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URTEKO PROGRAMAZIOA DIDAKTIKOA 

 
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODIGOA 012681  

IKASGAIA MUSIKAREN HISTORIA KURTSOA 5º IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK 

 

SARRERA IDATZIZKO LANAK ETA ARIKETAK 

Musikaren Historia irakasgaiak ikaslearen nortasun 

artistikoaren garapen orekatua lortzea du helburu. 

Musika estilo eta garai ezberdinen ezagutza zabalduz 

eta kontzeptuetan sakonduz, Musika-sorkuntza, -

egikaritza eta -interpretazioa ulertzeko, behar diren  

tresnak eskainiz. 

 

Musika gizarte-zientzietako tresna bezala erabiliz, 

gizakia eta musika-objektuak kultura-jardueran uzten 

dizkigun hondar historiko, estetiko, linguistiko, sozial, 

filosofiko, psikologiko eta teknikoak ezagutuz eta 

ulertuz.  

 

Horrek guztiak aniztasun metodologiko 

konstruktibista bat eskatuko du, non gaiak, ideiak eta 

kontzeptuak ikertzeko borondatea etengabeko 

ikaskuntza-prozesu gogoetatsu eta introspektibo bati 

lotuta egongo da. 

 

Musikaren Historiak ikaslearen borondatezko arreta 

erakarri beharko du, eta praxiak behartzen dituen 

esanahien bilaketa aktiboan inplikatu beharko du 

pertsonalki. 

 

Musika-lan bat interpretatzeko gai izan beharko du 

eta horretarako, adierazpen musikalean eragingo du, 

adierazkortasun teknikoaren gainetik. 

 

Ikasleak Historiarekiko duen erantzuna interpretazio-

zentzu pertsonala emateko duen gaitasunaren 

(irizpidearen) neurria da eta era berean, ikuspegi 

psikologiko kognitibotik, Musikaren Historiaren 

irakaskuntza lehen mailako tresna bat da musikarekin 

zerikusia duten gertakari, jokabide eta esperientzien 

bidez arrazoibidea garatzeko. 

 

 

 

IDATZIZKO LANAK ETA ARIKETAK 

 

Edukiarekin lotuta (beti 

ikasteko aukerari egokituak, 

Curriculum entziklopedikoaren ideia baztertuz ikaskuntza 

pausatu bat bezala planteatu. 

 

Denbora historikoaren eta denbora desberdinen azterketa. 

Kronologikoki denbora-jarraitutasunaren zentzua ulertu. 

 

Garapen historikoa kronologikoki eraikitzea gertakariak eta 

fenomenoak antolatuz, gertaerak, pertsonaiak eta 

gertakari esanguratsuak ezagutuz. 

 

Eduki zehatzak aztertzea eta 

azalpen orokorrago baten testuingurua 

ulertu. 

Didaktika analisi historikoko tekniketan 

edukiak erabiltzeko gai izatea biografiak eta ikerketa-lan 

errazen bitartez. 

 

Aldaketak eta gertakizunak denboran zehar ez nahastea. 

Gertaerei buruzko edukiak erabiltzeko gai izatea motiboak 

eta kausak bereiziz 

 

Azterketa sakona, mekanizismoa, eta dogmatismoa egitea. 

Ondo aukeratu 

gaiak zehaztasunez denbora mugatuz eta multzoa 

berreraiki nahian. 

 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Entzunaldiaren bidez garai eta estilo desberdinetako 

obrak identifikatzea 

ezaugarriak deskribatuz. 

Izaera, generoa eta ezaugarri estetikoak. 

Obra musikalaren garrantzia ulertu entzumena testuinguru 

batean kokatuz. 

 

2. Analisiaren bidez musika-lanak 

garaiak eta estiloak, 
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HELBURUAK 

 

Musika-lan bat interpretatzea. Horretarako, adierazpen 

musikalean eragingo du. 

 

Ikasleak historiarekiko duen erantzuna, edozein 

dimentsiotan, bere gaitasunaren neurria da (irizpidea) 

helburuak lortzeko. 

