PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IKASTETXEA
IKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
HARMONIA-I

KODEA
MAILA

HELBURUAK

012681
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

a) XVIII eta XIX. mendeetako musikaren oinarrizko
a) Entzumenetik lau ahotsetara egitura harmoniko bat
elementu eta prozedura harmonikoak ezagutzea.
transkribatzea (ertzetako ahotsak) eta zifratzea.
b) Entzumenaren bidez, ikasturtean ikasitako elementu eta
prozedura harmonikoak ezagutzea.
c) Lau ahotsetara idazteko oinarrizko arauak ezagutzea.

b) Idatzi eskema harmoniko bat honako hautatik abiatuta:
· egitura harmoniko jakin bat (gradutan edo baxu zifratuan)
· lerro melodiko jakin batean (goiko edo beheko ahotsean)
inplizitu dagoen egitura harmonikoa ezagutzea.
c) Obra instrumental txikiak sortzea (era gidatuan edo
modu librean).

d) Obra baten diskurtso harmonikoa eta formala ulertzea,
bere partituratik abiatuta.

d) Obra bat ikuspegi formal eta harmonikotik aztertzea
bere partituratik abiatuta (barne-entzumena).

EDUKIEN SEKUENTZIA

· Lehen hiruhilekoa: Tonalitatea eta graduak. Funtzio tonalak eta joera harmonikoak. Dominante funtzioa. Joera
melodikoak. Tonalitate homonimoen arteko inplikazio harmonikoak. Ohiko egitura harmonikoak. Bostunen seriea.
Progresioak. Triada akorde motak. Zazpidun dominantekoa. Zifratu amerikarra eta graduen zifratua. Prozesu
kadentzialak. Lau ahotsetara idaztea. Akordeen lotura eta idazketa-arauak (oinarrizko maila).

· Bigarren hiruhilekoa: Akorde triadaren inbertsioak. Baxu zifratua. Apaindurazko akordeak. Akordeen lotura eta
idazteko arauak (maila aurreratua). 7dun dominantekoaren inbertsioak. Dominante sekundarioak eta gertuko
tonalitateekin duten erlazioa. Apaindura-notak: pasadizoko nota, auzo-nota eta apoiatura (baliabide melodikoak).

· Hirugarren hiruhilekoa: Baliabideak zabaltzea: modoak. Apaindura-notak: auzo-nota osatugabea, auzo-nota bikoitza
nota errealetik pasatu gabe, aurrerapena eta atzerapena (baliabide melodikoak). Edukien errepasoa.

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
METODOLOGIA
Irakasgaia 4 arlotan antolatuta dago:
 Gramatika (elementu eta prozedura harmonikoen lan monografikoa, praktika instrumentalaren eta kantuaren
bidez),
 Entzumen-Hezkuntza (landutako elementu eta prozedura harmonikoen entzumen-azterketa),
 Idazmena (eskeleto harmonikoak eta obra instrumental txikiak egitea) eta
 Analisia (XVIII. eta XIX. mendeetako formatu txikiko piezak ulertzea, partituratik edo entzumenetik abiatuta)

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

· PROBAK:……………………………………………………………………….. %60
- Idazmen-ariketa konbinatua: baxu zifratua, baxu
zifratu gabea eta sopranoa:...................................................

%40

- Azterketa harmoniko-formala:………………………………….

%40

- Egitura harmonikoak entzumenetik ezagutzea………..

%20

· LANAK:………………………………………………………………………….. %30
· IKASTE-LANAK:……………………………………………………………… %10
EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
 EBALUAZIO JARRAIA GALDU DUTEN ikasleek ezohiko deialdi bat dute ekainaren erdialdean.
 MATRIKULA HANDITZEA: Irakaskuntza Profesionaleko 2. mailatik 4. mailara igotzeko, ezohiko deialdiaren antzeko
proba bat gainditu beharko da urriaren hasieran.
 Ohiko Ebaluazioan 5-a BAINO KALIFIKAZIO TXIKIAGOA duten ikasleek ezohiko deialdia dute ekainaren erdialdean.
 HARMONIA-I ikasgaia GAINDITU GABE Irakaskuntza Profesionaleko 4. mailara pasa diren ikasleek bi eratara
errekuperatu ahal izango dute: ezohiko deialdiaren antzeko probak eginez (hurrengo ikasturteko edozein
ebaluaziotan) edo automatikoki, ARMONIA-IIko (4. maila) hiruhileko bat gaindituz gero.
 EZOHIKO DEIALDIA: idazmen-ariketa konbinatua, azterketa harmoniko-formala partituratik eta egitura harmonikoak
entzumenetik ezagutzeko ariketa.

