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PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
Oharra: ikus "Covid eranskina" programazioaren amaieran.
IKASTETXEA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

IRAKASGAIA

KONTRABAXU OSAGARRIA
HELBURUAK

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren
irakaskuntzak helburu bezala ikasleengan hurrengo
trebetasunak garatzea izango du :
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu,
gorputzaren mugimenduen malgutasunarez obra,
estudio eta ariketetan laguntzeko.
Soinu kalitate on bat lortu, afinazio eta ritmo zuzena
ere
Kapotasto teknikarekin hasi. Eskuaren kokapen on
bat lortu
Hari bikoitzen teknika garatu
Bibratoa egoera musikal desberdinak dituzten
obretan naturaltasunekin aplikatu
Posizio aldaketak sendotu
Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan
.piskanaka haunditu. Trinoa garatu
Hari arku kolpeak menperatu eta saltoka diren arku
kolpeekin hasi eta garatu. Bariolajea garatu
Ikasleak, lantzen ari den obren bitartez, estilo
ezberdinak nabareitzeko iritzi musikal bat eskuratu
Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta
ariketak egin
Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak
konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz
Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa,
errespetua,
elkarbizitza
eta
malgutasun
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan
harturik

KODEA
MAILA

012681
IKASTURTEA
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua
behar bezala jotzera egokitzeko erabiltzea
Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean
hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira.
2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta
musikalak banandu gabe
Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko
gaitasuna ebaluatzen du.
3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea
erakustea
Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da.
4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai
taldean
Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen
maila ere.
5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera
Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien
soinu-emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere.
6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia
erakustea
Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen
ditu.
7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero
eta autonomia haundiagoa erakustea
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Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena
egiaztatu nahi da.
8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa
bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate
artistikoa erakustea
Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko
gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila
ebaluatu nahi dira.
EDUKIEN SEKUENTZIA
1. Postura zuzena, bai zutik bai eserita
2. Ezkerreko eskua teknikaren garapena:
2.1. Behatzen abiaduraren garapena eta artikulazioa
2.2. Trino ezberdinen ezagutzera eta bere bukaerak bakoitza bere estiloan interpretatuta
2.3. Tasto posizioen finkaketa eta tasto ta sultastoen arteko aldeketen hasiera
2.4. Eskalak eta arpegioak tonalitate guztietan bat edo bi oktabatan G, Ab, a, Bb (zazpigarrenarekin. Eskalak hari
batean (oktaba bat)
2.5. Hari bikoitzen erabilera behatz guztien konbinaketarekin
2.6. Bibratoren hobekuntza
2.7. Armoniko naturalen ikasketaren luzapena
3. Eskubiko eskua teknikaren garapena:
3.1. Arku kolpeen konbinaketa: detaché, legato, martelé, staccato
3.2. Variolajeren garapena
3.3. Arku kolpe saltatuen hasiera eta garapena
3.4. Pizzikatoren ikasketa
3.5. Dinamika ezberdinen ikasketa
3.6. Sonu kalitatearen hobekuntza, baita ritmo eta afinazioan ere
4. Era ezberdinetako obren errekurtso tekniko-interpretatiboen ezagutzera ikasleengan egokitutak
5. Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz

METODOLOGiA
Aplikatu beharreko metodologia parte-hartzailea, progresiboa, malgua eta inklusiboa izango da. Parte-hartzailea, ikasleak
modu aktiboan parte hartzen baitu irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, bere ezagutza eraikiz. Progresiboa izango da,
errazenetik konplikatuenera doalako. Malgua dela esango dugu, ikasleen ikaskuntza erritmoen aniztasunera egokitzen
baita. Azkenik, metodologia integratzailea da, curriculumak eskatzen dituen alderdi guztiak integratu eta erlazionatzen
baititu.
Materiala orientatiboa:
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK
− Sistema de escalas, C. FLESCH
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER
− Made Vecum, G. VANCE
B)METODOAK ETA ESTUDIOAK
− 80 estudios vol.1, HRABÉ
− 12 estudios, LEE
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− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC)
− Book II” División VI, F.SIMANDL
− 30 estudios, F. SIMANDL
− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 1, 2 y 3, L.STREICHER
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN
C) OBRAK
PIEZAK