 

Musika entzuteko ohitura hartzea eta dibertsifikatzeko 

interesa izatea. 

 

Entzumenaren bitartez, korronte estetikoak antzematea, 

musika-lanak kronologikoki kokatzeko eta haien estiloa 

ezagutzea. 

 

Sentsibilitate artistikoa eta irizpide estetikoa garatzea, 

prestakuntza eta aberastasun pertsonalerako iturri gisa. 

 

Musikaren balioak ezagutzea eta bertatik eratorritako 

alderdiak aukeratzea, garapen pertsonalerako egokienak. 

 

Garai bakoitzeko musika ezagutzea eta ulertzea nagusi 

diren kontzeptu estetikoei dagokienez, eta ezagutza horiek 

estudioko errepertorioaren interpretazioan aplikatzen 

jakitea. 

 

Musikak giza izaeraren garapenean duen garrantzia 

baloratzea eta gertakari musikala fenomeno 

soziokulturalekin lotzea. 

 

Garai bakoitzean musikaren eta gainerako arteen arteko 

harremanak ezagutzea. 

ahots- eta instrumentu-musikaren bilakaera ulertu obra 

esanguratsuenetan 

ikasgelan azaldutako edukiak eta 

partituran funtsezko identifikazioaren bitartez. 

 

3. Iruzkin kritikoa egitea obra ezagun bat entzuterakoan. 

Egitate musikal bat balioestatzeko duten gaitasunaren 

bitartez eta ikuspegi pertsonala garatzeko gahi izan. 

 

4. Entzumenaren eta analisiaren bidez, musika-lanak 

kronologikoki kokatzea eta alderatzea. 

Adierazgarriak diren ezaugarriak 

estilo edo eskola nagusiak, identifikatu. 

Elkarren arteko antzekotasunak edo desberdintasunak 

adierazi. 

 

 

5. Musikaren historia elkarlotzea garai eta leku bakoitzeko 

kultura eta 

pentsamenduarekin.  

Musikaren eta beste arteen arteko harremana ulertu. 

Testuinguru soziala, politikoa eta 

kulturala lotuz. 

 

6. Musikaren garapenean eragina izan dezaketen mota 

guztietako inguru abarrak identifikatzea. 

 

 

 

EDUKIAK PROGRAMAZIOAN 

 

1. Historia eta bere zentzua kontzepturako sarrera. 

2. Musikologia historiko, sistematiko eta aplikatuA. HEURISTIKA. 

3. Akustika musikalA eta organologia. 

4. Konsonantziari eta Disonantziari buruzko teoria nagusiak. Musikan praktikan aplikatzeko arazoak. Musika-

pertzepzioa. 

5. Artearen teoria nagusietan Forma eta Egitura kontzepturak. Musika-konposizioaren eredu nagusiak eta konfigurazio 
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formalaren printzipioak. Musika generoak. 

6. Musikaren historia Grezian eta Erroman. 

7. Paleokristau musika. Milango ediktua. Salmodia eta Himnodia. Antifonoak. 

8. Erreforma gregorianoa. Musika-sistema eta Errepertorioa eta formak. 

9. Erdi Aroko poesia profanoa. Kortesia eta trobatzeko artea. Trobadoreak, Troveroak, Minnesänger eta Ministro. Iturri 

musikologiko nagusiak. Erdi Aroko Organologia. 

10. Polifoniaren jatorria. Enchiriadis musika, Organum, St. Martial (Limoges), Notre Dame (Paris). 

11. ARS Antiqua. 

12. ARS Nova. 

13. Errenazimentua. 

14. Humanismoa. Naturalismoa. Polifonia eta teoria nagusiak. 

15. John Dunstable eta XV. mendeko polifonia ingelesa. 

16. Frantses eta Flandeseko Eskola: aldiak, autore aipagarrienak, generoak, teknikak eta konposizio-ereduak. 

Musika inprimatuaren hastapenak. Soinuaren sinbolismoa. 

