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1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 

1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 
inguruarekin harreman ona izatea. 

 

 
 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura atseginak eta 
antolatuak ezartzea. 

  
 
 

1.3. Zeregina egoeraren arabera antolatzen 
ikastea. Ikasle bakoitzari egoeraren 
arabera hobeto doakion antolatzeko eta 
ikasteko modua zein den jakitea. 
 

1.4. Instrumentuaren oinarrizko zainketak: 
sokak aldatzea eta garbitzea. 

 
 

1.5. Musikarekiko inplikazioa; kontzertuetara 
joatea, musika oro har entzutea eta 
kontserbatorioko edukiekin lotuta 
egotea, dibertsifikatzeko interesa izatea 
eta kontzertuetako bideoak edo 
musikariak jotzen ikustea.  

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 

1.1. Dibertsifikatu egiten da, motibatuta 
eta ikasteko gogoz agertzen da. Zure 
aldartea ez dago ondo jo duzun ala 
ez. Serio hartzen du bere lana. 
Errespetuz tratatzen ditu ingurunea, 
laneko materiala eta lankideak. 

 
 

1.2. Aldizka modu antolatuan ikasten du 
eta estudioaz gozatzen du. 
Metronomoa erabili beti. 
 
 

1.3. Ikaslea gai da bere zeregina bere 
motibazioaren eta zeregin motaren 
arabera antolatzeko. 

 
 

1.4. Bere instrumentuaz arduratzen da  
eta badaki sokak aldatzen. 

 
 

1.5. Ikasleak entzuteko eta jotzeko 
temak proposatzen ditu. Oro har, 
musikarekiko interesa du, eta ikusi 
dituen eta gustuko dituen 
interpreteei eta bandei buruz 
interesa erakusten du, 



 

 

 
 

1.6. Jendaurrean jotzea besteekin zerbait 
partekatzeko ekintza dela ulertzea. 

 
 
 
2. Alderdi teknikoak.  

 
2.1. Eskuineko eskuaren teknika: aire-sokak 

erabiliz egiten diren berariazko 
ariketetako kontrola. 

  
2.2. Ezkerreko eskuaren teknika: kontrola 4 

hatzak erabiltzean eta eskuaren posizio 
egokia lortzea. 
 

2.3. Tresna hainbat teknikaren bidez fintzen 
ikastea: belarrira eta afinatzaile digital 
edo analogikoekin.  
 

2.4. Soinua: soinua bera lantzearen 
garrantziaz jabetzea eta soinu orekatua 
lortzea. 
 
 

2.5. Kontzeptu akustikoa: instrumentua 
gauzatzeko eremuak ezagutzea. 
 

  
 

2.6. Tempoa: tempoak egonkorra izan behar 
du. Oinarrizko kontrola azpibanaketa 
bitarretan eta hirutarretan, tempo ertain 
eta baxuetan.   

 
2.7. Tresnaren berezko oinarrizko 

anplifikazio- eta ekualizazio-bitartekoak 
ezagutzea. 
 

2.8. Eskalak eta arpegioak: instrumentuan 
argi izatea eta praktikan aplikatzen 
jakitea. 
 

● Triadak: triada nagusien, txikien 
eta gutxituen nagusitasuna 
lehenengo 4 trasteetan. 
 

 
● Kuatriadak: Kuatriada nagusiak, 

menorrak eta dominanteak 

kontserbatorioko edukiekin lotuta 
daudenak alegia.   
 

1.6. Ikasleak sentimendu horrekin 
konektatu behar du. Partekatze 
ekintza bat da, ez egoa elikatzeko 
ekintza bat. 

 
2. Alderdi teknikoak.  

 
2.1. Eskuineko eskuarekin sakatzeko 

teknikaren oinarrizko domeinua.  
 
 

2.2. Koherentzia digitazioan. Posizio 
egokia. 

 
 

2.3. Ikasleak badaki instrumentua 
belarriz afinatzen eta afinatzaileak 
erabiltzen. 

  
2.4. Soinua orekatua da. Bilatu egoera 

bakoitzari gehien komeni zaion 
egikaritze-eremua.  

 
 

2.5. Eskuineko eskuarekin, soka sakatzen 
du musika-pasartera edo -estilora 
gehien egokitzen den 
instrumentuaren zatian.  

 
2.6. Tempoa egonkorra da eta 

azpibanatu egiten du jotzen 
duenean.  

 
 

2.7. Anplifikadorearen oinarrizko 
parametroak eta instrumentuaren 
“prebioarenak” ezagutzen ditu. 

 
2.8. Soinuaren kontrol-soinua, 

artikulazioa, dinamika eta tempoa 
ebaluatuko dira.  

 
● Landutako triada guztiak 

menderatu eta jotzen ditu, 
baita ere aplikatu eta ulertu 
egiten ditu. Eskuaren 
posizioa egokia da. 

● Kuatrida nagusiak 



 

 

ezagutzea. 
 
 

● Escalas: Eskala nagusia, 
menorra, eta mixolida tonu 
guztientan ezagutzea.  

 
 

3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa.  
 
 

3.1. Musika-hizkuntzaren eta harmoniaren 
oinarrizko kontzeptuak bereganatzea, 
baxu elektrikorako gidoiak, partiturak eta 
notazio espezifikoak arin interpretatzeko 
beharrezko irakurketa-maila lortzea. 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 
batean) eta ikasturtean lantzen diren 
musika-estiloetan moldatzen ikasteko 
ere balioko du. 
 

● Melodiak eta baxu-lineak 
irakurtzea: irakurketa arina 
baxu-lineak eta melodia 
diatonikoetan, tempo ertainetan 
(borobilak, zuriak, beltzak eta 
kortxeak). 

 
● Zifratuak irakurtzea: lehen 

bistazko irakurketan triadak 
erabiliz baxu-lineak egiteko gai 
izatea.  

 
 
 

3.2. Errepertorioa: askotariko errepertorioa 
jotzea eta menderatzea 
 

3.3. Inprobisazioa: melodiak koherentziaz 
inprobisatzeko gai izatea. 

 
 
4. Entzuteko gaitasuna. 

 
4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 

kalitateak ezagutzea.  
 

4.2. Landutako progresio harmoniko 

diatonikoak ezagutzea:  

menderatzen ditu funtsezko 
posizioan. Digitazioa egokia 
da. 

 
● Landutako eskalak 

menderatzen ditu. 
 
 

 
3. Irakurketa, errepertorioa eta 

inprobisazioa.  
 

3.1. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 
partiturak ulertzen ditu. Ez da 
galtzen.  

 
 
 
Aldez aurretik irakurtzen du ukitzen 
ari denaren berehalakoa. 
 
 
 
 

● Arin irakurtzen du tempo 
ertain eta baxuetan. 
Ulertzen du jotzen duena. 

 
 
 
 

● Baxu-lineak inprobisatzen 
ditu akordearen notak 
erabilita, eta lineak behar 
bezala bideratzen ditu. 
Koherentzia estilistikoarekin 
jotzen du.  

 
3.2. Prestatutako abestiak menperatzen 

ditu.  
 

3.3. Ideiak koherentziaz garatzen ditu. 

Doinu inprobisatuak koherentziaz 

gidatzen ditu. 
 

4. Entzuteko gaitasuna. 
 

Entzumenez ezagutzen ditu akorde 
nagusiak, menorrak eta dominanteak. 
4.1. Landutako progresio harmoniko 

diatonikoak ezagutzen ditu. 



 

 

● I, VI-, IV, V.  
● I, VI-, II-, V.  
● IV V7 I.  

 
4.3. Landutako musika-estiloak ezagutzea.  

 
 
5. Entzunaldiak. 

 
5.1. Duoak: Kontserbatorioko kide batekin 

bikoteka jotzeko bi abesti prestatzea, 
ikasgelan entzunaldi bat egiteko 
  
 

 
5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 

hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta.  

 

● I, VI-, IV, V.  
● I, VI-, II-, V.  
● IV V7 I.  

 
4.2. Landutako musika-estiloak 

ezagutzen ditu. 
 
5. Entzunaldiak. 

 
5.1. Duoak: entzunaldia aurrera 

ateratzeko interesa du eta 
moldatzeko abestiak proposatzen 
ditu. Ikaskide batzuekin jotzen du, 
eta interesatuta dago egitekoan.  

 
5.2. Abestiak gustura prestatzen ditu eta 

jotzen duena ulertzen saiatzen da. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…)  

 
1. hiruhilekoa: 

- Eskuin eskuko teknikaren berariazko lana. 

- Instrumentua afinatzeko teknikak eskuratzeko. 

- Baxuko lineak irakurtzea. Reggae, Groove, Pop edo Rock estiloetan.  

- Triadak tonu guztietan. Idaztea eta jotzea. Soinuaren arreta eta jarraitutasun 

melodikoa funtsezkoak izango dira. 

- Sekuentzia harmoniko diatonikoetan triadak erabiliz baxu-lineak sortzea. I IV V eta 

abar. 

- Bi abesti erraz prestatzea, baina kausaren ezagutzarekin (estilistikoa eta 

harmonikoa). Badaki zer jotzen duen eta zergatik. 

- Baxu-lerroak eta 2 alterazio arteko melodiak irakurtzea. 

 

2. hiruhilekoa: 

 

- Maj7, M7 eta 7 kuatriadak tonu guztietan, bakoitzeko 3 inbertsio eginda. Soinuaren 

arretak giltzarria izan behar du, eta emaitzak egon behar dira. 

- Baxu-lineak sortzea progresio harmoniko diatonikoetan, kuatriaden erabilerarekin. 

- Inprobisazio melodikoa: 

● Triadak erabiliz: erritmo emankorrak eta albedrio askea (beltzak eta 

kortxeak). 

 
 

- Trabajo específico de la técnica de la mano derecha.  
- Adquirir las diferentes técnicas para la afinación del instrumento.  



