoncello Studien  Schott    
O. SEVCIK  Ejercicios para mano derecha    
J. KLENGEL  Technische Ubungen Escalas y Arpegios en 4 octavas  Breitkope Hartel    
F. BATTANCHON  50 Estudios Libro 2  HORRMEISTER    
A. NOELCK  14 Estudios op 32  D. RAHTER-LEIPZIG  
J. DOTZAUER  113 Estudios Libro 2 y 3  PETERS  
MAX CASSOLI  12 Estudios Rítmicos  ZANIBONON-PADOVA  
N. BAKLANOVA  6 Estudios para difícil afinación (con piano)  MUZYKA-MOSCU  
J.L. DUPORT  21 Estudios  MUZYKA-MOSCU  

RICORDI  
A. WEBERN  Dos obras (1899) E. GRLEG  NANA  
G. FAURE  Elegia D. POPPER  TARANTELA  
Après un rêve J. HAYDN  DIVERTIMENTOS  
C. SAINT-SAENS  Cisne G. BACEWICZ  DANZA DE MASOVIA  
A. DVORAK  melodi  (edición BWM POLONIA  
S. CINTSADZE  CCONCIERTINO  MUZYKA-MOSCU  
J. KLENGEL  KONZERTSTUCK RE Mayor (op 10)  BREITKOPF  
B. ROMBERG  CONCERTINO op 51  
G. GOLTERMANN  IV CONCIERTO DO Mayor  
R. STAMITZ  CONCIERTO DO Mayor  
B. ROMBERG  

BREVAL 
L.BOCCHERINI 
SCHUBERT 
POPPER 
HINDEMITH 

SUZUKI 7/8 

CONCIERTO RE Mayor 

CONCIERTO Nº2 
CONCIERTO Nº4 
THE BEE 
TARANTELA 
SONATA CELLO SOLO 

 
  

 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

% 70 Ebaluazio jarraitua 
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Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

(Froga teknikoa) 

 

 

 

30% 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA gainditu 

beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 

dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDEROMKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 
ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 4 MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

  

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentua menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren arlo tekniko eta interpretatiboari 

dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea,  kalitatezko soinu tinbratu bat erabiliaz. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

azalpenak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion arloak 

batera uztartzea. 

Norberaren buruarekiko  eta aukera musikalekiko 

imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta ezaugarri hauek, 

obretan, testuak baimentzen duen heinean, 

askatasunez erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan Alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 
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Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

erabiltzea, obra oso bat edota mugimenduren bat 

buruz interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomia eta autokritikarako 

gaitasuna garatzea, ikasteko momentuaz gozatzen 

ikasiaz,  eta aurrerapenak balioetsi eta zailtasunei 

aurre eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumentua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan kontrola erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan burututako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

 

 

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 
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TEKNIKA: EZKER ESKUA 

                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 

                - Hatz lodiaren posizioa, posizio agudoetan 

                -Eskalak eta arpegioak 4 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak, hiruduna, 4 zortzidunetan. Zortzidunak 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Vibrato aren garapena nota luze zein motzetan. Vibrato jarraia 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé  eta staccato eta spiccato arku kolpeen garapena. 

                 Saultillé aren hastapenak. 

                - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - Lau notetako akordeak  

               - Lau notetako arpegioak eta bariolage ak 

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ cantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Bibratoa,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 
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               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 

               - Entzunaldi konparatuak 

               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 

 

ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen memoria, entzumen memoria eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea 

  

 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte 

hartzea da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 
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artistikoa potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  

trebetasunen integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, 

metodologia funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili 

jakin behar du. Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria 

aurretik dituen ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia 

tekniko interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure 

lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak 

gainditzeko koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den 

argi eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre 
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egiteko, prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute 

eta musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua 

gainditzeko ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez 

bi entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

Errepertorio gomendatua: 

