
 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

Oharra: ikusi “Covid eranskina” programazioaren amaieran   

  

Biolin Osagarria  ikasgaia Irakaskuntza Profesionalaren 5. mailatik aurrera hautazkoa denez, honelako ikasleak izan 
ditzakegu: 

1) Aurreko 4 ikasturteetan Biolin Osagarria ikasgaia egin duen ikaslegoa.  

2) Aurrez Biolin Osagarria ikasgaia eman ez duen 5. eta 6. mailako ikaslegoa. 

Lehen kasuan ondoren zehazten den programazioa landuko da. 

Bigarren kasuan, Biolin Osagarriko 1. mailako programazioa erabiliko da, berau adinez nagusiagoak diren ikasle hauei 
beren adin eta garapenari egokitutako  moldaketak eginez. 

  

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA (HAUTAZKOA) KURTSOA IRAKASUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

a) Instrumentua behar bezala jartzea ahalbidetuko duen 
gorputz-jarrera hartzea, arkua maneiatzen eta 
ezkerreko eskua lantzen lagunduko duena, bai eta 
bien arteko koordinazioa ere. 

 
b) Instrumentuaren soinu- eta teknika-ezaugarriak 

ezagutzea eta berauek erabiltzen rabiltzen jakitea, 
mailaren eskakizunen barruan. 

 
c) Entzumen-sentsibilitatea erakustea, afinazioa 

etengabe kontrolatzeko eta soinu-kalitatea etengabe 
hobetzeko. 

 
d) Ikasturtearen zailtasunarekin bat datorren oinarrizko 

errepertorioa interpretatzea. 
 
e) Biolinaren errepertorio adierazgarria ezagutzea 

historian zehar eta estilo desberdinetan. 
 

f) Oinarrizko maila batean  esaldien ekoizpena, arkuen 
hautaketa, digitazioak eta artikulazioak garatzea. 

 
g) Instrumentuak historian zehar izan duen bilakaera eta 

formazioetan izan duen eginkizuna ezagutzea. 
 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenean eta interpretazioan 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
eta horretarako beharrezkoa den jarrera egokia erabiliz, 
ezagupen berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean 
eraikitzen diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Testu musikalak interpretatzea, testu berari eta 
mailari egokitutako  neurri, afinazio, artikulazio eta 
esaldikapena erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikastetan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere mailako obrak, interpretatzea, segurtasuna eta 
kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, autokontrol-ahalmena eta 
interpretatutako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du.  

 

 

 

EDUKIAK 
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1- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 

 Gorputz-instrumentuaren posizio orokorraren zainketa berezia. 

 Mugimenduen orekaren eta kontrolaren garapena interpretatzerakoan. 
   

2- Arkuaren teknika eta soinuaren sorkuntzan duen eragina:  

 Eskuin-besoko artikulazioen eta pisu banaketaren kontrolaren garapena.  

 Eskuineko hatzen malgutasuna eta oreka. 

 Soinuaren garapena. Soinuan eragina duten eta elkarregiten duten faktoreen lanketa (kontaktu-puntua, 
arkuaren abiadura, ezarritako presioa). 

 Hari barneko arku-kolpe desberdinen garapena: detaché, martelé, staccato, portato eta legato-a. 

 Saltokako arku-kolpeen hastapena: spiccato-a.  

 Arkuaren eremu guztien erabilpena.  

 Arkuaren banaketa modu egokian erabiltzea.  

 Arkuaren dinamika eta abiadura ezberdinen erabilera, trantsizio-ñabardurak. 

 Hari aldaketak. Bariolaje-a. 

 Oinarrizko hari bikoitz eta akordeak (soinu-orekaren bilaketa). 
 
3- Ezker eskuaren teknika: 

 Afinazioaren garapen kontzientea, adi entzutearen eta berehala zuzentzeko ohituraren bidez. 

 Hatzen mugimendu bertikala (artikulazioa) eta horizontala lantzea, haien malgutasuna, indarra, abiadura eta 
independentzia garatuz. 

 Bi zortzidunetako eskalak egitea posizio finkoetan edota aldaketekin. 

 Lehenengo hiru posizioetan konfidantza hartzea. 