 

 

- Lectura de líneas de bajo. Reggae, Groove, Pop o Rock. 
- Tríadas en todos los tonos. Escribir y tocar. La atención en el sonido y la 

continuidad melódica serán clave.  
- Crear líneas de bajo con el uso de las tríadas en secuencias armónicas 

diatónicas. I IV V etc.  
- Preparar una canción sencilla pero con conocimiento de causa (estilístico y 

armónico). Sabe lo que toca y por qué.  
- Lectura de líneas de bajo y melodías hasta 2 alteraciones. 

 
2do trimestre: 
 

- Cuatríadas Maj7, m7 y 7 en todos los tonos con sus 3 inversiones por 
cuartas. La atención en el sonido debe de ser clave y ya debe de haber 
resultados.  

- Creación de líneas de bajo en progresiones armónicas  diatónicas con el uso 
de las cuatríadas. 

- Improvisación melódica:  
● Con el uso de tríadas: Ritmos dados y libre albedrio (negras y 

corcheas). 
● Pentatoniko nagusia eta formula 1, 2, 3, 5: tonika nagusiko 

akordean.  
 

- Duoan jotzeko abestia pestatu.  
- Lineak eta doinuak irakurtzea 

 
 
3. hiruhilekoa: 

 
- Inprobisazio melodikoa:  

● Triadak erabiliz: erritmo emankorrak eta albedrio askea (beltzak 
eta kortxeak). 

● Pentatoniko nagusia eta menorra, eta 1, 2, 3, 5 formula: 
progresio harmoniko diatonikoetan. 
 

- Behartutako zifratuak irakurtzea. 

- 4 alterazio arteko lerro eta doinuen irakurketa. Tempo baxuak eta ertainak. 

- Irakaslearekin edo ikaskidearekin entseatzea eta lan egitea, bikoteko 

entzunaldia  prestatzeko.  
 

 
 

METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa: 

 
 

1.1.  Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea da 



 

 

kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. 
Horretarako, ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta 
bertan ongizatearekin lotutako hainbat jarduera egingo dira 
 
Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira ikasleen eskuetan, 
baita baldintza egokiak ez direnerako ere.  
 
Adibidiak: 
 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, sentsazioak bideratzeko jotzen ari garenean. 

 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

 
- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 
sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 
sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-
egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 
ikusleen aurrean jotzen. 

 
Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 

 

1.2.  Egunero ikasi beharko du ikasleak, eta atal bakoitzaren zeregin errazena amaieran 
egingo da beti. 
Ulertu behar dugu ikastea, batez ere, landu beharreko zereginari premisak edo 

arauak jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak 

jotzen, transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun 

gabe. Beti errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sentiberan. 

 

 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 
atseginago egiten du estudioa. 
 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, azterketa eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da 
******** 

 
1.3. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari ondoen 

egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren atal bati 



 

 

ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 
 

 
 

1.4. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko ariketak. 
Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, zer eta nola jotzen 
ari den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada Nagusiak, menorrak eta gutxituak 
tonu guztietan eskuragarri dagoen nota grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 
trasteetan eta eskua mugitu gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu 
guztietan laugarrenetan, posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso 
de escalas y arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 
tonalidades por cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está tocando.   

 
1.5. Inprobisazio-ariketak. 

Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

1.6. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

1.7. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako egoera 
profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara eta etengabe 
jotzea, jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro bakoitzaren eskakizun-
mailari egokituta. 

 
 

Ikasleak ikasteko errutinetan proposatutako antolaketari orduak eskaintzen dizkion 
heinean, une bakoitzean gehien komeni zaion ordena egokituko du, asteko 
zereginen, gogo-aldartearen edo irakastorduaren arabera. Hala ere, laugarren 
atazak azkena izan beharko du beti.  
 
 

1.8. Instrumentuaren oinarrizko zainketak: 
 

- Sokak aldatzea: sokak aldatzea eta garbitzea.  
 

- Mastaren, kaxaren eta osagaien oinarrizko garbiketa. 

 

- Osagai elektronikoak: pila aldatzea. 
 

1.9. Ikasgelan, hainbat musika estilo mota entzuteko denbora izango da, audio- edo 
bideo-formatuan, eta bertako zein kanpoko taldeen, artistaren eta interpreteen 
kontzertuetara joateko ideia sustatuko da. 

 
1.10. Musikari ororen azken helburua jendaurrean jotzea da. Argi egon behar du 

egindako lana besteekin partekatzeko ekintza dela. Horregatik, errespetuz eta 
zintzotasunez lan egin behar da. Garrantzitsua da ikasleek ideia horrekin bat egitea 



 

 

modu egokian jotzeko. 
 
 

2. Alderdi teknikoak 
 

 
2.1. Eskuineko eskuaren teknika: lan hau etengabe egingo da jotzen den bakoitzean, 

baina hasieran berariazko ariketak egingo dira aireko sokekin eta hari-jauziekin, 
arintasuna lortzeko. 
 
 

2.2. Ezkerreko eskuaren teknika: eskalak eta arpegioak landuko dira.  
 

2.3. Afinazioa: afinazioa soinuak alderatuz landuko da. Harmonikoekin zein notekin. 
Afinatzaile digital eta analogikoekin ere ikasiko da. 

 
 

2.4. Soinuaren lana, zeregin garrantzitsuenetako bat. Etengabe lan egingo da, baina 
arreta berezia jarriko zaio tempo oso geldietan eskalak eta arpegioak lantzerakoan. 
Lan honen xehetasunak eskalen eta arpegioen atalean landuko dira. 
 

 
 

2.5. Kontzeptu akustikoa: lehen mailatik bertatik jabetu behar dugu soinua akustikotik 
abiatzen dela, norberak sortzen duela, soka eremu desberdinetan eta modu 
desberdinetan gauzatuz.   
 
Muturretan sokek erresistentzia handiagoa eskaintzen dute, eta, beraz, gutxiago 
oszilatzen dute, eta zorrotzagoa edo “mediosoagoa” ematen dute beren soinua, 
leku desberdin horiatan jotzean. Instrumentu elektriko bat jotzen badugu ere, 
soinuaren trataera instrumentu akustiko batean bezain garrantzitsua dela ulertzea. 
 
Lehenengo ikasturtean hiru sakatze-eremu zehatz ikasiko dira: 
 

1. Zubian: “medioetan” aberatsa den soinua. 
 

2. Zentroa: orekatua 
 

3. Masta: lodia edo sakona. 
  

 
 

2.6. Tempoa: tempoa metronomoarekin oinarrizko ariketa zehatzekin landuko da: 
 
Azpibanaketa binarioan eta ternarioan: 
 

 
4/4:  

● Metronomoa 1 eta 3 denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an. 



 

 

 
3/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1 eta 3an. 
 
Pultsu egonkorra izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 
metronomoarekin ariketa zehatzak lantzeaz gain: 
 

- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa establea eragiten du. 
Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta bide 
batez soinua onak izan daitezen.   
 

- Subdibisioa: subdibisioa barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago 
izango ditugu denbora egonkorra izateko.  

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantza erritmoa sentitzeko 

eta erritmoarekin konektatzeko modu ona da.  
 
Metronomoarekin ariketa zehatzak eginez, barne-denbora indartzea eta subdibisioa 
sentitzea lortuko dugu. 

 
2.7. Baxu elektrikoaren oinarrizko anplifikazio- eta ekualizazio-sistemak aztertuko dira. 

 
Anplifikadorearen parametroak (grabeak, medioak eta zorrotzak) oinarrizko 
moduan erabiltzen ikasiko da. 
 

 
2.8. Eskalak eta arpegioak: lehen aipatu bezala, soinuari arreta berezia eskainiko zaio 1. 

mailan menderatu behar ditugun eskala eta arpegioetako ariketetan. Nota luzeen 

eta tenpo oso pausatuen arteko lana funtsezkoa izango da.  

 
● Hauek izango dira menderatu beharreko triadak: nagusia, menorra eta 

gutxitua. Tonu guztietan lan egingo da, laugarrenetan, inbertsio guztietan. 
Lehen lau trasteetan, notarik grabeenetik zorrotzenera. 60bpm-ko 
metronomoa, irudi desberdinetan: biribilak, zuriak eta beltzak.  

 
 

● Hauek izango dira lehenengo ikasturtean menderatuko diren kuatriadak: 
Maj7, m7 eta 7. Tonu guztietan, funtsezko posizioan. 60bpm-ko 
metronomoa, irudi desberdinetan: biribilak, zuriak eta beltzak 

 
● Eskalak: lehenengo kurtsoan nagusia edo Jonikoa, minor natural edo Eolea 

eta Mixolidia izango dira. Zortziren batean eta beti 9na arte lan egingo da 
posizio-aldaketarekin eta metronomoa 40bpm-ra egongo da irudi 
desberdinetan: biribilak, zuriak, kortxeak, tresiloak eta semikortxeak. 
Hirugarrenetan landuko dira baita ere bederatzigarrenera arte, posizioa 
aldatuta.  
 

 



 

 

 
OHARRA: garrantzitsua da ariketak buruz eta arintasunez egitea 
 
 
3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa.  

 
 

3.1. Irakurketa: irakurketaren atala errepertorioari ere lotuta egongo da hasiera batean, 
baina, nagusiki, musika-hizkuntzaren eta harmoniaren oinarrizko kontzeptuak 
barneratzeko balioko du, baxu elektrikorako gidoiak, partiturak eta notazio 
espezifikoak interpretatzeko beharrezkoa den irakurketa-maila lortzeko.  
 
Alderdi estilistikoak landuko dira: musika-estilo jakin bati nola heldu landuko da 
irakurketa-materialaren bidez, musika modernoa eta Jazza osatzen duten musika-
estilo desberdinen gako eta erritmo bereizgarriak ulertzera bideratuta. 
 
Memoria garatzeko ariketa zehatzak egingo dira. Ikasgelan aldian-aldian landuko da 
aldez aurreko irakurketa.  

 
 

● Melodiak eta baxu-lineak pixkanaka irakurriko dira. Lehen mailan, 4 
alterazio gehienez. 

 
 
Irakurgai izango diren baxu-lineak eta melodiak aztertuz, linea horien 
eraikuntza ulertuko dugu eta gure hizkuntzan txertatu ahal izango ditugu. 
Irakurketa ulertuz gero, gure hizkuntzan baliabideak sartu ahal izango 
ditugu, hainbat musika-testuingurutan moldatu ahal izateko.  
 