COSSMAN  

Violoncello Studien  Schott     
O. SEVCIK  Ejercicios para mano derecha    
J. KLENGEL  Technische Ubungen Escalas 

y Arpegios en 4 octavas  
Breitkope 

Hartel  
  

F. BATTANCHON  50 Estudios Libro 2  HORRMEIST
ER  

  

A. NOELCK  14 Estudios op 32  D. RAHTER-LEIPZIG  
J. DOTZAUER  113 Estudios Libro 2 y 3  PETERS  
MAX CASSOLI  12 Estudios Rítmicos  ZANIBONON-

PADOVA  
N. BAKLANOVA  6 Estudios para difícil afinación (con piano)  MUZYKA-MOSCU  
J.L. DUPORT  21 Estudios  MUZYKA-MOSCU  

RICORDI  
A. WEBERN  Dos obras (1899) E. GRLEG  NANA  
G. FAURE  Elegia D. POPPER  TARANTELA  
Après un rêve J. HAYDN  DIVERTIMENTOS  
C. SAINT-SAENS  Cisne G. BACEWICZ  DANZA DE 

MASOVIA  
A. DVORAK  melodi  (edición BWM 

POLONIA  
S. CINTSADZE  CCONCIERTINO  MUZYKA-MOSCU  
J. KLENGEL  KONZERTSTUCK RE Mayor (op 10)  BREITKOPF  
B. ROMBERG  CONCERTINO op 51  
G. GOLTERMANN  IV CONCIERTO DO Mayor  
R. STAMITZ  CONCIERTO DO Mayor  
B. ROMBERG  CONCIERTO RE Mayor  

 
A. VIVALDI  5 SONATAS  
B. NARCELLO  SONATAS  
G.B. SAMARTINI  SONATA RE Mayor  
G.B. TILLIERE  SONATA FA Mayor  

 

 K. WILKOMIRSKI  POEMA  PWM  

 L. ROZYCKI  NOCTUANO  PWM  

 USANDIZAGA  
TCHAYKOVSKY  

POEMA  
NOCTURNO  

USURBIL  
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 DAVIDOFF AT THE FOUNTAIN OP.20 

 FAURE  ELEGIA  

 J.S. BACH  SUITE Nº 3 (DO Mayor)  

 J. HAYDN  RE Mayor (Pequeño)  

 A. KRAFT  DO Mayor  

 EM BACH  LA menor  

 A. CAPORALE  SONATA (RE menor)  

 W. DE FESCH  SONATAS  

 J.S. BACH  1º SONATA SOL MAYOR  

 L. BOCCHERINI  SONATA DO Mayor  
SONATA MI b Mayor  

 J. BIRKENSTOCK  

DVORAK 
D.SHOSTAKOVICH 
L.BOCCHERINI 

8/9 

SONATA MI menor  

RONDO OP.94 
SONATA 
CONCIERTO REM 

 

 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

 

Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

(Froga teknikoa) 

 

 

 

% 70 Ebaluazio jarraitua 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 30 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA gainditu 

beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 
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dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

OHARRAK 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira.Ikus ERANSKINA 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                   

 

 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDEROMKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 5. MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

  

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentua menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren arlo tekniko eta interpretatiboari 

dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea,  kalitatezko soinu tinbratu bat erabiliaz. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

indikazioak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion arloak 

batera uztartzea. 

Norberaren buruarekiko  eta aukera musikalekiko 

imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta ezaugarri hauek, 

obretan, testuak baimentzen duen heinean, 

askatasunez erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

 

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan Alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 

. 
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komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

erabiltzea, obra oso bat edota mugimenduren bat 

buruz interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomía eta autokritikarako 

gaitasuna garatzea, ikasteko momentuaz gozatzen 

ikasiaz,  eta aurrerapenak balioetsi eta zailtasunei 

aurre eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumentua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan kontrola erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan burututako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

 

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 
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TEKNIKA: EZKER ESKUA 

                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 

                - Hatz lodiaren posizioa posizio agudoetan 

                -Eskalak eta arpegioak 4 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak, hirudunak eta zortzidunak 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak 