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gavotte, G. BOTTESSINI
Aprés un revé, G. FAURÉ
Canzona, J. G. JANITSCH
Tre giorni, G.B. PERGOLESE
Seis piezas características Op.46, E. RATEZ
SUZUKI III
Leichte Spielstucke vol. 2, K. TRUMPF
Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE
Lineas de bajo, M. Reichmond

SONATAK

−
−
−
−

Sonatina en sol menor, L V BEETHOVEN
Sonata en Fa M, A. GIOVANNINO
Sonata en la m, A. GIOVANNINO
Sonata en mi m, B. MARCELLO

KONTZERTUAK




Concierto en Fa M, A. CAPUZZI
Concertino Op. 30, C. LABRO

DUOAK




Petit scherzo, C. GOUNOD
Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN

D) ORKESTRA ZATIAK:
− Double bass solo , K. HARTLEY
− Orchester Probespiel, MABMANN/REINKE
− Double bass solo 2, K. HARTLEY
− Repertorio Orquestal vol. 1-7, F. ZIMMERMANN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ikaslearen segimendua:
-Ikasketa ohiturak
-Postura
-Erritmoa
-Afinazioa
-Soinua
Audizioak:
- Positiboki baloratuko da.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
%100
-%20
-%20
-%20
-%20
-%20

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute ,
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute.
- Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak
erabakita.
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA
−
−

Programa hau irakasle-tutoreak 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.

1. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute.
• Eskalak eta arpegioak: Eskala bat maiorra eta eskala bat minorra Triadak, eta gutxituak memoriz. Arku kolpe
ezberdinak, beraien artean konbinatutak eta deformazio ritmikoak erabiliz
• Estudioak: 3 estudio ezberdinak
• Obrak: 3 obra ezberdinak: konpositorean, estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez

► Salbuespena: Izan laike 5. kurtsoko osagarria hasten den ikaslea bere lehenengo kurtsoa izatea. Kasu hortan, behar den
programazioa egokituko zen.

IKASTETXEA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

KODEA
MAILA
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IKASTURTEA
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6.
MAILA

KONTRABAXU OSAGARRIA

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
HELBURUAK
Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren
irakaskuntzak helburu bezala ikasleengan hurrengo
trebetasunak garatzea izango du :
− Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu,

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua
behar bezala jotzera egokitzeko erabiltzea
Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean
hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

gorputzaren mugimenduen malgutasunez obra,
estudio eta ariketetan laguntzeko.
Soinu kalitate on bat lortu, afinazio eta ritmo zuzena
ere
Kapotasto teknikarekin hasi. Eskuaren kokapen on
bat lortu
Hari bikoitzen teknika garatu
Bibratoa egoera musikal desberdinak dituzten
obretan naturaltasunekin aplikatu
Posizio aldaketak sendotu
Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan
.piskanaka haunditu. Trinoa garatu
Hari arku kolpeak menperatu eta saltoka diren arku
kolpeak garatu. Bariolajea garatu
Ikasleak, lantzen ari den obren bitartez, estilo
ezberdinak nabaritzeko iritzi musikal bat eskuratu
Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta
ariketak egin
Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak
konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz
Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa,
errespetua,
elkarbizitza
eta
malgutasun
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan
harturik

ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira.
2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta
musikalak banandu gabe
Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko
gaitasuna ebaluatzen du.
3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea
erakustea
Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da.
4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai
taldean
Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen
maila ere.
5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera
Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien
soinu-emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere.
6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia
erakustea
Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen
ditu.
7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero
eta autonomia haundiagoa erakustea
Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena
egiaztatu nahi da.
8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa
bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate
artistikoa erakustea
Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko
EDUKIEN SEKUENTZIA

1. Postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita
2. Ezkerreko eskua teknikaren garapena:
2.1. Behatzen abiaduraren garapena eta artikulazioa
2.2. Trino ezberdinen ezagutzera eta bere bukaerak bakoitza bere estiloan interpretatuta
2.3. Tasto posizioen finkaketa eta tasto ta sultastoen arteko aldeketen hasiera
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2.4. Eskalak eta arpegioak tonalitate guztietan bat edo bi oktabatan B, C, Db, D (zazpigarrenarekin). Eskalak hari
batean (oktaba bat)
2.5. Hari bikoitzen erabilera behatz guztien konbinaketarekin
2.6. Bibratoren hobekuntza
2.7. Armoniko naturalen ikasketaren luzapena
3. Eskubiko eskua teknikaren garapena:
3.1. Arku kolpeen konbinaketa: detaché, legato, martelé, staccato
3.2. Bariolajeren garapena
3.3. Arku kolpe saltatuen garapena
3.4. Pizzikatoren ikasketa
3.5. Dinamika ezberdinen ikasketa
3.6. Sonu kalitatearen hobekuntza, baita ritmo eta afinazioan
4. Era ezberdinetako obren errekurtso tekniko-interpretatiboen ezagutzera ikasleengan egokitutak
5. Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz

METODOLOGiA
Aplikatu beharreko metodologia parte-hartzailea, progresiboa, malgua eta inklusiboa izango da. Parte-hartzailea, ikasleak
modu aktiboan parte hartzen baitu irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, bere ezagutza eraikiz. Progresiboa izango da,
errazenetik konplikatuenera doalako. Malgua dela esango dugu, ikasleen ikaskuntza erritmoen aniztasunera egokitzen
baita. Azkenik, metodologia integratzailea da, curriculumak eskatzen dituen alderdi guztiak integratu eta erlazionatzen
baititu.
MATERIALAK ETA ERREKURTSOAK
Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. Materiala
ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik.
Materiala orientatiboa:
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK
− Sistema de escalas, C. FLESCH
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER
− Made Vecum, G. VANCE
B) METODOAK ETA ESTUDIOAK
− 80 estudios vol.2, HRABÉ
− 12 estudios, LEE
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES
− 30 estudios, F. SIMANDL
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC)
− Book II División VII, F.SIMANDL
− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3, L.STREICHER
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1, K.TRUMPF
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN
C) OBRAS
PIEZAK
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−
−
−
−
−
−

Preludio y alegro, BOZZA
Aprés un revé, G. FAURÉ
Vocalise, RACHMANINOV
SUZUKI III y IV
Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE
Lineas de bajo, M. Reichmond

SONATAK

−
−
−
−

Sonata en Re M, A. CORELLI
Sonata en Sol M, W. FESCH
Sonata nº 6, B. MARCELLO
Sonata nº3, A. VIVALDI

KONTZERTUAK

1. Concierto en Fa M, A. CAPUZZI
2. Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR
3. Concertino Op. 30, C. LABRO
DUOAK

−

Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN

D) ORKESTRA ZATIAK:
− Double bass solo , K. HARTLEY
− Orchester Probespiel, MABMANN/REINKE
− Double bass solo 2, K. HARTLEY
− Repertorio Orquestal vol. 1-7, F. ZIMMERMANN

EBALUAZIO-TRESNAK
Ikaslearen segimendua:
-Ikasketa ohiturak
-Postura
-Erritmoa
-Afinazioa
-Soinua
Audizioak:
- Positiboki baloratuko da.

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
%100
-%20
-%20
-%20
-%20
-%20

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
- Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute ,
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute.
- Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak
erabakita.
ERREKUPERAZIOZKO FROGA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA
−

Programa hau irakasle-tutoreak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi tekniko edota
interpretatiboen arabera.
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−

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

2. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute.
• Eskalak eta arpegioak: Eskala bat maiorra eta eskala bat minorra Triadak, eta gutxituak memoriz. Arku kolpe
ezberdinak, beraien artean konbinatutak eta deformazio ritmikoak erabiliz
• Estudioak: 3 estudio ezberdinak
• Obrak: 3 obra ezberdinak: konpositorean, estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez
► Salbuespena: Izan laike 5. kurtsoko osagarria hasten den ikaslea bere lehenengo kurtsoa izatea. Kasu hortan, behar
den programazioa egokituko zen.

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.
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.

 Ikasleek gutxienez entzunaldi batean parte hartu beharko dute ikasturtean zehar.


Jarduera horiek programazioan agertzen diren Ebaluazio Tresnen eta Kalifikazio Irizpideen arabera
baloratuko dira, eta entzunaldietarako ezarritako nota-portzentaje bera esleituko zaie..
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