 Posizio-aldaketen teknikaren ikaskuntza mailakatua.  

 Hari-bikoitzen lanketa oinarrizko mailan.  

 Ezker eskuko pizzicatoa.  

 Vibratoaren oinarrizko mugimenduak garatzea ariketa espezifikoen bidez. Obretan vibratoa aplikatzea. 

 Harmoniko naturalen eta artifizialen oinarrizko ezagutza teorikoak eta praktikoak. 

 Errepertorioan dauden trino eta beste apaingarri batzuen lanketa. 

 Hatzen abiadura eta berau garatzeko teknikak (artikulazioa, deformazio erritmikoak). 

 1. eta 4. hatzen luzapenak.   
 

4- Espresio musikala: 

 Maila honi dagozkion partituran azaltzen diren ikur eta indikazioen interpretazioa.  

 Arkuak, digitazioak eta arkuen artikulazioa hautatzeko irizpideen oinarrizko ezagutza. 

 Esaldien ekoizpena ezagutzea, interpretatzen diren piezak aztertuz (egitura, gaiak, tonalitatea, kokapen 
historikoa). 

 Apaindura desberdinak (trinoak, mordenteak, apoiaturak) biolinean praktikatzea, adierazpen musikaleko 
elementu gisa. 

 Dinamikak zabaltzea (erreguladoreak, ñabardurak, soinuaren koloreak). 
 
5- Entzumen-oroimena, ikus-oroimena eta muskulu-oroimena lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. 
 
6- Bat-bateko irakurketa lantzea.    
 
7- Biolinaren errepertorioa ezagutu eta lantzea:  

 Landu beharreko errepertorioaren mailakako hautaketa, ikaslearen gaitasun musikala eta teknikoa batera 
garatzeko baliagarriak izango diren  diren ariketa, estudio-ariketa eta obrak landuz. zailtasun-mailari 
dagokionez. 

 Biolin- errepertorioa entzutea (grabazioak, entzunaldietara eta kontzertuetara joatea). 
 

8- Ikasteko teknikak:  

 Ikasteko ohitura erregularra eta denboraren antolaketa. 

 Ikasgelan landutako kontzeptuak norberaren ikasketan aplikatzea. 

 Praktikan agertzen diren arazo teknikoak konpontzeko irizpidea eta gaitasuna eskuratzea. Autoentzuketa eta 
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autozuzenketa garatzea. 

 Zentzu kritiko positiboa sortzea. 
 

 

METODOLOGIA 

Biolin osagarria ikasgaian, metodologia malgua, dinamikoa eta bereziki irekia behar da, ikasle bakoitzaren ikaskuntza-
behar eta erritmo desberdinetara egokitu ahal izateko, eta, aldi berean, ikasgai hori bere lanbide-ikasketen azken 
ikasturteetan aukeratzera bultzatu duten itxaropenei erantzuteko. Lanbide-ibilbide zehatzei (konposizioa, zuzendaritza, 
lutheria, etab.) edo nolabait "liluratu" duen tresna baten azterketan sakontzeko nahiari erantzun diezaioketen 
itxaropenak. 
 
Ikaskuntzak funtsezko zutabe bat izango du oinarri: maila tekniko-adierazkorra eskuratzea, ikaslea trebetasun eta 
erraztasun handiagoarekin moldatu dadin, maila jakin batean. Horretarako, ikaskuntza esanguratsuan oinarritutako 
metodologia funtzionala erabiliko dugu, motibazioa eragile nagusi bihurtuz. 
 
Erabili beharreko metodologiari dagokionez, biolinaren ikaskuntzaren ikuspegi holistikoa ematen saiatuko gara. 
Metodologia integrala da, ikaskuntzaren alderdi praktikoa beste lan-ildo osagarri batzuekin elikatu eta aberastuko 
duena, hala nola "biolinaren historia" ezagutzea (aldaketa morfologikoak, garai desberdinetan duen eginkizuna, estilo 
desberdinak, etab.), eta, oro har, sentsibilitatea eta musikarekiko zaletasuna piztea, biolinaren erreportorioko 
kalitatetezko bertsioak entzunez. 
 