-Armoniko artifizialak 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Bibratoaren garapena nota luze zein motzetan. Vibrato jarraia 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé, staccato , spiccato kolpeen garapena.  Saultillé aren perfekzionamendua  

               - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - Lau notetako akordeak  

               - Lau notatako arpegio eta bariolage ak 

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ cantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Bibratoa,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 
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               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 

               - Entzunaldi konparatuak 

               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 

 

ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen memoria, entzumen memoria eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea 

  

 

 

 
METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 

artistikoa potentziatzea helburu. 
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Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 

integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 

Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 

ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia tekniko 

interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

 

Klaseko dinamika: 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi 

eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, 

prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 

musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 
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ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.   

 

 

 

Errepertorio gomendatua: 
S. LEE  12 Estudios op 57  BREITKOPF Y HARTEL  
F. BATTANCHON  50 Estudios (8 libros)  HOFFMEISTER  
FR GRUTZMACHER  Op 38 (1 libro)  PETTERS  
POPPER  40 Etudios (elegidos)  
SERVAIS  6 Capriccios  
DOTZAUER  113 Estudios (3 libros)  
DVORAK  HUMORESCA  
FRESCOBALDI  TOCCATA  
RODOLFFO HALFFTER SONATA 
S. PROKOFIEV  SONATA  
L.V. BEETHOVEN  SONATA OP 5 Nº 1  
J.S. BACH  SUITE Nº 4  
A. VIVALDI  CONCIERTO PARA 2 Violoncellos  
J. HAYDN  DO Mayor (Pequeño)  
L.BOELLMAN  VARIACIONES  SINFONICAS 
L.BOCCHERINI CONCIERTO SOL M 
COUPERIN  PIECE EN CONCERT  
PIAZZOLA LE GRAN TANGO  
VALENTINA  SONATA MI MAYOR  
L. BOCCHERINI  SONATAS Nº 2, 3, 4 y 5  RICORDI  
GRANADOS  INTERMEZZO DE GOYESCAS  
M DE FALLA  LA DANZA DEL FUEGO  
GLASUNOV  

CASSADÓ 
CASSADO 

 

SERENATA ESPAÑOLA  

TOCCATA 
REQUIEBROS 

 

    8&9 

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

 

 

 

% 70 Ebaluazio jarraitua 
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Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

(Froga teknikoa) 

 

 

% 30 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA gainditu 

beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 

dezakete pendientea  

 

 

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDEROMKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 
ASIGNATURA BIOLONTXELOA CURSO 6.  MAILAKO IKASKETA PROFESIONALA 

PROFESORADO IGOR EGIDON FUENTES 

 
HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

Instrumentua jotzeko garaian, gorputz eta buruaren 

kontrola landu eta baloratzea, teknika egokia garatu 

eta  tentsiorik gabeko interpretazioa lortu ahal 

izateko. 

 

Pixkanaka instrumentuaren menderatzea, arku eta 

ezkerreko eskuaren teknikari dagokionez. 

Instrumentuaren eta bere soinuaren ezaugarriak 

ezagutzea eta kalitatezko soinu tinbratu bat 

erabiltzea. 

Afinazioaren kontrola eta soinuaren kalitatea lortu 

ahal izateko entzumenaren sentsibilitatea garatzea. 

Pultsu konstante bat eraman eta partituraren 

indikazioak jarraituz errepertorioa interpretatzea. 

Teknikari eta espresio musikalari dagozkion gaiak 

elkarrekin uztartzea. 

Norberari buruzko  eta aukera musikalei buruzko 

imagin erreal bat egitea. 

Analisiarekiko zaletasuna sustatzea, gainontzeko 

ikasgaietan ikasitakoa aplikatuz. 

Barroko, Klasiko eta erromantiko estiloetako obrak 

ezagutu, landu eta interpretatzea, estilo bakoitzaren 

ezaugarri nagusiak ezagutuaz eta hauek, obretan, 

testuak baimentzen duen heinean, askatasunez 

erabiltzea. 