● Zifratuak irakurtzeko, baxu lineak sortuko dira eta, soloak hala badagokio, 
inprobisatuak. Baxu-lineak lantzen hasiko dira two feel (a zuriak) eta 
straight (beltzak) ataletan. 
 
Derrigorrezko pasarteak egon daitezke, baina, oro har, lineak bat-batekoak 
izango dira, lehendik emandako batetik abiatuta. Horretarako, imitazioa, 
gako erritmikoak eta arpegioko notak erabiliko dira.  

 
 
 
 

Irakurketa-liburuak: 
 

● Reading contemporary bass rhythms 
 

● Baroque bass Lines 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception.  
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 



 

 

 
● Standing in the shadows of James Jamerson. 

 
● Real Books 

 
● Transcripciones:  

 
● Reggae bass lines book   

 
 

3.2. Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da. 
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 

 
 
Proposatutako estiloak: Reggae, Bossa Nova, Blues, swing Rock, euskal musika: 
Kalejira, pop, Fandango arin-arin, New Orleans, gypsy Jazz, música Country (two 
Feel). 

 
Errepertorio orientagarria:  
 

● My Girl (Temptations) 
 

● Stand By me (Ben E. King) 
 

● Heart and Soul (Hoagy Carmichael) 
 

● No Woman no cry (Bob Marley) 
 

● Song for my Father (Horace Silver) 
 

● Chitlins con Carne (Kenny Burrel) 
 

● Musika modernoaren errepertorioa: baxu-linien 
transkripzioak oro har. 
 

ElErrepertorioa beti egokitu ahal izango da ikaslearen gustu estilistikoetara, eta 
Euskal Herriko berezko musika estiloei ere lekua egin ahal izango die, hala nola 
fandangoa, arin-arina, kalejira, zortzikoa edo binangoa.  
 repertorio siempre se podrá adaptar a las preferencias estilísticas del/ de la 
alumn@ pudiendo dar cabida a estilos musicales propios de Euskal Herria como el 
fandango, arin-arin, kalejira, el zortziko o el binango. 
 
*Irakasleak izango du azken hitza abesti bat mailarako egokia den erabakitzeko 
orduan.  
 

3.3. Inprobisazioa: oinarrizko garapen motiboko tekniken bidez: 



 

 

 
● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza.  
 
● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 

 
● Inbertsioa: motiboen zentzua edo norabidea  inbertitzea.  

 
● Imitazioa: motibo bat imitatzea 

 
 

Honako eskala hauek erabiliko dira: pentatonika nagusia, pentatonika menorra eta 
formula melodikoa (1 2 3 5). Pedal noten gainean inprobisatzen hasiko da eta 
progresio harmoniko diatonikoen gainean inprobisatzen hasiko da pixkanaka.  

 
 
4. Entzuteko gaitasuna: 

 
 

4.1. Arpegioak eta eskalak lantzen diren heinean, entzumenez identifikatu beharko dira, 
eta, horretarako, jotzeaz gain, abestu ere egin beharko dira. 
 

4.2. Landuko diren lehen progresio harmonikoak diatonikoak izango dira, jatorrizko pop 
musikaren ohiko progresioei dagozkienak. Adibidez, 50en progresioa (I VI- IV V7, 
Stand by me (Ben E. King) edo Heart And Soul (Hoagy Carmichael) bezalako 
abetietan aurkitzen duguna. Entzumen bidez aintzatetsi beharko dira, eta V7 I 
mugimendua eta haren gida-notak azpimarratuko dira.  

  
4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 

harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere identifikatu behar dugu. 
Horiek defini ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan oinarrituko gara.   
 

● Klabeak 
 
● Subdibisioak 

 
● Soinu mota 

 
● Tenpoak 

 
● Orkestazioa  

   
   
 
 
5. Entzunaldiak 
 

5.1. Bigarren hiruhilekoaren hasieratik hasiko dira duoak lanean: 
 
Abesti bat aukeratu eta kontserbatorio bereko kide batekin duoan jotzeko 
moldatuko da, eta obra zer eta nola jo adieraziko zaio.  
 



 

 

Ikasturtearen amaieran ateak itxita entzunaldia egingo da prestatutako abestia 
erakusteko.  
 

5.2. CHiruhileko bakoitzean bi abesti oso landuko dira, eta gutxienez bat belarrira 
transkribatu beharko da ikasturtean zehar. Ikasturtean zehar landutako abestiak 
ikasgelan erakutsiko dira, hiruhileko bakoitzaren amaieran jatorrizko audioarekin.   
 
Abesti oso gisa ulertu ahal izango da bai melodia eta harmoniaz osatutako standard 
bat, bai kurtsoaren mailara egokitutako abesti oso baten baxu-linea bat. 
 
Edonola ere, irakasleak izango du azken hitza abestia eskatutako mailarako egokia 
den erabakitzeko.  

 
*Konjuntoetako errepertorioak ikasgelan landu beharreko errepertorioaren zati gisa 
landu ahal izango dira. Arreta handiz egingo da.  

 
*Erlaxatua jotzea instrumentuaren jarioaren zati garrantzitsu bat da, eta lotura estua du 
soinuaren kalitatearekin eta exekuzioarekin. Horregatik, klase bakoitzean arnasketen bidez 
erlaxatzeko behar den denbora hartuko da.  
 
 
 
EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 
 

 
KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa)  

 

  Etengabeko ebaluazioa 
----------------------------------------------------------- 

- Ikaslearen harremana eta 
inplikazioa: segimendua gelan. 
 

 
----------------------------------------------------------- 

- Demostración de las destrezas 
adquiridas en cada apartado de la 
materia.  

 
 
----------------------------------------------------------- 

- LAAk zehaztutako hutsegite-
kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 
ekarriko du. Kasu horretan, 
azterketa bat egingo da. 
 

 

 
----------------------------------------------------------- 

- Klaseko jarrera: %15 
 

- Astean behin lanak egitea eta 
entzunaldiak %85 

----------------------------------------------------------- 
- Sinua eta tenpoa: %25 
- Zifradoen irakurketa, líneak eta 

melodiak: %20 
- Inprobisatzeko gaitasuna: %20  
- Entzunaldia: %20 

----------------------------------------------------------- 
- Azterketa praktikoa eta diatzizkoa 

%100  
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, 
errekuperazio-sistema…)  



 

 

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 

berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 

dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da.  

  

OHARRAK  

 
Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 
egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 
emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAXU ELEKTRIKOKO PROGRAMAZIOA 

Donostiako kontserbatorio profesionala – Francisco Escudero 

Urteko/zikloko programazio didaktikoa 

 
 

Ikastetxea 
 

“Francisco Escudero” 
Kontserbatorioa 

Kodea: 
 012681 



 

 

Etapa: 
 

Irakaskuntza Profesionala Zikloa/maila: 
 

2. 

Arloa/irakasgaia: 
 

BAXU ELEKTRIKOA 

Irakasleak: 
Profesorado 

Xabier Barrenetxea Garbizu 
Ikasturtea 

Curso 
 

 

Helburuak 
Objetivos 

Ebaluazio-irizpideak 
Criterios de evaluación 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 
1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 

inguruarekin jokabide onak izaten 
jarraitzea. 
 
 
 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura antolatuak, 
eraginkorrak eta atseginak ditu. 
 
 

1.3. Eguneroko eta asteko zereginaren 
antolamendua hobetzea. 

 
 
1.4. Instrumentuaren zainketak: mastaren 

kintajea, garbiketa eta hidratazioa. 

 
1.5. Musikarekiko inplikazioa; Joan eta 

kontzertuetan aktiboki parte hartzea, 

kontserbatorioko edukiei lotutako 

musika entzutea, dibertsifikatzeko 

interesa izatea eta, master-klaseen, 

kontzertuen edo musikarien online 

bideoak ikustea.  

 
 

1.6. Ikaskideen aurrean erregulartasunez 

jotzea eta entzunaldiez gozatzea. 

 
 
2. Alderdi teknikoak. 
 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 
1.1. Jarrera positiboa du eta motibatuta 

dago bere lanean. Dibertsifikatu 

egiten da eta bere aldartea ez dago 

ondo jo duen ala ez eraginda. Serio 

hartzen du bere lana. Errespetuz 

tratatzen ditu ingurunea, laneko 

materiala eta lankideak. 
 

1.2. Erregulartasunez ikasten du. Lanean 

eraginkorra da eta ikaskuntzaz 

gozatzen du. 
 

1.3. Eraginkorragoa da azterketa 

planifikatzen. Emaitzak hobeak eta 

emankorragoak dira azterketan. 
 

1.4. Tresna ondo zainduta eta doituta 

dauka. 
 

1.5. Ikaslea entzule eta parte-hartzaile 

aktibo gisa joaten da 

kontzertuetara, eta 

erregulartasunez entzuten du 

musika, kontserbatorioko edukiekin 

lotutakoa. Bertako eta nazioarteko 

artista eta banden kontzertuetara 

joaten da. 

 
1.6. Konplexurik gabe jotzen du eta 

jotzen duenean gozatu egiten du. 

 
 
2. Alderdi teknikoak. 

 



 

 

2.1. Eskalak eta arpegioak: barneko 

tempona lantzen jarraitzea ariketa 

hauen bidez. Moduetan zorrotz jokatzea 

eta lan ona egiteko irizpideak ezartzea. 

Baxu linka eta doinuak sortzeko tresnak 

lortzea. 

Horrez gain: 
 

● Kuatridadak: Nagusia, menorra, 
dominantea eta erdi-gutxitua 
kontrolatzea. 3 inbertsioak. 
Haien gaineko kontrol 
melodikoa. 

 
 

● Eskalak: 7 greziar moduak 
teknikoki menderatzea: 
joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa. 
 

 
2.2. Kontzeptu akustikoa: soinuaren kontrol 

akustikoa. Pultsazio-eremua hautatzeko 

irizpidea. 