17. Aita Santuaren kamera Erroman. Palestrina. 

18. Veneziako eskola. Gioseffo Zarlinoren tonu aurreko harmonia (printzipio triadiko duala). Autore 

nabarmenenak, generoak, teknikak eta konposizio-ereduak. Manierismo musikala. 

19. Madrigal italiarra. Musika instrumentala mendeetan. XVI. 

 

METODOLOGIA 

 

Ikusmolde kognitibo konstruktibista batetik: 

 

I. Ikasleen garapen-maila, aurretiko gaitasunak eta ezagutzak hartuko dira abiapuntutzat. 

Aldez aurretik, horrela jakingo dugu ikasleek ezagutzen dutena eta, horrela, doitu ahal izango dugu zer ezagutu eta 

jakin behar du. Halaber, kontuan hartu beharko dira helburu dugun batez besteko adin-taldea, ikasleen eta irakatsi eta 

ikasi beharreko edukiak ulertzeko aukera bermatzea 

Tratamendu pedagogiko egokiarekin aurkeztuta. 

 

II. Eduki berrien ikaskuntza esanguratsua garatuko da, garrantzitsuak izango direnak eta ondo egituratuta egon 

beharko dute, ikasi beharreko diziplinaren logikaren arabera ingurune soziokulturalean aplikatzeko eta ikaskuntza 

errazteko funtzionaltasuna irakasgaiari zuzenean edo zeharka lotutako beste curriculum-eduki batzuk. 

 

III. Ikasleek ikasten ikasteko duten gaitasuna garatzen lagunduko da. 

 

IV. Irakasleak inoiz baino gehiago izan behar du arazoei irtenbide zehatzak ematen.  Aukerak ematen saiatuz eta ez 

irizpideak ezartzen, orientatzeko eta ez emaitza lehenetsietara bideratzeko. 

 

V. Ez da gauza gauzaezina programatuko, baizik eta ikasleen profilak erabat onartzeko modukoa. Edukiak argiak eta 

malguak izango dira, eta ikasleak zer egin behar duen eta nola egin behar duen jakingo du, irakasgaiaren berezko 

hizkuntza erabiliz eta garapena eta ulermena aplikatuz. 

 

VI. Ikasleen prestakuntzan, arte-sustapeneko eta hedapeneko jarduerak sartuko dira. Jarduera akademikoetara mugatu 

beharrean, ikaskuntza-esperientzia, egoera desberdinak eta erakargarriak ematen dituzten beste batzuk. 
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Francisco Escudero MKP ikastetxeko ikasleen errealitate sozial, kultural eta ekonomikoa jarduera osagarriak eta eskolaz 

kanpokoak funtsezkoak dira .  

Prestakuntza eta autonomia pertsonalaren eta profesionalaren maila osatuz, 

musikako goi-mailako ikasketen prestakuntzetarako prestatuz. 

 

VII. Musika beste hainbat  arteekin konektatuko da, eta arte horiek, aldi berean, 

aldaketa sozialak, politikoak eta mugimenduekin ere. 

 

VIII. Musikarekin harreman zuzena sustatuko da uneoro batez ere, entzumenaren bidez eta modu egokian azaltzen 

diren adibideak aztertuz. Praktikoa eta ikasgelan azaldutako erreferentzia teorikoak. 

 

MATERIALAK 

● Irakasleak emandako material didaktikoak: partiturak, 

           Espezialitatea eta osagarria, kontsulta-testuak, etab. 

 

● Ikasgelako ikus-entzunezko baliabideak: ordenagailua partiturak eta oinarriak editatzeko programekin 

 

● Datuak, proiektorea, soinu-sistemak. 

 

● Gelako pianoa, beharrezkoak diren adibide praktikoetarako 

                  

● Gelako beste baliabide batzuk: arbela, taulak, etab. 

