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HIRU KASU:
1- Normaltasuna
2-Egungo egoera: distantzia soziala eta ukitzeko holtzak, maskara erabiltzea, eskuak
garbitzea
3- Konfinamendua

- klaseak
1-bakarkakoak, Zentroan
2-Zentroan, babesarekin, protokolo guztiekin
3- Ikasleak etxean (3.2 irakasleak, ere). Baliabiderik badago, klase telematikoak
emango dira.

- Ebaluazio-irizpideak
1-Programazio orokorrekoak mantenduko dira
2- Programazio orokorrekoak mantenduko dira
3- Programazio orokorrekoak mantenduko dira
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

Maila ertainean instrumentu osagarria irakasteak,
ikasleengan honako ahalmenak garatzen laguntzea
izango du helburu:
a) Instrumentuak eskaintzen duen aukera-multzoa
taxuz ezagutzea.
b) Instrumentua jotzeko ahalik eta trebetasun handiena
garatzea, eroso ibiltzeko moduan, maila jakin bateko
zailtasunei aurre eginez.
c) Erreflexu-azkartasuna garatzea bat-bateko irakurketan.
d) Irakurmena garatzea polifonikoaz besteko tinbreetan
Saxofoian musikarekin adierazpide eta gozatzeko
baliabide berria ikustea.
Saxofoiaren ahalbideak ezagutzea eta soinu kalitatearen
ezaguera edukitzea.
Oinarrizko teknika lortzea, arkasketa teknika on batez eta
gorputz posizio zuzenaz.
Ikasleengan jakinmina sortaraztea, saxofoi sorrera,
bilakaera eta bere papera musikan jakitearren.

1.– Lehen begiradan testuak irakurtzea. Ebaluazio irizpide
honen helburua, instrumentu-testu baten aurrean
ikaslea autonomia-maila batez moldatuko dela segurtatzea
da.
2.– Estudio eta obretan bakarka ikasteko gero eta
ahalmen handiagoa erakustea. Ebaluazio-irizpide honek
hauxe egiaztatu nahi du: ikasleak irakasleek irakatsitakoa
bere ikasketetan aplikatzeko gauza direla, eta
irakatsitakoaren
bitartez, beren lanaren balorazioa egiteko
lan-autonomia lortuko dutela.
3.– Obrak interpretatzea, dagokion estiloaren irizpideen
arabera. Ebaluazio-irizpide honen bitartez hauxe
neurtu nahi da: ikaslearen gaitasuna, denbora, artikulazioa
eta dinamika (interpretazioaren oinarrizko elementuak
direnez) erabiltzeari dagokionez.
4.– Musika-talde bateko kide izanik, gainerako
instrumentuak
edo ahotsak aditu eta horiei egokitzeaz batera,
jotzeko edo kantatzeko ahalmena izatea. Ebaluazioirizpide honek arreta ematen dio ikasleak, talde-lan
batean, bere kideei musika eta doinuaren aldetik
egokitzeko
duen gaitasunari.
5.– Analisiaren bitartez, bere instrumentuarentzako
partitura-fragmentu baten barne-egitura harmonikora
iristea. Irizpide honen bitartez ikaslearen gaitasuna ikusiko
da, analisiaren bidez musika-fragmentu batean dagoen
egitura harmonikoa aurkitzeari dagokionez, eta
konpositoreak obra egiterakoan egitura harmoniko horri
eman dizkion tratamenduak zehazteari dagokionez.
6.– Bere instrumentuarentzat idatzitako musikafragmentu
erraz baten erredukzio harmonikoa. Irizpide
honen bitartez ikasleak oinarrizko egitura harmonikoak
identifikatzeko dituen ezagutza analitikoak baloratuko
dira. Horretarako, irakurketa-ariketa bat egin-go da,
egitura horien ikuspuntutik funtsezko ez den
guztia baztertuz.

EDUKIEN SEKUENTZIA
Ariketa, ikasketa eta pieza txikien zailtasun-maila, bai eta errepertorioaren ikasturteko aukeraketa eta banaketa ere,
irakasleak erabakiko du, eta kasu bakoitzean musika eta teknika garatzeko egokiena dena hartuko du kontuan.
Klasere joatea eta banakako lana erregularra eta jarraitua egitea ezinbestekoak dira

Ikaslearen ikasketa prozesua aurrera egiteko.
Gelan behaketa, entzutea, analisaia eta zuzenketaren lana egitea metodologiaren parte da.

METODOLOGIA
Saxofoi Osagarri Osagarriaren azken ikasturteetan ezarritako helburuak lortzen progresiboki laguntzen duten piezen
metodoak eta albumak:
Odenkamp&Kastelein ……..……………………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1,2,3.Lib. Ed. De Haske
Delangle y Bois …………………….……………....”Methode du saxophone” 1,2. Edit. Lemoine
Prati,Hubert………………………....................……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot
Fourmeau&Martin…………………………………..………………..……….”Saxo tempo 1,2” Edit Billaudot
Guilles Martin…………”Saxo Tonic” 1,2.
Merriot-Classens……….”Le nouveau saxophone classique A,B.C”

EBALUAZIO-TRESNAK








KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Programarekiko ikasteko gaitasuna.
Ikasketan gero eta autonomia gehiago lortzea.
Jarrera, interesa eta ikasteko dedikazioa.
Eskolara joatea.
Banakako ikasketak etxean.
Ikasgelako aldizkako kontrolak.
Etengabeko ebaluazioa: irakasleak fitxa batean
erregistratuko du ikasle bakoitzaren asteko lana

Edukiak %70
Klaseko jarrera %30

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
OHARRAK
Ebaluazio jarraitu arrunta galtzea:
Baimendutako bertaratze-hutsegiteen kopurua gainditu duten ikasleek proba praktiko bat egingo dute beren ohiko
deialdi espezifikoan (ekainaren hasieran).
Froga horren edukia probaren deialdia egin ondoren jakinaraziko da.