 
 

2.3. Soinua: norberaren soinua ezartzea. 

Soinu sakona eta zehatza lortzea. 
 

2.4. Tempoa: pultsu egonkor bat eskuratzea. 

Metronomoarekin ariketa berriak 

sortzeko autonomia lortzea. Landutako 

baliokidetasun erritmikoak 

menderatzea. 

2.5. Baxu elektrikoaren berezko ekualizazio-

sistemak ezagutu eta menderatzea. 

 
 
 
 

 
3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa. 
 
 

3.1. Irakurketa: musika-hizkuntzaren eta 
harmoniaren oinarrizko kontzeptuak 
barneratzea, baxu elektrikorako gidoiak, 
partiturak eta notazio espezifikoak arin 

2.1. Eskalak eta arpegioak: tempoa, 

soinua eta artikulazioa baloratuko 

dira, honako hauez gain: 

 
 
  
 

 
● Kuatriada nagusia, minorra, 

eta erdi-gutxituak ukitzen 
ditu 3 inbertsioetan, eta 
ulertzen ditu. Egoera 
bakoitzari gehien egokitzen 
zaion digitazioa erabiltzea.  

 
● Moduak arin jotzen ditu eta 

horien eraikuntza ulertzen 
du. Eskuaren posizioa eta 
artikulazioa egokiak diren 
ere baloratuko da. 

 
2.2. Instrumentuaren pultsazio-zonak 

kontrolatzea. Instrumentuaren 

tinbrea modu akustikoan eta 

koherentziaz egokitzen du. 
 

2.3. Soinua: soinua landuta dago. 

Soinuaren definizioa eta 

sakontasuna baloratuko dira. 
 

2.4. Tempoa: tempoak ez du 

gorabeherarik eta Grooverekin 

jotzen du. 
 

 

2.5. Ekualizazioa erabiltzen du soinua 

akustikoki nabarmentzeko. 

Anplifikazio- eta ekualizazio-

bitartekoak erabiltzen ditu soinua 

aretoaren akustikara egokitzeko 

 
 
3. Irakurketa, errepertorioa eta 

inprobisazioa. 
 

3.1. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 
partiturak ulertzen ditu. Ez da 
forman galtzen. 

 



 

 

interpretatzeko beharrezko irakurketa-
maila lortzea. 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 
batean) eta ikasturtean lantzen diren 
musika-estiloetan moldatzen ikasteko 
ere balioko du. 
 
 

● Melodiak eta baxu-linien 
irakurtzea: irakurketa arina 
baxu-linietan eta melodia 
diatonikoen tempo ertainetan. 
Esaldiaren ideia argi egotea eta 
artikulazioa zuzena izatea. 

 
● Zifratuak irakurtzea: lehen 

begiratuan baxu-lerroak 
eraikitzeko gai izatea laukoitzak 
erabiliz eta eroapen melodiko 
ona eginez. Koherentzia 
estilistikoa.  
 
 

 
3.2. Errepertorioa: aukeratutako 

errepertorioa menderatzea. 
 

- Errepertorioari lotutako 
inprobisazioa: inprobisazio 
koherenteak. 
 

 
 
 

3.3. Inprobisazioa: gida notak gidatzeko 
gaitasuna. Eta, oinarrizko inprobisazio 
melodikoa kuatriaden erabilerarekin. 
IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5, V7, Im7. 
Turnarrounds gaineko oinarrizko 

inprobisazio melodikoa: I, V7/II, IIm7, 

V7, IMaj7. (Biribilak, zuriak eta beltzak). 

 
 
 
 
 
 
4. Entzuteko gaitasuna. 
 

 
 

Aldez aurretik irakurtzen du jotzen 
ari denaren berehalakoa. 

 
 
 
 
 

● Arin irakurtzen du eta 

esaldiaren ideia argi dago. 

Koherentzia estilistikoa, 

artikulazioa eta espresioa 

ere baloratuko dira. 

  
 

● Baxu lineak koherenteak 
dira eta harmonia argi dago. 
Gida melodikoa egokia da. 
Koherentzia estilistikoarekin 
jotzea. 
  

 
 
 

3.2. Buruz errepertorioa menderatzea. 
Arintasunez jotzea. 
 

- Landutako tresnak erabiliz 
inprobisatzen du. 
Inprobisazioak koherenteak 
dira eta akordearen notetan 
ebazten saiatzen da. 
  
 

3.3. Inprobisazioa: gida-notak gidatzeko 
gaitasuna eta oinarrizko 
inprobisazio melodikoa egiteko 
gaitasuna laukoitzen erabilerarekin. 
IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5 V7 Im7 eta 
landutako likak. Turnarrounds 
gaineko oinarrizko inprobisazio 
melodikoa: I, V7/II, IIm7, V7, IMaj7. 
Landutako patroiak erabiltzen ditu. 
  

 
 
 
4. Entzuteko gaitasuna. 
 

4.1. Landutako akordeak belarrira 



 

 

4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 

kalitateak belarriz ezagutzea.  

 
 

4.2. Landutako progresio harmoniko 
diatonikoak ezagutzea. 
 

● IIm7 V7 IMaj7.   
● I, VI-, IV, V.  
● I, VI-, II-, V. 
● Blues: Kadentzia plagala, 

Quickchange. 
● V7/II 

 
4.3. Landutako musika- estiloak ezagutzea. 

 
 
5. Entzunaldiak. 
 

5.1. Duoak eta formazio txikiak: bi abesti 
prestatzea kontserbatorioko kide 
batekin bikotean jotzeko, ikasgelan 
entzunaldi bat egiteko. 

 
 
 
 

5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 

hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 

mailari egokituta. Ukitzen ari garena 

ulertzea beti. 

  
 
 

ezagutzen ditu 
 

 
4.2. Entzumenez ezagutzen ditu 

progresio harmonikoak. 
 
 
 

 
 
 

 
 

4.3. Landutako musika-estiloak 
ezagutzen ditu. 
 

 
5. Entzunaldiak.  
 

5.1. Duoak eta formazio txikiak: 
entzunaldia aurrera ateratzeko 
interesa du eta moldatzeko abestiak 
proposatzen ditu. Ikaskide batzuekin 
jotzen du, eta interesatuta dago 
zereginean.  

 
 

5.2. Kantuak eraginkortasunez 
prestatzen ditu eta jotzen duena 
ulertzen du. 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…)  

 
1. hiruhilekoa: 

- Eskalak eta arpegioak: kuatriadak eta moduak. Zazpi moduak eta haien 

kuatriadak. Idaztea eta jotzea. 

- Inprobisazioa: ikastaroko lehen lickaren transkripzioa. Moduei buruzko 

lana. Blues minorra. 

- Errepertorioa: bi abesti oso prestatzea eta irakurtzea. 

- Zifratuen irakurketa: Jamey aebersold, Jim Snidero. 

- Doinuen irakurketa: Patitucci 

- Lehen hiruhilekoko bi gaiak entzutea 
 



 

 

2. hiruhilekoa: 

- Eskalak eta arpegioak: hautsiak eta berariazko ariketak zazpi moduekin eta 

horien kuatriadekin. 

- Inprobisazioa: inprobisazio modala (modu dorikoa – So What, Kind of blue). 

- Instrumentuaren zainketa: kintajea eta garbiketa2. 

- Errepertorioa: so What eta blues minorra izan daitekeen beste kantu bat. 

Doinuak irakurtzea. Patitucci. 

- Patroi melodikoak. 

- Zifratuak irakurtzea: bakarrik txertatuta. 

- Ikasturte amaierako entzunaldirako materiala prestatzen eta lehen 

entsailuak egiten hastea. 

- Bigarren hiruhilekoko gaiak entzunaldia egitea. 
 

3. hiruhilekoa: 

- Eskalak eta arpegioak: jarraitu ariketa espezifikoekin. 

- Inprobisazioa: kantuen eta errepertorioaren gaineko inprobisazioa. Patroiak 

egoera errealetan erabiltzea. 

- Errepertorioa: hiruhileko honetarako aukeratutako bi ebetien prestaketa 

eta transkripzioa. 

- Entzunaldia: entseguak eta materialaren prestaketa. 

- Zifratuak irakurtzea: errepertorioarekin lotuta. 

- Entzunaldia: 
 

● Duoak: ateak itxita duoak entzutea.Audición a puerta cerrada de los 
dúos. 

● Prestatutako abestiak: entzunaldiaren egunean ikasgelan joko dira, 
ateak itxitaSe tocarán en el aula a puerta cerrada el día de la 
audición.  
 

METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 

1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa.  

 
2. Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea da 

kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. Horretarako, 
ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta bertan ongizatearekin 
lotutako hainbat jarduera egingo dira. 

Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira, baita baldintzak 

egokiak ez direnerako ere.  

Adibideak: 
 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, jotzerakoan ditugun sentsazioak bideratzeko. 
 



 

 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 

sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 

sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-

egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 

ikusleen aurrean jotzen 
 

Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 
 

3. Ulertu behar dugu ikasketa, batez ere, landu beharreko zereginari premisak edo arauak 
jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak jotzen, 
transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun gabe. Beti 
errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sensitiboan. 

 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 

atseginago egiten du ikastea. 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, ikastea eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da. 

- Ikastekoa hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 

ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, 

laugarren atal bati ikasteko denboraren erdia eskainiko zaio. 
 

4. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari ondoen 
egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren atal bati 
ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 

 
 
 
5. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko ariketak. 

Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, zer eta nola jotzen ari 
den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada Nagusiak, menorrak eta gutxituak tonu 
guztietan eskuragarri dagoen nota grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 trasteetan 
eta eskua mugitu gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu guztietan 
laugarrenetan, posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso de escalas y 
arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 tonalidades por 
cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está tocando.   

 



 

 

6. Inprobisazio-ariketak. 
Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

7. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

8. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako egoera 
profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara eta etengabe jotzea, 
jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro bakoitzaren eskakizun-mailari 
egokituta. 