  

● Irakasgaiaren irakaskuntza-webgunea, material didaktikoak eta informazio praktikoak barne.(Eraikitzen) 

 

● Ikasleek eskatutako liburuak eta eskatutako material guztia aurkeztu beharko dute. 
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EBALUAZIO TRESNAK EBALUAZIOA 

 

EBALUAZIO TRESNAK 

 

Hiru eduki mota ebaluatuko dira: 

(Kontzeptuak, prozedurak, jarrerak)  

 

Ez da ezagutza kontzeptuala bakarrik baloratuko. 

Ikasleen kalifikazioek ebaluazio kuantitatiboak eta 

kualitatiboagoak konbinatuko dituzte. 

 

Elkarrizketa erabiliz ikasleekin gelako jarduera, eta parte-

hartzea izango da kontuan. 

 

Klasean (entzumena; partituraren analisia; testu-iruzkinak; 

emandako materialak edo irakasleak iradokitakoaknduko 

dira.  

 

Ebaluazio bakoitza (1., 2. eta 3.) hurrengorako 

prestakuntzakoa izango da. 

Jarraitua eta prozesuzkoa. 

Amaierako ebaluazioa laburra izango da, eta honako hau 

zehaztuko du: 

Proposatutako helburuen lorpen-maila. 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Ikasleek erakutsitako jarrera, kontuan hartuko da baita 

bere parte-hartze aktiboa. 

 

2. Ikasgelako lanak egitea 

(Ariketak, analisiak, idazkiak eta entzunaldiak), 

kontsultatuz informazio-iturriak, 

jarrera analitikoa izanez 

 

 

3. Ebaluazio bakoitzaren probak. Gela bakoitzean 

azaldutako edukiak. 

 

4. Klaseetara modu erregularrean etortzea. 

 

5. Ebaluazio bakoitzaren kalifikazioa honako hau izango da: 

1etik 10era. 

Nota finala hiruen batez bestekoa izango da. 

 

 

EBALUAZIO ONDORIOAK 

 

Lehenengo bi ebaluazio-aldien kalifikazioen jarduera guztiak hartuko dira kontuan. 

Dagokion aldian egindakoak, horien batez besteko aritmetikoa eginez. 

 

Ekainaren amaierako kalifikazio arrunta egiteko, ikastaroa, eta ez bakarrik azken ebaluazioaldikoak hartuko dira 

kontuan. HEbaluazio partzialetarako erabilitako kalifikazio mota erabiliko da. 

 

Berreskuratzeko prozedurak:  

 

Ebaluazio partzialak gainditzen ez dituzten ikasleen kasuan, irakasleak proposatuko dito dagoeneko egindakoen antzeko 

zeregin osagarriak egitea, 

Ebaluazio-aldi zehatz batean lortu ez diren ezagutzak eta trebetasunak lortzeko. Lan jarduera horien kalifikazioa 

kontuan hartuko da azken ebaluazio arruntean. 
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IKASGAIAA MUSIKAREN HISTORIA KURTSOA 6º IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK 

 

INTRODUCCION ARIKETAK ETA LANAK 

Musikaren Historia irakasgaiak ikaslearen nortasun 

artistikoaren garapen orekatua lortzea du helburu. 

Musika estilo eta garai ezberdinen ezagutza zabalduz 

eta kontzeptuetan sakonduz, Musika-sorkuntza, -

egikaritza eta -interpretazioa ulertzeko, behar diren  

tresnak eskainiz. 

 

Musika gizarte-zientzietako tresna bezala erabiliz, 

gizakia eta musika-objektuak kultura-jardueran uzten 

dizkigun hondar historiko, estetiko, linguistiko, sozial, 

filosofiko, psikologiko eta teknikoak ezagutuz eta 

ulertuz.  

 

Horrek guztiak aniztasun metodologiko 

konstruktibista bat eskatuko du, non gaiak, ideiak eta 

kontzeptuak ikertzeko borondatea etengabeko 

ikaskuntza-prozesu gogoetatsu eta introspektibo bati 

lotuta egongo da. 