Norberaren izaera artistikoa eta musikalaren bitartez 

komunikatzeko gaitasuna progresiboki garatzea. 

 

Jotzerakoan behar den esfortzu muskular eta arnas 

kontrol egokiak erabili. 

Estudio eta obretan Alderdi tekniko eta musikalak 

adierazi. 

Afinaziorako eta instrumentuaren soinuaren  

posibilitatearako entzumen sentsibilitatea eta 

ahalmena erakutsi. 

Garai ezberdinetako obrak bakarlari bezala edo 

taldean jo. 

Garai ezberdinen erizpideak erabiliz bakarlariendako 

errepertorioa jo. 

 Testu musikalen expresibitatean egon daitekeen 

flexibilitatearen aurrean autonomia adierazi. 

Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko 

autonomia bereganatzen joan.  

Jendearen aurrean expresatzeko  gaitasunez eta 

kalitate artistikoaz dagokion mailaren obrak jo. 

. 
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Landutako errepertorioa buruz ikasteko baliabideak         

erabiltzea, obra oso edo mugimenduren bat buruz 

interpretatuaz. 

Ikasteko garaian autonomia garatzea eta 

autokritikarako gaitasuna garatzea, ikasteko 

momentuaz gozatzen ikasiaz,  eta aurrerapenak 

txalotu eta zailtasunei aurre eginaz. 

Interpretatzeko garaian norberaren kriterioa 

garatzea. 

Ikasteko ohitura onak garatzea, baita instrumetua 

zaintzeko aztura egokiak ere bai. 

Mailari dagokizkion estudio eta obrez osaturiko 

errepertorio bat lantzea, arlo tekniko eta 

interpretatiboan domeinua erakutsiaz. 

Musika zati laburren irakurketaren bidez bapateko 

irakurketa garatzea. 

Dagokion mailako errepertorio bat jendaurrean 

interpretatzea, norberaren burua kontrolatzeko 

gaitasun geroz eta handiagoa erakutsiaz eta 

interpretazioan lortutako lorpenak baloratuaz. 

Musika gozatzeko esperientzia helaraziko duen 

taldeko ihardueretan parte hartzea, bizikidetza eta 

kideekiko errespetua adieraziz. 

 

 

EDUKIAK 

OREKA ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA 

Gorputza eta instrumentuaren arteko oreka egokia lortzea; arnasketa; pisua eta erlajazioa; tono muskular 

egokia; arnasketa eta soinuaren kalitatearen arteko erlazioaz kontzientziatu 

 

MUGIMENDUA ETA KOORDINAZIOA 

 Besoen, aldakaren eta gorputz enborraren  arteko mugimendu koordinatua; ezker eskuaren plano 

ezberdinak; eskuin eskuko plano ezkerdinak. 

 

TEKNIKA: EZKER ESKUA 
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                 -Lehen zazpi posizioen finkapena 

                - Hatz lodiaren posizioa 

                -Eskalak eta arpegioak 4 zortzidunetan 

                -Posizio aldaketetan trebakuntza eta garapena 

               - Hari bikoitzak: seidunak, hirudunak zortzidunak hiru zortzidunetan 

- Autodigitazioa 

- Oinarrizko armoniko naturalak eta artifizialak 

- Apaingarrien garapena; trinoak 

- Kromatismoa; hauen eskalak 

- Vibrato aren garapena nota luze zein motzetan. Vibrato jarraia 

              - Hatzen artikulazioaren eta abiaduraren  garapena 

 

TEKNIKA: ESKUIN ESKUA 

                -Arkuaren abiadura, pisua eta arku kantitatearen arteko erlazioa 

               - Obretan arku luzera ezberdinak erabiltzearen kontzientzia 

               -Hari aldaketak, angulua txikituz 

                -legato, detaché, martelé  eta staccato, Spicatto, saultillé eta ricochet arku kolpeen 

perfekzionamendua  

               - Arku kolpeak abiadura handiagoz nahastea, legato eta non legato 

               - lau notetako akordeak  

               -lau notetako arpegio eta bariolage ak 

 

SOINUAREN EKOIZPENA 

 

               -Abiadura, pisua eta kontaktu puntuaren arteko erlazioa 

               -Soinuaren entzumen aktiboa 

               -Soinuaren kalitatea “ kantabile” 

               -Soinu argi eta garbia. 