 
Ikasturte honetan, ikasleak bere zeregina egoera bakoitzari gehien komeni zaion 
moduan antolatzeko gaitasuna hobetzen jarraituko du, asteko zereginen, 
aldartearen edo irakastorduaren arabera. Aurreko ikasturteetan bezala, laugarren 
atazak azkena izan beharko du beti. 
 

 
1.4. Instrumentua zaintzea: 

 

- Kintajea: arimaren doikuntzari buruz hitz egiten hasiko gara. 
 

- Masta garbitu eta hidratatzea: soka aldaketa bakoitzean limoi-olioarekin eta 
lixa-hondar oso finekin egingo da. 
 

 
1.5. Musikarekiko inplikazioa: ikasgelan audio edo bideo formatuko musika anitza 

entzuteko denbora izango da, eta nazioko zein nazioarteko talde, artista eta 
interpreteen kontzertuetara joateko ideia sustatuko da. 
 

1.6. Ikasleek jendaurrean jotzeko ekitaldia partekatu eta normalizatu behar dute 
ikasgelan. Ondo pasatzeko jotzeko ideia sustatuko da. 

 
 

2. Alderdi teknikoak. 
 

2.1. Eskalak eta arpegioak: aurreko ikasturteetan atal honi buruz egindako lanaren 
ondoren, funtsezko zutabe teknikoak eta kontzientzia-maila handiagoa ezarri dira. 
Lanean hobetzeko eta zehatzagoak izateko balioko digute 
Atal honetan, barneko denbora eta soinua lantzen jarraituko da, lineak eta 
melodiak sortzeko tresnak eskuratzeaz gain.  

 
● Kuatriadak: Nagusiak, minorrak, dominantea eta erdi-gutxituak 

kontrolatzea. 3 inbertsioak eta laugarrenetan, tonu guztietan. 
  
Horretarako, tonu guztietako aztarna-ariketak egingo dira, eta arpegioko 
notekin ahotsak gidatzeko ariketa praktikoak eta idatziak egingo dira, gida-
oharrak azpimarratuz.  



 

 

 
● Eskalak: 7 modu grekoak menderatzea: joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 

Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa. Modalki inprobisatuko da. (Kind Of Blue).  
 
 

2.2. Kontzeptu akustikoa: lan hau hobetzen jarraituko da. Jotzen den bakoitzean, soka 
exekutatzeko gune egokia aukeratu beharko da, pasaiaren edo musika-estiloaren 
arabera. 
 

  
2.3. Soinua: 3. mailan berezko soinua sortzen da  

Eskalen eta arpegioen atalean modu espezifikoan landuko da, baina 
errepertorioaren atalean ere landuko da; musika-estilo baten sonoritateari edo 
garai jakin bati lotutako soinua tratatzeko. 

 
 

2.4. Tempoa: pultsu egonkor bat izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 
metronomoarekin lan egiteaz gain. 

 
- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa isurtzea eragiten du. 

Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta 
soinua onak izan daitezen. 
 

- Azpisaila: azpisaila barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago izango 
ditugu tempo egonkorra izateko. 
 

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantzatzea erritmoarekin 

konektatzeko modu egokia da 
 

Baina atal honetan barne-denbora garatzeko eta hobetzeko lan-tresnak izatea 
azpimarratuko da: 
 
Metronomoarekin ariketa espezifikoak landuko dira, azpisail bitar, hirutar eta 
sinkopatuekin: 

 
4/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1 eta 3 denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an 
 
 

3/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 2.ean. 

● Metronomoa 1. eta 3. zenbakietan. 
● Metronomoa 1 eta 2 ½an. 

 
 



 

 

Gainera, azpibanaketei eta sentsazio erritmiko klabe edo bikoitzekiko erlazioari 
dagokienez, baliokidetasunak ere landuko dira. 
 

● 3 Vs 2. 
 

● 6 Vs 4. 
 

2.5. Ekualizazioa zehatz-mehatz erabiltzen ikasiko da: 
 

● Lehenik eta behin, bakoitzaren soinua ingurunera egokitzeko eta 

soinu orekatua lortzeko. Horretarako, bolumena ekualizazio gisa 

erregulatuko da. 
 

● Baxu elektrikoak hartzen duen frekuentzia-tartea entzutea, eta 

anplifikadorearen eta baxuaren ekualizazio- eta bolumen-

parametro bakoitza entzutea. 
 

● Topa ditzakegun akustika motei buruz hitz egitea, grosso modo, eta 

horietako bakoitzari nola aurre egin teorikoki planteatzea: 

ekualizazioa aldatuz edo anplifikadorea jartzeko lekua hautatuz. 
 

● Praktikak egitea kontserbatorioko hainbat espaziotan, ikasitakoa 

gauzatzeko. Dauzkagun ekualizazio-parametroak behar bezala 

erabiltzen jakin behar dugu, baita anplifikadorea aretoan jartzen 

ere, soinu orekatua lortzeko. 
 

● Eta bigarrenik, aurreko ikasturteetan bezala, baxuaren ekualizazioa 

edo balantzea erabiliko da instrumentuari akustikoki ateratzen 

diogun soinua nabarmentzeko.  
 

 
Ikusi dugunez, ekualizazio-sistemek frekuentzia jakin batzuk nabarmentzeko eta 
beste batzuk arintzeko edo zuzentzeko balio digute. Baina gogoratu behar dugu 
soinua bakoitzak proiektatzen duela, instrumentu akustiko bat balitz bezala (2.3 
kontzeptu akustikoa).  
 
 
 

3. Irakurketa eta errepertorioa. Eta inprobisazioa. 
 

 
3.1. Irakurketa: John Patitucci irakurketa liburua. Jauzi interbalikoen lana. 4 eta 5 

alterazio.  
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, errepertorioa prestatzeko (hasiera batean) 
eta ikasturtean lantzen diren musika-estiloetan moldatzen ikasteko ere balioko du.  
 
 



 

 

● Melodiak eta baxu-liniak irakurtzea: irakurketa pixkanaka egingo da, batez 
besteko denbora altuetan arintasuna lortu arte.  
 
Irakurketa beti izango da kontzientea. 
 
Estilo bakoitzaren berariazko artikulazioak landuko dira.  
 

 
● Zifratuak irakurtzea: modulazioak eta akorde ez-diatonikoak egon 

daitezkeen abestiak joko dira.  
 
Aurreko ataletan landutako tresnekin bat-bateko baxu-liniak sortzea izango 
da. 
 
Artikulazioa jorratzeaz gain, arreta jarriko da jotzen ditugun progresio 
harmonikoen ulermenean, eta historikoki eta estilistikoki testuinguruan 
kokatuko dira.  
 
 

Irakurketa-liburuak: 
 

● Jamey Aebersold. 
 

● Reading contemporary bass lines 
 

● Baroque bass Lines 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception.  
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 
 

● Standing in the shadows of James Jamerson. 
 

● Real Books 
 

● Transkripzioak:  
 

● Reggae bass lines book   
 

 
 

3.2. Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da aukeratutako errepertorioa dominatzeko. 
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan.  
 



 

 

 
Proposatutako estiloak: jazz modala (Kind of blue), swing, soul. R & B, euskal musika 
 

- Errepertorioari lotutako inprobisazioa: inprobisazioa hainbat ataletan 
landuko da, baina errepertorioan liniak eta soloak inprobisatuak izango 
diren egoerak eta testuinguruak egongo dira.  
 
 

Errepertorio orientagarria: 
 

● So What (Miles Davis) 
 

● Think (Aretha Franklin) 
 

● Knoock on Wood (Otis Redding) 
 

● Watermelon man (Herbie Hancock)  
 

● Blue bossa 
 

● Back in my Arms (the supremes)  
 

● Out of my head (the lettermen) 
 

● Good Vibrations (beach boys) 
 

● If I could build my whole world (Marvin Gaye Tamy Terrel) 
 

● Rapers Delight (Sugarhill Gang) 
 

● I chose to sing the blues (Ray Charles) 
 

● Repertorio musika modernoa: Baxu linien transkripzioak, 
oro har. 
 

 
 

Errepertorioa beti egokitu ahal izango da ikaslearen gustu estilistikoetara, eta Euskal 
Herriko berezko musika estiloei ere lekua egin ahal izango die, hala nola fandangoa, 
arin-arina, kalejira, zortzikoa edo binangoa.  
 
*IIrakasleak izango du azken hitza abesti bat mailarako egokia den erabakitzeko 
orduan 

 
3.3. Inprobisazioa: motibazioa garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 

 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 



 

 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 
 

Gainera, progresio harmoniko hauetarako ereduak aztertuko dira, laukoitzak 
erabiliz: 
 

● V7 Imaj7 
 

● IIm7 V7 IMaj7 
 

● IIm7b5 V7  Im7 
 

Se trabajará la improvisación sobre: 
 

● 7 moduak.  
 

● Blues minorra. 
 

● Turnarround: I V7/II IIm7 V7 IMaj7.  
 

Gida-notak gidatuko dira lantzen diren akordeen progresioetan. Hori funtsezkoa 
izango da entzumena lantzeko eta inprobisazioetarako helburuak ezartzeko.  
 
 
Lickak: lickak transkribatuko dira gure hizkuntza aberasteko. Musika-estilo bateko 
hizkuntza arruntari lickak dagozkionak. Koadernoan, atal espezifiko bat prestatuko 
dugu, etorkizunean transkribatu eta osatuko ditugun likentzat.  
 
Musika estilo bat koherentziaz jotzeko, kontuan hartu beharreko elementu asko 
daude: artikulazioa, soinua (efektuak, anplifikazio baliabideak), esaldien norabidea, 
tentsioen erabilera eta, besteak beste, lick-ak bezalako estilo bat definitzen duten 
hizkuntza komunaren erabilera. Beraz, hizkuntza komunaren erabilera koherentzia 
estilistikoarekin lotuta dago, eta horregatik, inprobisazioa testuinguru estilistiko 
baten barruan landuko da beti. 
 
Atal honetan baliabide hauek erabiliko ditugu: 
 

● Kuatriadak:Maj7, m7, 7, m7b5. 



 

 

 
● Eskala pentatonikoak: Mayor, menor eta Bluesekoa.  

