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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (AKORDEOIA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 
 
 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Musika-lan errazak ulertu eta bat-batean irakurtzeko 
behar diren gaitasunak eskuratzea. 

2. Progresio harmoniko errazak egiteko behar diren 
gaitasunak eskuratzea. 

3. Akonpainamendu-teknikan hastea. 

4. Progresio harmoniko laburren gainean inprobisatzeko 
behar diren gaitasunak eskuratzea. 

5. Akordeoian transposizioa egiteko behar diren 
gaitasunak eskuratzea. 

1. Musika-lan erraz bat aztertzea eta bat-batean 
irakurtzea. 

2. Progresio harmoniko errazak egitea. 

3. Melodia erraz bat akonpainatzea. 

4. Progresio harmoniko labur baten gainean 
inprobisatzea. 

5. Obra erraz bat transposatzea, landutako tarteen 
barruan. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Aurretiko irakurketa. Bat-bateko irakurketa. 

2. Triada-akordeak, maiorrak eta minorrak. Funtsezko egoera, lehen inbertsioa eta bigarren inbertsioa. 

3. Triada-akordeen loturak, I – V – IV. Tonalitate maiorrak eta minorrak. 

4. Akonpainamendua. Akonpainamendu desberdinen moduak eta estiloak. Hasiera. 

5. Transposizioa: goiko eta beheko 2.era eta 3.era. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

1. Edukien azalpena. 

2. Aipatutako edukiak saioetan lantzea. 

3. Astean zehar, ikasleek proposatutako ariketak egitea, ikasitakoa finkatzeko. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

● Gelan egindako lana, zuzeneko behaketa eta 
asistentzia. 

● Astean zehar ikastea (praktika). 
● Ebaluazio bakoitza amaitzean, maila-proba bat egingo 

da: bat-bateko irakurketa, transposizioa eta 
akonpainamendua. 

 
%50 
%30 
 
 
%20 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) ERREKUPERATZEKO 
PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko dute. 

Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko deialdian 
(ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO PROBA TEKNIKOA gainditu beharko dutelarik. 

Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal izango 
dute.  

 

 

 

 

OHARRAK 

ERREKUPERATZEKO PROBA TEKNIKOA 

● Proba hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi teknikoen arabera. 

● Irakasleak aurrez proposatutako ariketak egingo dira (bat-bateko irakurketa, transposizioa eta akonpainamendua), 
programazio honetan deskribatutako helburuak bete direla frogatzeko. 
 
 

COVID-19REKIN LOTUTAKO BALIZKO EGOERAK 

Pandemiaren bilakaeraren eta Administrazioak ezarritako arauen arabera, eskola-jarduera honela garatuko da: 
● 1. agertokia: eskola presentzialak. 
● 2. agertokia: eskola erdipresentzialak, modu presentziala eta ez-presentziala (ahal bada, Google Meet-en 

bidez) konbinatuz emango direnak . 
● 3. agertokia: aurrez aurrekoak ez diren eskolak; ahal bada, Google Meet-en bidez emango dira. 

 
Edozein fasetan ebaluazio-tresnak eta kalifikazio-irizpideak berberak izango dira. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (AKORDEOIA) KURTSOA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 
 
 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

1. Zailtasun ertaineko musika-lanak ulertu eta bat-batean 
irakurtzeko behar diren gaitasunak eskuratzea. 

2. Zailtasun ertaineko progresio harmonikoak egiteko 
behar diren gaitasunak eskuratzea. 

3. Akonpainamendu-teknikan sakontzea. 

4. Iraunpen ertaineko progresio harmonikoen gainean 
inprobisatzeko behar diren gaitasunak eskuratzea. 

5. Akordeoian transposizioa egiteko behar diren 
gaitasunak eskuratzea. 

1. Zailtasun ertaineko musika-lan bat aztertzea eta bat-
batean irakurtzea. 

2. Zailtasun ertaineko progresio harmonikoak egitea. 

3. Zailtasun ertaineko melodia bat akonpainatzea. 

4. Iraupen ertaineko edo luzeko progresio harmoniko 
labur baten gainean inprobisatzea. 

5. Zailtasun ertaineko obra bat tranposatzea, landutako 
tarteen barruan. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Aurretiko irakurketa. Bat-bateko irakurketa. 

2. Triada-akordeak, maiorrak eta minorrak. Funtsezko egoera, lehen inbertsioa eta bigarren inbertsioa. 

3. Triada-akordeen loturak, I – V – IV. Tonalitate maiorrak eta minorrak. 

4. Zazpidun akordeak. Funtsezko egoeran, lehen inbertsioa, bigarren inbertsioa eta hirugarren inbertsioa. 

5. Zazpidun akordeen loturak. Funtsezko egoeran, lehen, bigarren eta hirugarren inbertsioetan. 

6. Akonpainamendua. Akonpainamendu desberdinen moduak eta estiloak.  

7. Transposizioa: goiko eta beheko 2.era, 3.era eta 4.era. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

1. Edukien azalpena. 

2. Aipatutako edukiak saioetan lantzea. 

3. Astean zehar, ikasleek proposatutako ariketak egitea, ikasitakoa finkatzeko. 
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EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

● Gelan egindako lana, zuzeneko behaketa eta 
asistentzia. 

● Astean zehar ikastea (praktika). 
● Ebaluazio bakoitza amaitzean, maila-proba bat egingo 

da: bat-bateko irakurketa, transposizioa eta 
akonpainamendua. 

 
%50 
%30 
 
 
%20 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Ebaluazio jarraia galtzen duten ikasleek (justifikatu gabeko 8 hutsegite edo gehiago dituztenek) ERREKUPERATZEKO 
PROBA TEKNIKOA ohiko deialdian (ekainaren hasieran) gainditu beharko dute. 

Ohiko deialdian aprobatzen ez duten ikasleek irakasgaia aprobatzeko bigarren aukera izango dute ez ohiko deialdian 
(ekainaren erdialdean), ERREKUPERATZEKO PROBA TEKNIKOA gaindituko beharko dutelarik. 

Irakasgaia gainditu gabe igarotzen diren ikasleek, hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal izango 
dute.  

 

 

 

 

OHARRAK 

ERREKUPERATZEKO PROBA TEKNIKOA 

● Proba hau irakasleak egingo du, bere ustez ikasleak gainditu beharreko alderdi teknikoen arabera. 

● Irakasleak aurrez proposatutako ariketak egingo dira (bat-bateko irakurketa, transposizioa eta akonpainamendua), 
programazio honetan deskribatutako helburuak bete direla frogatzeko. 
 
 

COVID-19REKIN LOTUTAKO BALIZKO AGERTOKIAK 

Pandemiaren bilakaeraren eta Administrazioak ezarritako arauen arabera, eskola-jarduera honela garatuko da: 
● 1. agertokia: eskola presentzialak. 
● 2. agertokia: eskola erdipresentzialak, modu presentziala eta ez-presentziala (ahal bada, Google Meet-en 

bidez) konbinatuz emango direnak . 
● 3. agertokia: aurrez aurrekoak ez diren eskolak; ahal bada, Google Meet-en bidez emango dira. 

 
Edozein agertokitan ebaluazio-tresnak eta kalifikazio-irizpideak berberak izango dira. 

 

 