 Errepertorio orientagarria: 

Ez dago material aukeraketa bakarra, berau ikasle bakoitzari egokituko zaio.  Ikaslearen garapen mailaren arabera 
abidadura edo zailtasun handiago edo txikiagoarekin sartuko dira.  

 

METODOAK 

 
- BARBER: Scales for young violinists 
- BLACKWELL : Fiddle Time Scales. II. liburukia 
- DEZAIRE: Position Shifts.  
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon. II. liburukia 
- TROTT: Hari bikoitzak. 
- ETA COHEN´S: Violin method.  III. liburukia 
- VAN DE VELDE: Le petit Paganini.  III. liburukia 
- WOHLFAHRT: Op. 45 estudioak. 
- WHISTLER: Introducing the Positions. I. (3. pos.) eta II. (2. pos.) liburukiak 
- FISCHBACH AND FROST: Viva Vibrato! 

 

OBRAK  

 
-       BARBER : Solos for Young Violinist.  I. eta II. liburukiak (CD) 
- FIOCCO: Allegro. 
- Kontzertinoak: BACEWICZ, HUBER, KÜCHLER, RIEDING, SEITZ,  PERLMAN...  
- Kontzertu eta Sonata Barrokoak: VIVALDI, TELEMANN, CORELLI, etab. 
- ETA COHEN´S: Young recital pieces. III.liburukia 
- KATHY and DAVID BLACKWELL: “Solo Time for Violin” I. liburukia(CD) 
- SUZUKI: Violin School.  IV. liburukia 
- WARTBERG: Recital training  I. liburukia (CD) 
- NORTON: Microjazz for violin. 

 
BESTE BALIABIDEAK: grabaketak, bertsioak eta  dokumentazioa (diskografia, bideoak, youtube, spotify, wikipedia, 
hemeroteka, etab.). 
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EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Ikaslearen jarraipena: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Gorputz-jarrera 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
- Musikaltasuna eta espresibitatea 
 
* Positiboki baloratuko da entzunaldietan parte hartzea. 
 

100% 
 
- 20% 
- 15% 
- 20% 
- 20% 
- 10% 
- 15% 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 
dute, non ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan. 

  

 

 

OHARRAK 

5. maila gainditzeko gutxieneko programa:  
 

 Pieza edo estudio/ariketak : ikasleak gutxienez 9 pieza edota estudio landu behar izango ditu (kontzertu, 
kontzertino edo sonata baten mugimendu bakoitza pieza bezala kontsideratuko da). Pieza eta estudio hauek 
edukietan azaltzen diren alderdi tekniko-espresibo desberdinak bildu beharko dituzte, ikaskuntza-progresibo 
gaitasuna erakutsiz. 
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IKASGAIA BIOLIN OSAGARRIA (HAUTAZKOA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

a) Instrumentua behar bezala jartzea ahalbidetuko duen 
gorputz-jarrera hartzea, arkua maneiatzen eta 
ezkerreko eskua lantzen lagunduko duena, bai eta 
bien arteko koordinazioa ere. 

 
b) Instrumentuaren soinu- eta teknika-ezaugarriak 

ezagutzea eta berauek erabiltzen rabiltzen jakitea, 
mailaren eskakizunen barruan. 

 
c) Entzumen-sentsibilitatea erakustea, afinazioa 

etengabe kontrolatzeko eta soinu-kalitatea etengabe 
hobetzeko. 

 
d) Ikasturtearen zailtasunarekin bat datorren oinarrizko 

errepertorioa interpretatzea. 
 
e) Biolinaren errepertorio adierazgarria ezagutzea 

historian zehar eta estilo desberdinetan. 
 

f) Oinarrizko maila batean  esaldien ekoizpena, arkuen 
hautaketa, digitazioak eta artikulazioak garatzea. 

 
g) Instrumentuak historian zehar izan duen bilakaera eta 

formazioetan izan duen eginkizuna ezagutzea. 
 

1.-  Teknika instrumentalaren jabetze-prozesu mailakatua 
erakustea, soinuaren ekoizpenean eta interpretazioan 
emaitza ona lortzeko zimendu sendoak eratuz. 