 
● Zazpi moduak: doriarra blues minorran. 

 
 
 
4. Capacidad Auditiva. 
 

4.1. Eskalak eta arpegioak lantzen direnean, eskalak eta arpegioak idazteaz eta jotzeaz 
gain, abestu egin beharko ditugu, haiei buruzko entzumen-kontzientzia hartzeko 
eta entzumenez ezagutzeko. Helburua ikasturtean zehar lantzen diren akordeen 
kalitateak entzumenaren bidez ezagutzea izango da.  
 

4.2. Entzumenez landuko dira errepertorioan agertzen diren progresio harmoniko 
guztiak, baina bereziki azpimarratuko dira honako hauek: 

 
● IIm7 V7 IMaj7.   

                   
● I, VI-, IV, V.  
 
● I, VI-, II-, V. 

 
● Blues: kadentzia plagal, Quickchange. 

 
● V7/II 

 
 
 

4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 
harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere ezagutu behar dugu. 
Horiek defini ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan oinarrituko gara: 

 
 

● Klabeak  
 
● Subdibisioak 

 
● Soinu mota 

 
● Tempoa 

 
● Orkestazioa  

   
 
 
5. Entzunaldiak. 
 

5.1. Duoak eta formazio txikiak: ikasturte amaieran entzunaldi bat izango da, 
horretarako prestatutako abestiak erakusteko. Bi abesti joko dira, bikoteka edo 
talde txiki batekin, ikasleak berak aukeratutako kontserbatorioko kideekin, eta 



 

 

ikasleak emango dizkie dagozkion argibideak ikaskideei 
 
Gelan, bigarren hiruhilekoaren bigarren erditik aurrera, entseguak egingo dira 
abesti edo formazio desberdinak probatzen hasteko, hala badagokio. Hala ere, 
ikaslearen ardura izango da baxuko eskola-orduetatik kanpo bere ikaskideekin 
entseatzea. 

 
5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren mailari 

egokituta. Aurreko ataletan bezala, oso garrantzitsua izango da beti ulertzea zer 
ukitzen ari garen. 

 
*kasleak karga handia badu, abesti bakarra prestatu ahal izango du, baldin eta 
gainerako ikasgaietan inplikazioa eta gaitasuna erakusten badu. 
 

*Multzoen errepertorioak ikasgelan landu ahal izango dira, baina ez ikasgelako 
errepertorioaren zati gisa. 
 

  
Abestiren batekin zailtasunak izanez gero edo ikasleak taldearen abesti bat errepertorioaren 
zati gisa gelan lantzeko erabili nahi badu, baxu linia osoa eta melodia atera beharko dira, 
hala badagokio. 

 
 
 
EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa)  

 
 

  Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikaslearen harremana eta 
inplikazioa: segimendua gelan 

 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikasgaiaren atal bakoitzean 
eskuratutako trebetasunak 
erakustea. 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 

- LAAk zehaztutako hutsegite-

 

 
 
 
----------------------------------------------------------- 

- Klasearen jarrera: % 15. 

- Astean behin lanak egitea eta 

entzunaldiak % 85: 
 

----------------------------------------------------------- 
 

- Soinua eta tempoa: % 25 

- Zifratuak, liniak eta melodiak 

irakurtzea: % 20 

- Inprobisatzeko gaitasuna: % 20 

- Entzumena: % 20 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Azterketa praktikoa eta idatzizkoa % 

100 



 

 

kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 

ekarriko du. Kasu horretan, 

azterketa bat egingo da. 
 

 
 

 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, rrekuperazio-
sistema…)  

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 

berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 

dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da. 

 

OHARRAK  

 

Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 

egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 

emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 

 

BAXU ELEKTRIKOKO PROGRAMAZIOA 

Donostiako kontserbatorio profesionala – Francisco Escudero 

Urteko/zikloko programazio didaktikoa 

 
 

Ikastetxea 
 

“Francisco Escudero” 
Kontsebatorioa 

Kodea: 
 012681 

Etapa: 
 

Irakaskuntza Profesionala Zikloa/maila: 
 

3. 

Arloa/irakasgaia: 
 

BAXU ELEKTRIKOA 

Irakasleak: 
 

Xabier Barrenetxea Garbizu 
Ikasturtea 

 
 

 

Helburuak 
 

Ebaluazio-irizpideak 
 



 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 
 
 

1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 
inguruarekin jokabide onak izaten 
jarraitzea.  
 
 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura antolatuak, 
eraginkorrak eta atseginak ditu. 
 
 

1.3. Eguneroko eta asteko zereginaren 
antolamendua hobetzea. Elkarri 
lotutako atazak biltzea ikasterakoan.  

 
 
1.4. Instrumentua zaintzea: arima doitzea 

 
 

1.5. Musikarekiko inplikazioa; Joan eta 

kontzertuetan aktiboki parte hartzea, 

kontserbatorioko edukiei lotutako 

musika entzutea, dibertsifikatzeko 

interesa izatea eta, master-klaseen, 

kontzertuen edo musikarien online 

bideoak ikustea jotzen. 

 
 

1.6. Ikaskideen aurrean erregulartasunez 

jotzea eta entzunaldiez gozatzea. 

 
 

2. Alderdi teknikoak 
 

2.1. Soinua: estilistikoki koherentea den 
soinua lortzea. Motown, bossa nova, 
latin.  
 

2.2. Tempoa: pultsu egonkor bat eskuratzea. 
Metronomoarekin ariketa berriak 
sortzeko autonomia lortzea. Landutako 
baliokidetasun erritmikoak 
menderatzea. 
 
 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 
1.1. Jarrera positiboa du eta motibatuta 

dago bere lanean. Dibertsifikatu 
egiten du eta bere aldartea ez dago 
baldintzatua ondo jo duen ala ez. 
Errespetuz tratatzen ditu 
ingurunea, laneko materiala eta 
lankideak. 

 
 

1.2. Erregulartasunez ikasten du. 
Lanean eraginkorra da eta 
ikaskuntzaz gozatzen du. 

 
1.3. Eraginkorragoa da azterketa 

planifikatzen. Emaitzek hobera 
egiten dute eta hainbat zeregin 
bakarrean biltzen ditu. 

 
1.4. Tresna ondo zainduta eta doituta 

dauka. 
 

1.5. Ikaslea entzule eta parte-hartzaile 

aktibo gisa joaten da 

kontzertuetara, eta 

erregulartasunez entzuten du 

musika, kontserbatorioko edukiekin 

lotuta. Bertako eta nazioarteko 

artista eta banden kontzertuetara 

joaten da. 

 
1.6. Konplexurik gabe jotzen du eta 

jotzen duenean gozatu egiten du. 

 
 
2. Alderdi teknikoak. 

 
2.1. Soinua: definizioa, soinu-

sakontasuna 
 
 

2.2. Tempoa: tempoak ez du 
gorabeherarik.  
 
 
 
 



 

 

2.3. Eskalak eta arpegioak: tempoa eta 
soinua lantzen jarraitzea ariketa hauen 
bitartez. Lan ona egiteko irizpideak 
ezartzea. Lerroak eta doinuak sortzeko 
tresnak lortzea.  
Horrez gain: 

 

● Kuatriadak: kuatriada nagusia, 
minor, dominante eta erdi-
gutxituen kontrola hobetzea. 3 
inbertsioak. Haien gaineko 
kontrol melodikoa. 

 
● Eskalak: 7 greziar moduen 

jakitea: joniarra, Dorikoa, 
Frigioa, Lidio, Mixolidioa, Eoleoa 
eta Lokrioa.  
 

 
 
 
 

2.4. Kontzeptu akustikoa: bolumena 
eskuineko eskuarekin kontrolatzea. 
Pultsazio-eremuaren gaineko kontrol 
intuitiboa.  

 
2.5. Baxu elektrikoa soinuztatzeko 

baliabideak ezagutzea 1; grabaziorako 
zein zuzenekorako. 
(4. mailan Konpresoreen, DIen eta 
pedalen sistemak ezagutzea, hala nola 
oktabatzaileak, eta reverb eta delay 
efektuak. 4.) 
 

2.6. Eskuineko eskuko teknika egokia lortzea 
4. mailako errepertorioari aurre egiteko. 

 
 

2.7. Slap: oinarrizko teknika kontrolatzea: 
popa eta topa. (Slap it) 
 
 

3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa 

 
3.1. Inprobisazioa: gida notak gidatzea eta 

inprobisazio melodikoa kuatriaden 
erabilerarekin. IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5, 
V7b9, Im7.  
Turnarrounds gaineko inprobisazio 
melodikoa: I, V7/II, IIm7, V7, IMaj7. 

 
2.3. Eskalak eta arpegioak: tempoa, 

soinua eta artikulazioa baloratuko 
dira, honako hauez gain: 

 
  
 

 

● Kuatriadak, minorrak, nagusi 

eta erdi-gutxituak jotzen 

ditu 3 inbertsioetan, eta 

ulertzen ditu. Egoera 

bakoitzari gehien egokitzen 

zaion digitazioa erabiltzen 

du. 
 

● Moduak arin jotzen ditu eta 

horien eraikuntza ulertzen 

du. Liniak eta melodiaik 

eraikitzeko gaitasuna 

baloratuko da. 
 

2.4. Pasaiari dagokion sakatze-eremua 

intuitiboki kontrolatzen du. 

Dinamikak pultsaziotik kontrolatzen 

ditu.  

  
2.5. Baxu elektriko bat soinuztatzeko 

bitartekoak ezagutzen ditu. 
 
 
 
 
 
 

2.6. Helburuak modu egokian lortzen 

ditu.  

 

2.7. Teknikaren kontrola 

 
 
 
3. Irakurketa, errepertorioa eta 

inprobisazioa 
 

3.1. Inprobisazioa: gida-oharrak 
gidatzeko gaitasuna. Eta 
inprobisazio melodikoa kuatriada 



 

 

Ereduak (hizkuntza arrunta) eta gida-
oharrak erregulartasunez erabiltzea. 
Beltzak eta kortxeak.  