               -Kalitatezko soinua lortzeko ardura 

               -Soinuan dinamikak erabiltzeko trebakuntza  

               -Soinuan nota luzeen homogeneitatea 

               -Ñabarduren erabilpenaren garapena 

               -Esaldia 

               -Bibratoa,  espresio elementu gisa erabiltzea 

 

IRAKURKETA, ANALISIA ETA ESTILOA 

 

                -Irakurketa: Doren eta solen ikurrak 

               - Landutako obren testuingurua 

               -Obren analisi orokorra: forma, tonalitateak eta modulazioak 
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               - Entzunaldi konparatuak 

               - Estilo interpretatiboa eta fraseatzea 

 

ENTZUMENAREN GARAPENA 

 

              -Afinazioa 

              -Bitarteen  lanketa 

 

AUTONOMIA ETA NORBERAREN KRITERIOA 

 

             -Ikasteko teknikak 

            -Norberaren instrumentua afinatzea 

            -Metronomoaren erabilera 

            -Ikasteko denboraren antolaketan autonomia 

            -Ikusmen, entzumen eta  muskular memoriaren garapena 

            -Digitazioan autonomia progresiboa 

            -Arkuaren artikulazioen aukeraketan autonomia progresiboa 

            -Bapateko irakurketa 

 

MAILARI DAGOKION ERREPERTORIOAREN LANKETA 

 

             Ikaslearen trebetasun tekniko eta musikala hobetzeko, ariketa, estudio eta obren selekzioa,  

zailtasunaren arabera mailakatua 

 

IKASTEKO OHITURA EGOKIAK 

            -Erregulartasunez ikasteak eta ikasteko denbora planifikatzeak duen garrantziaz kointzientzia hartzea 

            -Ikasteko denboraren antolaketa eta estrukturazioa 

           -Disziplina eta konzentrazioa 

 

INTERPRETAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

           Interpretatzeko garaian espresioa eta komunikazioa lantzea 

 

 
 

METODOLOGIA 

Irakasle bezala dugun eginkizun nagusia ikaslearen izaera eta sentiberatasunaren  garapenean parte hartzea 

da. Honetarako ikaslearen  ikasketa prozesuan gidari izango gara, ikaslearen garapen pertsonala eta 

artistikoa potentziatzea helburu. 

Erabiliko dugun metodologia irekia eta malgua izango da, uneoro ikaslearen aurrerapenei egokitutakoa. 

Irakaste- ikaste prozesua integrala izango da; hau da, ikasleak lortutako ezagutza, gaitasun eta  trebetasunen 
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integrazioa sustatuko da, oinarrizko konpetentzien garapenean lagunduaz. Halaberean, metodologia 

funtzionala izango da; ikasleak ikasitakoa zertarako den, nola  eta zein momentutan erabili jakin behar du. 

Horretarako ikaskuntza esanguratsuan oinarrituko gara; ikasleak, jasotako informazio berria aurretik dituen 

ezagutzekin erlazionatuko du, prozesuan  ikasketa berriak eraikiaz. 

Autonomia landuko da, autorregulazioa, sormena eta pentsaera kritikoa besteak beste,  konpetentzia 

tekniko interpretatiboak aldera utzi gabe. Epe motzeko nahiz luzerako erronketan oinarrituko dugu gure 

lana.  

Ikasleen sozializazioa sustatuko da taldeko ihardueretan  partehartzearen bitartez. Gure espezialitateko 

ikasleen arteko talde lana bultzatuko da, baita espezialitate ezberdinetako ikasleekin lankidetza ere bai. 