Ebaluazio-irizpide honek, prozesuan parte hartzen duten 
gorputzaren atal guztien harteko oreka eta koordinazioa 
eta horretarako beharrezkoa den jarrera egokia erabiliz, 
ezagupen berrien ikaskuntzak zimendu sendoen gainean 
eraikitzen diren ebaluatu nahi du. 
 
2.- Testu musikalak interpretatzea, testu berari eta 
mailari egokitutako  neurri, afinazio, artikulazio eta 
esaldikapena erabiliz. 

Ebaluazio-irizpide honek, instrumentuaren ezagutza 
teoriko-praktikoen erabilpen egokia egiaztatu nahi du.  

 
3.- Estudio eta obretan banakako mailakako ikaskuntza 
burutzeko ahalmena erakustea. 

Ebaluazio-irizpide honek, ikaslea irakaslearen esanak bere 
ikastetan aplikatzeko gai dela, eta horrela, bere 
errendimendua egoki ebaluatzeko autonomi mailekatua 
garatzeko gai dela egiaztatu nahi du. 
 
4.- Bere mailako obrak, interpretatzea, segurtasuna eta 
kontrola erakutsiz. 

Ebaluazio irizpide honek, autokontrol-ahalmena eta 
interpretatutako obra menperatzen dela egiaztatu nahi du.  

 

 

 

EDUKIAK 

1- Gorputzaren eta instrumentuaren posizioa: 

 Gorputz-instrumentuaren posizio orokorraren zainketa berezia. 

 Mugimenduen orekaren eta kontrolaren garapena interpretatzerakoan. 
   

2- Arkuaren teknika eta soinuaren sorkuntzan duen eragina:  

 Eskuin-besoko artikulazioen eta pisu banaketaren kontrolaren garapena.  

 Eskuineko hatzen malgutasuna eta oreka. 

 Soinuaren garapena. Soinuan eragina duten eta elkarregiten duten faktoreen lanketa (kontaktu-puntua, 
arkuaren abiadura, ezarritako presioa). 

 Hari barneko arku-kolpe desberdinen garapena eta konbinaketa: detaché, martelé, staccato, portato eta 
legato-a. 

 Saltokako arku-kolpeen hastapena: spiccato-a eta saltilloa.  

 Arkuaren eremu guztien erabilpena.  

 Arkuaren banaketa modu egokian erabiltzea.  

 Arkuaren dinamika eta abiadura ezberdinen erabilera, trantsizio-ñabardurak. 

 Hari aldaketak. Bariolaje-a. 

 Oinarrizko hari bikoitz eta akordeak (soinu-orekaren bilaketa). 
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3- Ezker eskuaren teknika: 

 Afinazioaren garapen kontzientea, adi entzutearen eta berehala zuzentzeko ohituraren bidez. 

 Hatzen mugimendu bertikala (artikulazioa) eta horizontala lantzea, haien malgutasuna, indarra, abiadura eta 
independentzia garatuz. 

 Bi zortzidunetako eskalak egitea posizio finkoetan edota aldaketekin, tonalitateak zabalduz. 

 Lehenengo hiru posizioetan konfidantza hartzea. 

 Posizio-aldaketen teknikaren ikaskuntza mailakatua.  

 Hari-bikoitzen lanketa oinarrizko mailan.  

 Ezker eskuko pizzicatoa.  

 Vibratoaren oinarrizko mugimenduak garatzea ariketa espezifikoen bidez. Obretan vibratoa aplikatzea. 

 Harmoniko naturalen eta artifizialen oinarrizko ezagutza teorikoak eta praktikoak. 

 Errepertorioan dauden trino eta beste apaingarri batzuen lanketa. 

 Hatzen abiadura eta berau garatzeko teknikak (artikulazioa, deformazio erritmikoak). 

 1. eta 4. hatzen luzapenak.   
 

4- Espresio musikala: 

 Maila honi dagozkion partituran azaltzen diren ikur eta indikazioen interpretazioa.  

 Arkuak, digitazioak eta arkuen artikulazioa hautatzeko irizpideen oinarrizko ezagutza. 

 Esaldien ekoizpena ezagutzea, interpretatzen diren piezak aztertuz (egitura, gaiak, tonalitatea, kokapen 
historikoa). 

 Apaindura desberdinak (trinoak, mordenteak, apoiaturak) biolinean praktikatzea, adierazpen musikaleko 
elementu gisa. 