 

Musikaren Historiak ikaslearen borondatezko arreta 

erakarri beharko du, eta praxiak behartzen dituen 

esanahien bilaketa aktiboan inplikatu beharko du 

pertsonalki. 

 

Musika-lan bat interpretatzeko gai izan beharko du 

eta horretarako, adierazpen musikalean eragingo du, 

adierazkortasun teknikoaren gainetik. 

 

Ikasleak Historiarekiko duen erantzuna interpretazio-

zentzu pertsonala emateko duen gaitasunaren 

(irizpidearen) neurria da eta era berean, ikuspegi 

psikologiko kognitibotik, Musikaren Historiaren 

irakaskuntza lehen mailako tresna bat da musikarekin 

zerikusia duten gertakari, jokabide eta esperientzien 

bidez arrazoibidea garatzeko. 

Edukiarekin lotuta (beti 

ikasteko aukerari egokituak, 

Curriculum entziklopedikoaren ideia baztertuz 

ikaskuntza pausatu bat bezala planteatu. 

 

Denbora historikoaren eta denbora desberdinen 

azterketa. Kronologikoki denbora-jarraitutasunaren 

zentzua ulertu. 

 

Garapen historikoa kronologikoki eraikitzea 

gertakariak eta fenomenoak antolatuz, gertaerak, 

pertsonaiak eta 

gertakari esanguratsuak ezagutuz. 

 

Eduki zehatzak aztertzea eta 

azalpen orokorrago baten testuingurua 

ulertu. 

Didaktika analisi historikoko tekniketan 

edukiak erabiltzeko gai izatea biografiak eta ikerketa-

lan errazen bitartez. 

 

Aldaketak eta gertakizunak denboran zehar ez 

nahastea. 

Gertaerei buruzko edukiak erabiltzeko gai izatea 

motiboak eta kausak bereiziz 

 

Azterketa sakona, mekanizismoa, eta dogmatismoa 

egitea. Ondo aukeratu 

gaiak zehaztasunez denbora mugatuz eta multzoa 

berreraiki nahian. 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

1. Entzunaldiaren bidez garai eta estilo 

desberdinetako obrak identifikatzea 

ezaugarriak deskribatuz. 

Izaera, generoa eta ezaugarri estetikoak. 

Obra musikalaren garrantzia ulertu entzumena 

testuinguru batean kokatuz. 
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HELBURUAK 

 

Musika-lan bat interpretatzea. Horretarako, 

adierazpen musikalean eragingo du. 

 

Ikasleak historiarekiko duen erantzuna, edozein 

dimentsiotan, bere gaitasunaren neurria da 

(irizpidea) helburuak lortzeko. 

 

Musika entzuteko ohitura hartzea eta 

dibertsifikatzeko interesa izatea. 

 

Entzumenaren bitartez, korronte estetikoak 

antzematea, musika-lanak kronologikoki kokatzeko 

eta haien estiloa ezagutzea. 

 

Sentsibilitate artistikoa eta irizpide estetikoa 

garatzea, prestakuntza eta aberastasun 

pertsonalerako iturri gisa. 

 

Musikaren balioak ezagutzea eta bertatik eratorritako 

alderdiak aukeratzea, garapen pertsonalerako 

egokienak. 

 

Garai bakoitzeko musika ezagutzea eta ulertzea 

nagusi diren kontzeptu estetikoei dagokienez, eta 

ezagutza horiek estudioko errepertorioaren 

interpretazioan aplikatzen jakitea. 

 

Musikak giza izaeraren garapenean duen garrantzia 

baloratzea eta gertakari musikala fenomeno 

soziokulturalekin lotzea. 

 

Garai bakoitzean musikaren eta gainerako arteen 

arteko harremanak ezagutzea. 

 

2. Analisiaren bidez musika-lanak 

partituran funtsezko identifikazioaren bitartez. 

 

3. Iruzkin kritikoa egitea obra ezagun bat 

entzuterakoan. 