ESKOLA EMATEA COVID-19-K BALDINTZATU DITZAZKEEN HAINBAT AGERTOKITAN
Ratioetan mugarik gabe: klaseak %100 era presentzialean.
Ratioetan mugekin: 4 ikasle era presentzialean (txandaka) eta gainerakoak online eran.
Konfinamendua: klaseak %100 online eran.
OHARRAK

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IKASTETXEA
IKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
HARMONIA-II

KODEA
MAILA

HELBURUAK

012681
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

a) Estilo barroko, klasiko eta erromantikoen ezaugarri
a) Entzumenetik lau ahotsetara egitura harmoniko bat
nagusiak ezagutzea.
transkribatzea (ertzetako ahotsak) eta zifratzea.
b) Entzumenaren bidez, ikasturtean ikasitako elementu eta
prozedura harmonikoak ezagutzea.
c) Lau ahotseko idazketa-teknikan oinarritutako konposizio b) Idatzi eskema harmoniko bat honako hautatik abiatuta:
baliabide errazak ikastea.
· egitura harmoniko jakin bat (gradutan edo baxu zifratuan)
· lerro melodiko jakin batean (goiko edo beheko ahotsean)
inplizitu dagoen egitura harmonikoa ezagutzea.
c) Obra instrumental txikiak sortzea (era gidatuan edo
modu librean).
d) Obra baten diskurtso harmonikoa eta egitura formala
ulertzea, bere partituratik abiatuta.

d) Pieza bat ikuspegi formal eta harmonikotik aztertzea
bere partituratik abiatuta (barne-entzumena).

EDUKIEN SEKUENTZIA

· Lehen hiruhilekoa: Aurreko ikasturteko edukien errepasoa (triadak, zazpidun dominanteko, gradu diatonikoak,
dominante sekundarioak, inbertsioak, idazketa-teknika 4 ahotsetara…). Lehen urratsak estilo barrokoan. 7dun
gutxitukoa. Zazpidun diatonikoak. Zazpidunen seriea. Seidun Napolitarra. Nota pedal.
· Bigarren hiruhilekoa: Lehen urratsak estilo klasikoan. Modulazioa gertuko tonalitatera. Modulazioa diatonikoa
(akorde komun bidez). Modulazio kromatikoa. Progresio modulatzaileak. 6dun gehituak. Lehen urratsak estilo
erromantikoan. Bederatzidun dominantekoa. 5dunaren alterazioa funtzio dominantean. Triada gehitua. Subdominante
sekundarioak. Funtzio libreko zazpidun akordeak.

· Hirugarren hiruhilekoa: baliabideak zabaltzea: baliabide modalak sistema tonalean. Edukien errepasoa.

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
METODOLOGIA
Irakasgaia 4 arlotan antolatuta dago:
 Gramatika (elementu eta prozedura harmonikoen lan monografikoa, praktika instrumentalaren eta kantuaren
bidez),
 Entzumen-Hezkuntza (landutako elementu eta prozedura harmonikoen entzumen-azterketa),
 Idazmena (eskeleto harmonikoak eta obra instrumental txikiak egitea) eta
Analisia (XVIII. eta XIX. mendeetako formatu txikiko piezak ulertzea, partituratik edo entzumenetik abiatuta)

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

· PROBAK:……………………………………………………………………….. %60
- Idazmen-ariketa konbinatua: baxu zifratua, baxu
zifratu gabea eta sopranoa:...................................................

%40

- Azterketa harmoniko-formala:………………………………….

%40

- Egitura harmonikoak entzumenetik ezagutzea………..

%20

· LANAK:………………………………………………………………………….. %30
· IKASTE-LANAK:……………………………………………………………… %10
EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
 EBALUAZIO JARRAIA GALDU DUTEN ikasleek ezohiko deialdi bat dute ekainaren erdialdean.
 MATRIKULA HANDITZEA: Irakaskuntza Profesionaleko 2. mailatik 4. mailara igotzeko, ezohiko deialdiaren antzeko
proba bat gainditu beharko da urriaren hasieran.
 Ohiko Ebaluazioan 5-a BAINO KALIFIKAZIO TXIKIAGOA duten ikasleek ezohiko deialdia dute ekainaren erdialdean.
 HARMONIA-I ikasgaia GAINDITU GABE Irakaskuntza Profesionaleko 4. mailara pasa diren ikasleek bi eratara
errekuperatu ahal izango dute: ezohiko deialdiaren antzeko probak eginez (hurrengo ikasturteko edozein
ebaluaziotan) edo automatikoki, ARMONIA-IIko (4. maila) hiruhileko bat gaindituz gero.
 EZOHIKO DEIALDIA: idazmen-ariketa konbinatua, azterketa harmoniko-formala partituratik eta egitura harmonikoak
entzumenetik ezagutzeko ariketa.

OHARRAK
ESKOLA EMATEA COVID-19-K BALDINTZATU DITZAZKEEN HAINBAT AGERTOKITAN
Ratioetan mugarik gabe: klaseak %100 era presentzialean.
Ratioetan mugekin: 4 ikasle era presentzialean (txandaka) eta gainerakoak online eran.
Konfinamendua: klaseak %100 online eran.