 Dinamikak zabaltzea (erreguladoreak, ñabardurak, soinuaren koloreak). 
 
5- Entzumen-oroimena, ikus-oroimena eta muskulu-oroimena lantzeko jarduera iraunkor eta progresiboa. 
 
6- Bat-bateko irakurketa lantzea.    
 
7- Biolinaren errepertorioa ezagutu eta lantzea:  

 Landu beharreko errepertorioaren mailakako hautaketa, ikaslearen gaitasun musikala eta teknikoa batera 
garatzeko baliagarriak izango diren  diren ariketa, estudio-ariketa eta obrak landuz. zailtasun-mailari 
dagokionez. 

 Biolin- errepertorioa entzutea (grabazioak, entzunaldietara eta kontzertuetara joatea). 
 

8- Ikasteko teknikak:  

 Ikasteko ohitura erregularra eta denboraren antolaketa. 

 Ikasgelan landutako kontzeptuak norberaren ikasketan aplikatzea. 

 Praktikan agertzen diren arazo teknikoak konpontzeko irizpidea eta gaitasuna eskuratzea. Autoentzuketa eta 
autozuzenketa garatzea. 

 Zentzu kritiko positiboa sortzea. 
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METODOLOGIA 

Biolin osagarria ikasgaian, metodologia malgua, dinamikoa eta bereziki irekia behar da, ikasle bakoitzaren ikaskuntza-
behar eta erritmo desberdinetara egokitu ahal izateko, eta, aldi berean, ikasgai hori bere lanbide-ikasketen azken 
ikasturteetan aukeratzera bultzatu duten itxaropenei erantzuteko. Lanbide-ibilbide zehatzei (konposizioa, zuzendaritza, 
lutheria, etab.) edo nolabait "liluratu" duen tresna baten azterketan sakontzeko nahiari erantzun diezaioketen 
itxaropenak. 
 
Ikaskuntzak funtsezko zutabe bat izango du oinarri: maila tekniko-adierazkorra eskuratzea, ikaslea trebetasun eta 
erraztasun handiagoarekin moldatu dadin, maila jakin batean. Horretarako, ikaskuntza esanguratsuan oinarritutako 
metodologia funtzionala erabiliko dugu, motibazioa eragile nagusi bihurtuz. 
 
Erabili beharreko metodologiari dagokionez, biolinaren ikaskuntzaren ikuspegi holistikoa ematen saiatuko gara. 
Metodologia integrala da, ikaskuntzaren alderdi praktikoa beste lan-ildo osagarri batzuekin elikatu eta aberastuko 
duena, hala nola "biolinaren historia" ezagutzea (aldaketa morfologikoak, garai desberdinetan duen eginkizuna, estilo 
desberdinak, etab.), eta, oro har, sentsibilitatea eta musikarekiko zaletasuna piztea, biolinaren erreportorioko 
kalitatetezko bertsioak entzunez. 
 
 

 Errepertorio orientagarria: 

Ez dago material aukeraketa bakarra, berau ikasle bakoitzari egokituko zaio.  Ikaslearen garapen mailaren arabera 
abidadura edo zailtasun handiago edo txikiagoarekin sartuko dira.  
. 

 

METODOAK 

 
- BARBER: Scales for young violinists 
- DEZAIRE: Position Shifts.  
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon. II. Liburukia 
- TROTT: Hari bikoitzak. 
- ETA COHEN´S: Violin method .  III. liburukia 
- WOHLFAHRT: Op. 45 estudioak. 
- WHISTLER: Introducing the Positions. I. (3. eta 5. pos.) eta II. (2. y 4. Pos.) liburukiak 
- FISCHBACH AND FROST: Viva Vibrato! 
- SITT: Op.32 

 

OBRAK  

 
-       BARBER : Solos for Young Violinist.  I. eta II. liburukiak (CD) 
- Kontzertinoak eta piezak: BACEWICZ, HUBER, KÜCHLER, RIEDING, SEITZ,  PERLMAN, BOHM, FIOCCO, 

MOLLENHAUER  
- Kontzertu eta  sonata Barrokoak: VIVALDI, TELEMANN, CORELLI, HAENDEL, etab. 
- KATHY and DAVID BLACKWELL: “Solo Time for Violin”.   I., II. eta III. liburukiak (CD) 
- ETA COHEN´S: Young recital pieces. III.Bol. 
- SUZUKI: Violin School.  IV. eta V. liburukiak 
- WARTBERG: Recital training. I. eta II. liburukiak (CD) 
- NORTON: Microjazz for violin. 