Egitate musikal bat balioestatzeko duten 

gaitasunaren bitartez eta ikuspegi pertsonala 

garatzeko gahi izan. 

 

4. Entzumenaren eta analisiaren bidez, musika-lanak 

kronologikoki kokatzea eta alderatzea. 

Adierazgarriak diren ezaugarriak 

estilo edo eskola nagusiak, identifikatu. 

Elkarren arteko antzekotasunak edo 

desberdintasunak adierazi. 

 

 

5. Musikaren historia elkarlotzea garai eta leku 

bakoitzeko kultura eta 

pentsamenduarekin.  

Musikaren eta beste arteen arteko harremana ulertu. 

Testuinguru soziala, politikoa eta 

kulturala lotuz. 

 

6. Musikaren garapenean eragina izan dezaketen 

mota guztietako inguru abarrak identifikatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIAK 
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1. Barrokoa. 

a) Periodizazioa. Teoria estetiko nagusiak. 

b) Lengoaiak (Behe jarraitua, Tonalitatearen eta harmoniaren garapena, estilo kontzertantea, Figuralismoa, 

Ornamentazioa). Musika-egiturak (Suite, bariazioak dituen gaia, Aria da capo, Ritornello, Fuga). 

c) Camerata Florentina. Operaren jatorria. Veneziako opera-estiloa. 

d) Opera Ingalaterran, Frantzian eta Alemanian. 

e) Oratorioa eta Musika Sakratua. 

f) Monodia instrumentala. Sonata XVII. mendekoa. Tenperamentua berdin garatzea. Tinbrearen nozioa 

pixkanaka sendotzea. 

g) Printzipio ituntzailea tekla, soka eta haizezko instrumentuetan. 

h) Orkestra Barrokoa. Grosso kontzertua, a solo kontzertua. 

i) Dantzen suitea. 

2. klasicismoa 

a) Periodizazioa. Teoria estetiko nagusiak. 

b) Lengoaiak (melodia nagusitzea, akordeen akonpainamendua, esaldi simetrikoak, garapen tematikoa eta 

erritmikoa, etengabeko desagerpena, modulazioa/tonalitate urrunak zabaltzea, garapen dramatikoa. 

Musika-egiturak (sonata bitematiko hirutarra eta sonata-rondoa) 

c) Opera: Glucken erreforma operistikoa. Singspiel. 

d) Musika sakratua. Oratorioa. 

e) Estilo galantean. Estilo sentimentala. 

f) Pianorako musika. Ganbera musika: soka eta haizea. 

g) Sinfonia. Mannheimgo eskola. Vienako eskola. 

h) Bakarlarientzako kontzertua. 

3. Erromantizismoa. 

a) Teoria estetiko nagusiak. 

b) Hizkuntzak (adierazkortasun eta adierazpen melodiko handia, harmonia kromatikoa, akorde 

aldatuak, harmoniak, erritmo zabaldua eta sinkopatua, agogikaren hedapena, sintaxi musikalaren eta 

klasizismoaren forma musikalen garapen orokorra, instrumentazioaren garapena eta hedapena). 



 

  PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

 

c) Musika-egiturak (Scherzo, forma libreak, pianorako karaktere-piezak: balada, gauekoa, etab.) 

d) Verismoa. 

e) Opera erromantiko alemaniarra. Wagneriano drama musikala. 

f) Nazionalismo historikoa. 

g) Lied. 

h) Pianorako musika. Ganbera musika: soka eta haizea. 

i) Sinfonia erromantikoa. 

j) Musika Programatikoa (Sinfonia Programatikoa eta Poema Sinfonikoa) 

k) Erromantizismoa. 

l) Inpresionismoa eta sinbolismo musikala. 