Musika egiteko zaletasuna transmititzeak presentzia handia du gure irakaskuntzan; halaber ikasteko 

zaletasuna, hausnarketa eta barne entzumena bultzatutzen dira. Honetarako ikasle eta irakaslearen arteko 

harreman estua behar beharrezkoa da, ikasleak bere motibazio eta interesak azaldu eta ikasketa prozesuan 

sor dakizkiokeen kezkak lasaitasunez kanporatu ditzan. 

Klaseko dinamika: 

Ikasleari harrera: ikasleak aste horretan zehar instrumentuaren ikasketari eskeini dion denbora eta ikasketa 

prozesuan sortu zaizkion arazoak azalduko ditu. Klasean zehar sortu zaizkion  arazo tekniko eta musikalei 

konponbidea emango zaie eta irakasleak egoki ikusten badu eduki berriak azalduko dira. 

Ariketa teknikoak: ikasleak aste horretan ikasitako ariketa teknikoak joko ditu: soinua lantzeko ariketak, 

arkua eta ezker eskuarekin erlazionatutakoak, baita estudio edo eskalak ere bai. Arazo teknikoak gainditzeko 

koordinazio ariketa edo zuzenketa  posturalak proposatuko ditu irakasleak. 

Errepertorioa: ikasleak momentu horretan lantzen ari den pieza interpretatuko du irakaslearen aurrean, 

goitik behera, inongo etenaldirik gabe. Irakaslearekin batera interpretazioan sor daitezkeen arazo tekniko – 

interpretatiboen inguruan egingo da lan. 

Irakasleak ariketa edo estudio berriak edota beste gai baten berrikusketa  proposatuko ditu, klasean 

ikusitako beharren arabera. Garrantzitsua da ikasleak ikasten hasi baino lehen landu beharrekoa zer den argi 

eduki dezan. Ikasleak irakaslea gidari izango du zailtasunen aurrean sortzen zaizkion arazoei aurre egiteko, 

prozesuan zehar “ ikasten ikasiaz “. 

Entzunaldiak: 

Entzunaldiak musika ikasketen parte garrantzitsua dira; hiruhilekoan zehar egindako lana erakusten dute eta 

musika interpretatzearen helburu nagusienetako baterako prestatzen ditu ikasleak: jendaurrean jotzea. 

Jendaurrean jotzea haseratik egin behar da, lehen urtetik, jendaurrean jotzen ohitutzeko, ikaslearen 

autokontrol maila urtetik urtera hobetuaz. Entzunaldiak, ikaslearen autoestimua indartzeko tresna ez ezik, 

taldeko harremanak indartzekoa, espresatzeko,  autoerregulazioa lantzeko, baita norbere burua gainditzeko 

ahalmena indartzeko tresna ere badira. Hau dela eta ikasle guztiek ikasturtean zehar gutxienez bi 

entzunaldietan hartu beharko dute parte.   
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Errepertorio gomendatua: 
S. LEE  12 Estudios op 57  BREITKOPF Y HARTEL  
F. BATTANCHON  50 Estudios (3 libro)  TOEFFMEISTER-LEIPZIG  
FR GRUTZMACHER  Op 38 1º libro y 2º libro 

(elegidos)  
PETERS  

POPPER  40 Etudios  
SERVAIS  6 Capriccios  
DOTZAUER  113 Estudios 3 Y 4 libro  

 

D. POPPER  ELFENTANZ  
R. SCHUMANN  ADAGIO Y ALLEGRO  
H. VOGT  PRELUDIO PRESTO E PEZZO 

VARIATO  
BOTE+BOTE-BERUN  

L.V. BEETHOVEN  SONATA OP 5 Nº 2  IMC NEW YORK  
C. DAVIDOF  AL LADO DE LA FUENTE  
G. CASSADO  SUITE  UNIVERSAL EDITION  
H. JABLONSKI  SONATINA  
J.S. BACH  SUITE Nº 5 
F. TELEMANN  SUITE RE MAYOR  
M. REGER  1ª SUITE  
G.F. HANDEL  HALVORSEN PASSACAGLIA PARA VIOLÍN Y 