 
BESTE BALIABIDEAK: grabaketak, bertsioak eta  dokumentazioa (diskografia, bideoak, youtube, spotify, wikipedia,  
hemeroteka, etab.). 
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EBALUAZIO TRESNAK KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
 
- Ikasteko ohiturak 
- Gorputz-jarrera 
- Soinua 
- Afinazioa 
- Alderdi teknikoak 
- Musikaltasuna eta espresibitatea 
 
* Positiboki baloratuko da entzunaldietan parte hartzea. 

100% 
 
- 20% 
- 15% 
- 20% 
- 20% 
- 10% 
- 15% 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 Ebaluaketa Jarraia galdu duten ikasleek, ohiko dehialdi espezifikoan (ekainaren hasieran) egiten den 
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA  gainditu beharko  dute. 

 Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) emaitza negatiboa duten ikasleek, ez-ohiko deialdira aurkezteko aukera izango 
dute, non ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute (ekainaren erdialdera). 

 Ikasgaia gainditu gabe izanik, hurrengo kurtsora promozionatzen duten ikasleek, hurrengo kurtsoaren edozein 
ebaluaketan zintzilika gelditu zaien ikasgaia errekuperatzeko aukera izango dute.  

.  

 

ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA 

 

 Programa hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota interpretatiboen 
arabera. 

 Froga hau ekainean egingo da, ikastetxeak edota dagokion irakasleak ezarritako eguna, lekua eta orduan.  

 

 

OHARRAK 

6. maila gainditzeko gutxieneko programa:  
 

Pieza edo estudio/ariketak: ikasleak gutxienez 9 pieza edota estudio landu behar izango ditu (kontzertu, 
kontzertino edo sonata baten mugimendu bakoitza pieza bezala kontsideratuko da). Pieza eta estudio hauek 
edukietan azaltzen diren alderdi tekniko-espresibo desberdinak bildu beharko dituzte, ikaskuntza-progresibo 
gaitasuna erakutsiz. 

 
 
 

ERANSKINA: CURRICULUM-EGOKITZAPENA COVID-19   

Irakaskuntza-jarduera hiru egoera posibletan garatu ahal izango da: 
 
1. AGERTOKIA 
Aurrez aurreko eskolak ematea, zentroko programazioa segurtasun-protokoloa betez aplikatuta. 
 
2. AGERTOKIA 
Irakaskuntza-jarduera, ahal dela presentziala, konfinamendu puntualen ondorioz eskolak telematikoki ematearekin 
konbinatua, antolamendu malguarekin eta egoerara egokitua, ikastetxean dauden baliabide digitalak erabiliz (G-Suite-
ren aplikazioak, etab.). 
  
3. AGERTOKIA 
Konfinamendua eta hezkuntza jarduera ez-presentziala, une bakoitzean egokienak diren baliabide telematikoak 
erabiliz. 
 



 PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

 

 
Ebaluazio tresnak eta irizpideak egokitzea: 
 
Jendaurreko entzunaldien ohiko formatuaren ordez, jarduera hauek egin daitezke: 
 
- Entzunaldi murriztuak interpreteen eta ikusleen kopuruan, segurtasun-protokoloaren araberako mugapenarekin, bai 
kontserbatorioan, bai hortik kanpo (aire zabaleko espazioak eta espazio itxiak). 
- Gelako barne-entzunaldiak, ikasleek eta irakasleek bakarrik parte hartzen dutela. Familiekin partekatzeko grabatu 
ahal izango dira. 
- Entzunaldiak baliabide telematikoak erabiliz: “streaming”, bideo-editorea, etab. 
 

 Jarduera horiek programazioan agertzen diren Ebaluazio Tresnen eta Kalifikazio Irizpideen arabera baloratuko 
dira. 

 

 
 