 
 

3.2. Irakurketa: musika-hizkuntzaren eta 
harmoniaren oinarrizko kontzeptuak 
barneratzea, baxu elektrikorako gidoiak, 
partiturak eta notazio espezifikoak arin 
interpretatzeko beharrezko irakurketa-
maila lortzea.  

 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 
batean) eta ikasturtean edo 
ondorengoetan lantzen diren musika-
estiloetan moldatzen ikasteko ere 
balioko du.  
 

● Melodiak eta baxu-lineak 
irakurtzea: irakurketa arina 
baxu-lerroen tempo ertainetan 
eta baxuetan eta melodia 
diatonikoetan. Artikulazio eta 
adierazpen egokia.   
 
Eskuineko eskuko teknika 
lantzeko berariazko irakurketa-
ariketak kontrolatzea. 

 
● Zifratuak irakurtzea: gai izatea 

lehen begiratuan baxu-liniak 
eraikitzeko landutako 
baliabideekin eta eroapen 
melodiko on batekin. 
Koherentzia estilistikoarekin 
jotzea.   

 
3.3. Errepertorioa: aukeratutako 

errepertorioa menderatzea. 
 

- Errepertorioari lotutako 

inprobisazioa: inprobisazio 

koherenteak eta harmonikoki 

aberatsak.  
 
 

4. Entzuteko gaitasuna.  
 

4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 

erabilerarekin. IIm7 V7 IMaj7; 
IIm7b5 V7b9 Im7. 
Turnarrounds gainean inprobisazio 
melodikoa egiteko gaitasuna: I, 
V7/II, IIm7, V7, IMaj7. Landutako 
patroiak erabiltzen ditu.   

 
 

3.2. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 
partiturak ulertzen ditu. Ez da 
forman galtzen. 

 
 
 
 

Aldez aurretik irakurtzen du ukitzen 
ari denaren berehalakoa. 
 

 
 
 
 
 

● Arin irakurtzeko gai da eta 
argi dago esaldiaren ideia. 
Koherentzia estilistikoa, 
artikulazioa eta adierazpena 
ere baloratuko dira. 
 
 
 
Kontrola eskuineko eskuko 
berariazko irakurketa-
ariketetan. 

 

● Liniak koherenteak dira eta 
argi dago harmonia. 
Eroapen melodikoa egokia 
da eta koherentzia 
estilistikoa dute.  
  

 
 
 

3.3. Buruz errepertorioa menderatzea. 
Arintasunez jotzea 
 

- Landutako tresnak erabiliz 
inprobisatzen du. Melodiak 
koherenteak dira eta gida-
notetan ebazten du. 



 

 

kalitateak ezagutzea.  
 

4.2. Landutako progresio harmonikoak 
ezagutzea: 

 
● IIm7 V7 IMaj7.  
● IIm7b5 V7b9 Im7  
● Blues: Nnagusia, minorra 
● Eta aurreko ikasturteetan 

landutako progresio guztiak. 

● I.M. (IVm7) 
 

4.3. Landutako musika-estiloak ezagutzea. 

 
 
 
5. Entzunaldiak 
 

5.1. Formazio txikiak: bi abesti prestatzea 
formazio txiki batekin jotzeko eta 
materiala (partiturak) prestatzea ere 
parte-hartzaileentzat.  
 

 
 
 

5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 
hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta. Jotzen ari garena 
ulertzea beti.  

 
 

 
 
4. Entzuteko gaitasuna. 
 

4.1. Landutako akordeak belarriz 
ezagutzen ditu. 

 
4.2. Entzumenez ezagutzen ditu 

landutako progresio harmonikoak. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.3. Landutako musika-estiloak 

ezagutzen ditu.  

 
 
5. Entzunaldiak 
 

5.1. Formazio txikiak: entzumena aurrera 
ateratzeko interesa du eta 
konpontzeko abestiak proposatzen 
ditu. Ikaskide batzuekin jotzen du, 
eta interesatuta dago egin 
beharrekoan.  
 

5.2. Kantuak eraginkortasunez 
prestatzen ditu eta jotzen duena 
ulertzen du.  

 

EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…)  

 
1. hiruhilekoa: 

  
 

- Eskalak eta arpegioak: moduak eta kuatriadak. 

- Inprobisazioa: ikastaroko lehen lickaren transkripzioa. Moduei buruzko 

lana. Patroiak II-7 V7 IMaj7. 

- Errepertorioa: bi abesti oso prestatzea. 

- Zifratuen irakurketa: Jamey aebersold, Jim Snidero, Karol Caye. 

- Doinuen irakurketa: Patitucci 



 

 

- Lehen hiruhilekoko bi abestiak entzunaldian jotzea. 
  

 
2. hiruhilekoa: 

 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: inprobisazio modala eta tonala. 

- Errepertorioa: bi abesti. 

- Patroi melodikoak. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Zifratuak irakurtzea: liniak eta soloak. 

- Ikasturte amaierako entzunaldirako materiala prestatzen eta lehen 

entsailua egiten hastea. 

- Bigarren hiruhilekoko abestien entzunaldia. 
  
 
3. hiruhilekoa: 

 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: errepertorioko inprobisazioa. Patroiak erabiltzea 

inprobisazioetan. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Errepertorioa: hiruhileko honetarako aukeratutako bi gaien prestaketa eta 

transkripzioa. 

- Entzumena: entseguak eta prestaketa. 
- Zifratuak irakurtzea: errepertorioarekin lotuta.  
- Entzunaldia:  

● Formazio txikia: ateak itxita entzunaldia. 

● Prestatutako abestiak: entzunaldiaren egunean ikasgelan joko dira, 

ateak itxita izango da. 
 

METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa.  

 
1.1. Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea da 

kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. 
Horretarako, ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta 
bertan ongizatearekin lotutako hainbat jarduera egingo dira.  
Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira, baita baldintzak 
egokiak ez direnerako ere. 

  
Adibideak: 

 



 

 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, jotzerakoan ditugun sentsazioak bideratzeko. 
 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 

sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 

sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-

egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 

ikusleen aurrean jotzen 
 

Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 
 

1.2. Ulertu behar dugu ikasketa, batez ere, landu beharreko zereginari premisak edo 
arauak jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak 
jotzen, transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun 
gabe. Beti errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sensitiboan. 
 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 

atseginago egiten du ikastea. 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, ikastea eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da. 

- Ikastekoa hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 

ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, 

laugarren atal bati ikasteko denboraren erdia eskainiko zaio. 
 

1.3. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari ondoen 
egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren atal bati 
ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 
 

 
 

1. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko 
ariketak. Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, 
zer eta nola jotzen ari den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada 
Nagusiak, menorrak eta gutxituak tonu guztietan eskuragarri dagoen nota 
grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 trasteetan eta eskua mugitu 



 

 

gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu guztietan laugarrenetan, 
posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso de escalas y 
arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 
tonalidades por cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está 
tocando.   

 
2. Inprobisazio-ariketak. 

Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

3. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

4. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako 
egoera profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara 
eta etengabe jotzea, jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro 
bakoitzaren eskakizun-mailari egokituta. 

 
 

 
Ikasleak bere zeregina egoera bakoitzari gehien komeni zaion moduan antolatzeko 
gaitasuna hobetzen jarraituko du: asteko zereginen, aldartearen edo irakastorduaren 
arabera. Baina, pixkanaka, ikasleak bere lanean buruaskiak izateko eta digitazioari, 
artikulazioari, adierazpenari eta erritmoari buruz sor daitezkeen exekuzio-arazoetan 
moldatzen jakiteko irizpidea hartzen joan behar du. 
 
Orain arte beti lan egin da aldi berean hainbat zeregin egiten, eta zeregin horiek elkarri 
lotuta daude. Adibidez, soinuan eta tempoan ere jarri da arreta, eskalak eta arpegioak 
lantzen genituen bitartean. Azterketa kontzeptu honek, non teknika edo ariketa bat baino 
gehiago biltzen dugun bakar batean, eraginkorragoak izateko aukera ematen digu eta 
praktikan elkarri lotuta dauden alderdi tekniko eta musikalak lantzeko: Sonidoa-tempoa; 
eskalak eta arpegioak - Entzumen-gaitasuna, eskalak eta arpegioak – Soinua eta tempoa.  
 
 
Alderdi teknikoei dagokienez, elkarrekin landu ditugun hainbat zeregin ditugu.  
 
 
Aurreko ikasturteetan bezala, laugarren atazak azkena izan beharko du beti.  

 

1.4. Instrumentua zaintzea:  
 

- Kintajea: arimaren doikuntza kintajeari dagokionez. soken lodiera aldaketa 
eta, exekutatzailearen gustukoa izatea.  
 

- Masta garbitu eta hidratatzea: soka aldaketa bakoitzean limoi-olioarekin eta 
lixa-hondar oso finekin egingo da. 

 
 



 

 

1.5. Musikarekiko inplikazioa: ikasgelan audio edo bideo formatuko musika anitza 
entzuteko denbora izango da, eta nazioko zein nazioarteko talde, artista eta 
interpreteen kontzertuetara joateko ideia sustatuko da.  
 
.  

1.6. Ikasleek jendaurrean jotzeko ekitaldia partekatu eta normalizatu behar dute 
ikasgelan. Ondo pasatzeko jotzeko ideia sustatuko da.  

 
 

2. Alderdi teknikoak. 
 
2.1 Soinua: 4. mailako ikasleak soinu ona du, baina lanak jarraitzen du.  

 
Soinua berariaz landuko da eskalen eta arpegioen atalean, eta arreta jartzen 
jarraituko da errepertorioaren atalean (soinua musika-estilo baten sonoritateari 
edo garai jakin bati lotuta tratatuko da).  
 

 
2.2 Tempoa: pultsu egonkor bat izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 

metronomoarekin lan egiteaz gain. 
 

 
- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa isurtzea eragiten du. 

Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta 
soinua onak izan daitezen. 
 

- Azpisaila: azpisaila barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago izango 
ditugu tempo egonkorra izateko. 
 