 

4. XX. Mendea 

a) Teoria estetiko nagusiak (pluralismo estetikoa: modernitatea, esperimentala, abangoardia, 

zehaztugabetasuna) 

b) Lengoaiak (Neotonalitatea, politonalitatea, Polirritmia, Dodecafonismoa, Serialismoa, Serialismo 

integrala eta Postserialismoa, Atonalitatea, Klangfarbemelodie, Sprechgesang, harmonia funtzionalaren eta 

erritmo neurtuaren desagerpena, ausazkotasuna, soinu-objektuak/soinuak, notazio grafikoa, inprobisazioa, 

hizkuntza estatistikoa, matematikoa eta probabilitateak, folklorearen eragina) 

c) Musika-egiturak (garai klasiko eta erromantikoetako berberak, forma libreen hazkundea eta 

hedapena, forma irekiak bezalako ikusmolde berriak) 

d) Formazio instrumentalak (perkusioaren garapena, martenot uhinak, banda magnetikoa, 

sintetizadorea, ordenagailua; nomenklatura eta txantiloi desberdinak) 

e) Espresionismo musikala. Vienako Bigarren Eskola. 

f) Herri-musika. Neoklasizismoa. 

g) Jazzaren jatorria eta garapena. Musika eta Zinema. 

h) Musika seriala. Fonologia eta Sonologia. 

i) Ausazko musika. 

j) Musika Konkretua eta Elektroakustikoa. 
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k) Musika postseriala. Mikro polifonia. 

 

METODOLOGÍA 

1. Ikusmolde kognitibo konstruktibista batetik: 

2. Ikasleen garapen-maila, aurretiko gaitasunak eta aurretiko ezagutzak hartuko dira abiapuntutzat; 

horrela, ikasleek dagoeneko ezagutzen dutena jakingo dugu, ezagutu eta jakin behar dutena doitu ahal 

izateko. Era berean, xede dugun batez besteko adin-taldearen ezaugarriak kontuan hartu beharko dira, 

ikasleen interesa izateko eta irakatsi eta ikasi beharreko edukiak tratamendu pedagogiko egokiarekin 

ulertzeko aukera bermatzeko. 

3. Eduki berrien ikaskuntza esanguratsua garatuko da. Eduki horiek garrantzitsuak izango dira eta ondo 

egituratuta egon beharko dute ikasi beharreko diziplinaren logikatik, eta funtzionaltasuna emango zaie 

ingurune soziokulturalean aplikatzeko eta ikasgaiarekin zuzenean edo zeharka lotutako beste curriculum-

eduki batzuen ikaskuntza errazteko. 

4. Ikasleen "ikasten ikasteko" gaitasuna garatzen lagunduko da. 

5. Irakasleak inoiz baino gehiago izan behar du arazo edo zailtasun jakin batzuei irtenbide zehatzak 

ematen dizkien gida, eta ahaleginak egin behar ditu aukerak emateko eta ez irizpideak ezartzeko, 

orientatzeko eta ez aurretik zehaztutako emaitzetara bideratzeko, eta ikasleen harmena eta erantzuteko 

gaitasuna estimulatzeko eta zabaltzeko, musika- eta arte-egitatearen aurrean. 

6. Ez da gauza gauzaezina programatuko, baizik eta zuzenduta dagoen ikasle-profilak erabat onartzeko 

modukoa. Edukiak argiak eta malguak izango dira, zer egin behar duen eta nola egin behar duen azalduz, 

irakasgaiaren berezko hizkuntza erabiliz eta haren garapena eta ulermena sekuentziatuz. 

7. Ikasleen prestakuntzan, arte-sustapeneko eta kultura-hedapeneko jarduerak sartuko dira, eta haien 

jarduerak ez dira soilik akademikoak izango, baizik eta ikaskuntza-esperientzia eta -egoera desberdinak eta 

erakargarriak ematen dituzten beste jarduera batzuk. 

8. Francisco Escudero MKPko ikasleen errealitate sozial, kultural eta ekonomikoa dela eta, jarduera 

osagarriak eta eskolaz kanpokoak funtsezkoak dira prestakuntza integrala eta osoa lortzeko, eta horiekin 

batera, beren kultura-horizontea zabaltzen da, beren prestakuntza eta autonomia pertsonalaren eta 

profesionalaren maila osatuz, musikako goi-mailako ikasketen prestakuntza jarraitzea erabakitzen badute. 