CELLO  
H. JABLONSKI  SONATA PARA VIOLÍN Y CELLO  
J. HAYDN  DO Mayor (Grande)  
L. BOCCHERINI  SI B MAYOR  
L. BOCCHERINI  RE MAYOR  
D. KABALEVSKI  SOL MENOR  
E. LALO  RE MENOR  
C. SAINT-SAENS 
SUZUKI 9/10 

LA MENOR  

 

 

EBALUATZEKO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 

Klasean egindako lanaren jarraipena: ikasleak bai 

etxean bai klasean egindako lanaren 

errendimenduaren jarraipena (ikasteko 

erregulartasuna , teknika eta soinuari dagokionean 

lortu  duen emaitza) helburu didaktikoen lorpena 

 

Entzunaldi orokorrak eta ikasgela barruko 

entzunaldien jarraipena 

Froga teknikoa 

 

 

 

% 70 Ebaluazio jarraitua 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 30  
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

∙Ebaluazio jarraia gainditzen ez dutenak:  Ekaina hasieran egingo den AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

gainditu beharko dute  

∙Ebaluazio arrunta gainditzen ez dutenek, kalifikazio finala, Ekaina erdialdean egingo den AZTERKETA gainditu 

beharko dute. 

∙Gainditu gabeko ikasgai batekin promozionatzen dutenak, hurrengo kurtsoko ebaluazioetan gainditu 

dezakete pendientea  

 

AZTERKETA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

∙Irakasleak proposatutako ariketa, pasarte edo pieza musikalak jo. 

 

 

 

OHARRAK 

Ikasleek entzunaldietan parte hartzea beharrezkoa da, ikasketen oinarrietako bat baita. Gutxienez bi 

entzunaldietan artu beharko dute parte. 

COVID 19 aren pandemiak sortutako egoera bereziari erantzuteko EBALUAZIOAn (Ebaluazio Tresnak eta 

Ebaluazio Irizpideak) aldaketa batzuk emango dira. 

Ikus ERANSKINA 
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ERANSKINA:  COVID 19 DELA ETA ADAPTAZIO KURRIKULARRA 

 
Covid 19 egoera berezian hiru agerraldi posible egon daitezke: 

 

1. AGERTOKIA:  

Eskola presentzialak izango dira, programazioari jarraituaz, Covid 19 Protokoloak ezartzen 

dituen segurtasun neurri guztiekin. 

 

2. AGERTOKIA: 

Eskola presentzialak eta ez presentzialak (telematikoak) konbinatuko dira aldizkako 

konfinamendu egoerei erantzunez, horretarako antolaketa malgu baten bitartez irakasleen esku 

dauden tresnak erabiliaz (G Suite aplikazioak etab.) 

 

3. AGERTOKIA: 

Konfinamendu egoeran, eskola erabat ez presentziala, egoerari egokitutako baliabide 

telematikoak erabiliaz. 

 

Ebaluazio tresna eta ebaluazio irizpideen moldaketa: 

 

Jendaurreko entzunaldi arruntak honako ekintzengatik ordezkatuak izango dira: 

 

- Ikusle eta interprete mugatuekin entzunaldiak burutzea , segurtasun protokoloaren 

neurriak beteaz, bai kontserbatorioan bertan ala kontserbatoriotik kanpo (espazio ireki eta 

itxietan). 

 

- Gela barruko entzunaldiak, ikasle eta irakasle artera mugatuak; entzunaldi hauek 

bideoan grabatu ahalko dira ikasleen senitartekoei materiala helarazteko. 

 

- Baliabide telematikoak erabiliz egindako entzunaldiak: streaming bidez, bideo editore 

bidez etab. 

 

➢ Ikasle bakoitzak gutxienez entzunaldi batean parte hartu beharko du. 

➢ Ekintza hauek EBALUAZIOA ataleko Ebaluazio Irizpideen arabera baloratuko dira 
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