9. Musika gainerako arteekin konektatuko da, eta arte horiek, aldi berean, aldaketa sozial, politiko eta 

pentsamenduzkoetan integratuko dira. 

10. Une oro sustatuko da musika-egitatearekin zuzeneko harremana izatea, batez ere entzumenaren 

bidez eta ikasgelan azaldutako erreferentzia teorikoak modu praktikoan azaltzen dituzten adibideak 

aztertuz. 

MATERIALAK 

▪ Irakasleak emandako material didaktikoak: partiturak, espezialitatearen bibliografia eta osagarria, 

kontsulta-testuak, etab. 

▪ Ikasgelako ikus-entzunezko baliabideak: ordenagailua partiturak eta datu-baseak editatzeko programekin, 

proiektorea, soinu-sistemak. 

▪ Ikasgelako pianoa, beharrezkoak diren adibide praktikoetarako 
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▪ Gelako beste baliabide batzuk: arbela, taulak, etab. 

▪ Irakasgaiaren irakaskuntza-webgunea, material didaktikoak eta informazio praktikoa barne (eraikitzen) 

▪ Ikasleek eskatutako liburuak eta irakasleak eskatutako material guztia aurkeztu beharko dute. 
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EBALUAZIO TRESNAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Hiru eduki mota ebaluatuko dira: 

(Kontzeptuak, prozedurak, jarrerak)  

 

Ez da ezagutza kontzeptuala bakarrik baloratuko. 

Ikasleen kalifikazioek ebaluazio kuantitatiboak eta 

kualitatiboagoak konbinatuko dituzte. 

 

Elkarrizketa erabiliz ikasleekin gelako jarduera, eta 

parte-hartzea izango da kontuan. 

 

 

1. Ikasleek erakutsitako jarrera, kontuan hartuko da 

baita bere parte-hartze aktiboa. 

 

2. Ikasgelako lanak egitea 

(Ariketak, analisiak, idazkiak eta entzunaldiak), 

kontsultatuz informazio-iturriak, 

jarrera analitikoa izanez 

 

3. Ebaluazio bakoitzaren probak. Gela bakoitzean 
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Klasean (entzumena; partituraren analisia; testu-

iruzkinak; emandako materialak edo irakasleak 

iradokitakoaknduko dira.  

 

Ebaluazio bakoitza (1., 2. eta 3.) hurrengorako 

prestakuntzakoa izango da. 

Jarraitua eta prozesuzkoa. 

Amaierako ebaluazioa laburra izango da, eta honako 

hau zehaztuko du: 

Proposatutako helburuen lorpen-maila. 

azaldutako edukiak. 

 

4. Klaseetara modu erregularrean etortzea. 

 

5. Ebaluazio bakoitzaren kalifikazioa honako hau 

izango da: 

1etik 10era. 

Nota finala hiruen batez bestekoa izango da. 

EBALUAZIO ONDORIOAK 

 

Lehenengo bi ebaluazio-aldien kalifikazioen jarduera guztiak hartuko dira kontuan. 

Dagokion aldian egindakoak, horien batez besteko aritmetikoa eginez. 

 

Ekainaren amaierako kalifikazio arrunta egiteko, ikastaroa, eta ez bakarrik azken ebaluazioaldikoak hartuko 

dira kontuan. HEbaluazio partzialetarako erabilitako kalifikazio mota erabiliko da. 

 

Berreskuratzeko prozedurak:  

 

Ebaluazio partzialak gainditzen ez dituzten ikasleen kasuan, irakasleak proposatuko dito dagoeneko 

egindakoen antzeko zeregin osagarriak egitea, 

Ebaluazio-aldi zehatz batean lortu ez diren ezagutzak eta trebetasunak lortzeko. Lan jarduera horien 

kalifikazioa kontuan hartuko da azken ebaluazio arruntean. 
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