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantzatzea erritmoarekin 

konektatzeko modu egokia da 
 

Baina atal honetan barne-denbora garatzeko eta hobetzeko lan-tresnak izatea 
azpimarratuko da: 
 
Metronomoarekin ariketa espezifikoak landuko dira, azpisail bitar, hirutar eta 
sinkopatuekin: 

 
 
4/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1 eta 3 denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an 
 

3/4:  
● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 2. zenbakian. (1 eta 2 ½) 

● Metronomoa 1. eta 3. zenbakietan 



 

 

 
Gainera, azpibanaketei eta sentsazio erritmiko gako edo bikoitzekiko erlazioari 
dagokienez, baliokidetasunak ere landuko dira. 
 

● 3 Vs 2. 
 

● 4 Vs 3.  
 

● 6 Vs 4. 
 
 

2.3 Eskalak eta arpegioak: ariketa hauek beti landuko dira; tempo oso pausatuetatik 
(soinuan arreta jartzeko) 120bpm-ra (teknikoki hobetzeko) hainbat iruditan eta 
notak errepikatuz. Eskalen kasuan, hirugarrenetan ere lan egingo da (biribilak, 
zuriak, kortxea beltzak, kortxea, kortxea erdia)  
 

● Kuatriadak: kuatriada nagusi, minor, dominante eta erdi-gutxituak 
menderatzen ditu 9na arte. 
Horretarako, tonu guztietako aztarna-ariketak (rudimento ariketak) egingo 

dira. 

● Eskalak: 7 modu grekoak menderatzea: joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa. Modalki inprobisatuko da. (Kind Of Blue 
adibidez) 
 

2.4 Kontzeptu akustikoa: bolumena kontrolatzea eta crecendo (soka paraleloki ukituz). 
 
 

2.5 Ekualizazioa eta soinu-baliabideak - Grabazioa eta zuzenekoa 1: baxu elektrikoa 
zuzenean grabatzeko eta anplifikatzeko beharrezkoak diren bitartekoez hitz egingo 
da.  

 

● D.I.: injekzio-kutxa 
 

● P.A. Taldea edo conjuntoa anplifikatzeko sistemak. 

 

● Ekualizazioa zehatz-mehatz erabili beharreko 0db. balioa.  
 

 
Entzunaldietan, bitarteko horiekin lan egingo da, eta tarte labur bat hartuko da 
osagai horiek aipatu eta ezagutzeko.  

 
2.6. Eskuineko eskuko teknika: atal honetan 5. mailako errepertorioko prestakuntza 

teknikoa lantzen da (Tower Of Power, Joco Pastorius). 
 
Ariketak egingo dira kortxeaerdiak (even eta swing) erabilita, gure baxu-linietan  
fraseatze erritmikoa lantzeko (3.1. eta 3.3. ataletako ariketak) 
 

● Kortxoerdiak hainbat lekutan nabarmenduta ukitzea (irakurketaren 

atalean). 

 



 

 

● 3., 6., 2. eta 4. ohar espezifikoen taldekatzeekin egindako joan-etorriak 

(inprobisazioaren atalean ere lan egingo da). 
 
 

2.7. Slap: teknika espezifikoa landuko da slap it liburuko ariketen bidez. Zortzigarrenak 
eta lehen grooveak.  

 
 
3. Inprobisazioa, irakurketa eta errepertorioa.  
 

3.1. Inprobisazioa: garapen motibikoa  garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 
 

 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 

Eskalak eta arpegioak erabiliz, hurrengo progresio harmonikoetarako patroiak 
aztertzen jarraituko da: 

 
 

● V7 Imaj7 
 

● V7b9 Imaj7 = gutxitua 7. 
 

● IIm7 V7 IMaj7 
 

● IIm7b5 V7b9  Im7 
 

Gai hauei buruzko inprobisazioa landuko da: 
 

● 7 moduak.  
 

● Blues jazza amaierarekin:: I V7/II IIm7 V7 I7 

 



 

 

● Turnarrounds: I V7/II IIm7 V7 IMaj7. 

 

● Errepertorioa 

 
 

Gure inprobisazioen helburuak ezartzeko gida-notak gidatzen jarraituko dugu. 
 
Lickak: lickak transkribatuko dira, aurreko ikasturteetan bezala, gure hizkuntza 
aberasteko. Musika-estilo bateko hizkuntza arruntari lickak dagozkionak. 
Koadernoan, atal espezifiko bat prestatuko dugu, etorkizunean transkribatu eta 
osatuko ditugun lickentzat. 
 
Musika estilo bat koherentziaz jotzeko, kontuan hartu beharreko elementu asko 
daude: artikulazioa, soinua (efektuak, anplifikazio baliabideak), esaldien norabidea, 
tentsio jakin batzuen erabilera eta, besteak beste, lick-ak bezalako estilo bat 
definitzen duten hizkuntza arruntaren erabilera. Beraz, hizkuntza komunaren 
erabilera koherentzia estilistikoarekin lotuta dago, eta horregatik, inprobisazioa 
testuinguru estilistiko baten barruan landuko da beti. 
 
 
Atal honetan baliabide hauek erabiliko ditugu: 
 

● Kuatriadak: Maj7, m7, 7, m7b5 eta o7  
 

● Eskala pentatonikoak: Nagusia, minorra eta bluesekoa.  
 

● Zazpi moduak.  
 
 

3.2. Irakurketa: jarraitu John Patitucci irakurketa liburuarekin. Jauzi interbalikoen lana. 7 
alterazio.   
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, errepertorioa prestatzeko (hasiera batean) 
eta ikasturtean lantzen diren musika-estiloetan moldatzen ikasteko ere balioko du.  
 
 

● Melodiak eta baxu-liniak irakurtzea: irakurketa pixkanaka egingo da, batez 
besteko denbora altuetan arintasuna lortu arte.  
 
Irakurketa beti izango da kontzientea. 
 
Estilo bakoitzaren berariazko artikulazioak landuko dira 
 
*Eskuin eskuaren berariazko lana: kortxoerdiak hainbat lekutan 
nabarmenduta jotzea.   
 

 
● Zifratuak irakurtzea: abestiak lehen begiratuan joko dira eta errepertorioak 

prestatuko dira, ikasleek baxu-lerroak eta bakar-lerro inprobisatuak 
sortzeko 
 



 

 

Artikulazioa jorratzeaz gain, arreta jarriko da jotzen ditugun progresio 
harmonikoen ulermenean, eta historikoki eta estilistikoki testuinguruan 
kokatuko dira.  
 
 

Irakurketa liburuak:  
 

● How top lay the electric bass Carol Kaye. 
  

● Electric bass lines Carol Kaye 
 

● Jamey Aebersold. 
 

● Reading contemporary bass lines 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception.  
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 
 

● Standing in the shadows of James Jamerson. 
 

● Real Books 
 

● Trasnkripzioak:  
 

● Reading contemporary electric bass rhythm.  
 
 

3.3. Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da.  
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 
 
Proposatutako estiloak: Soul, R&B, Motown, Stax.. James Jamerson, Carol Caye. 
Disco Musika errazak.  
 

- Errepertorioari lotutako inprobisazioa: inprobisazioa hainbat ataletan 
landuko da, baina errepertorioan baxu linieak eta soloak inprobisatuak 
izango diren egoerak eta testuinguruak egongo dira.  
 
 

Errepertorio orientagarria: 
 

● Canteloupe Island  (Herbie Hancock) 
 

● I was made tol ove her (Stevie Wonder) 



 

 

 
● Dont change on me (Ray Charles) 

 
● I shall Be releassed (nina simone) 

 
● Understanding (Ray Charles) 

 
● Whats going on (Marvin gaye) 

 
● Feel so bad (Ray Charles) Bluesy 

 
● Willie (Mel Tormé) 

 
● Feeling All Right (Joe Cocker) 

 
● Blue bossa (Kenny Dorham) 

 
● La chica de impanema (Antonio Carlos Jobim) 

 
● Nothin From Nothing (Billy Preston) 

 
● Rock With You (Michael Jackson) 

 
● Good love i son the way (John Mayer) 

 
● Rapers Delight (Sugarhill Gang) 

 

● Musika modernoaren errepertorioa: baxu-linien 
transkripzioak, oro har. (pop Rock…) 

 
 

*Irakasleak izango du azken hitza abesti bat maila horretarako egokia den ala ez 
erabakitzeko orduan.  

 
 

 

4. Entzuteko gaitasuna. 
 

4.1. Eskalak eta arpegioak lantzen direnean, eskalak eta arpegioak idazteaz eta 
jotzeazitzeaz gain, abestu egin beharko ditugu, haiei buruzko entzumen-
kontzientzia hartzeko eta entzumenez ezagutzeko. Helburua ikasturtean zehar 
lantzen diren akordeen kalitateak entzumenaren bidez ezagutzea izango da 
 

4.2. Entzunez landuko dira errepertorioan agertzen diren progresio harmoniko guztiak, 
baina bereziki azpimarratuko dira honako hauek: 

 
● IIm7 V7 IMaj7.   

                   
● I, VI-, IV, V.  
 
● I, VI-, II-, V. 



 

 

 
● Blues: Kadentzia plagala, Quickchange. 

 
● V7/II 

 
● Aurrerago sustituzio tritonalak landuko dira.  

 
4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 

harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere ezagutu behar dugu 
entzuterakoan. Horiek defini ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan 
oinarrituko gara, hala nola.  
 

● Klabeak 

● Azpisailak 

● Soinua 

● Tempoak 

● Orkestrazioa 
 
 
5. Entzunaldiak 
 
 

5.3. Formazio txikiak: ikasturte amaieran entzunaldi bat egongo da prestatutako 
abestiak erakusteko. Ikasleak aukeratutako kontserbatorioko kideekin bi abesti 
joko dira prestakuntza txiki batekin, eta ikasleak izango du materiala prestatzeko 
eta ikaskideei beharrezko argibideak emateko ardura. 
Gelan, bigarren hiruhilekoaren bigarren erditik aurrera, entseguak egingo dira 

abesti edo formazio desberdinak probatzen hasteko, hala badagokio. Hala ere, 

ikaslearen ardura izango da baxuko eskola-orduetatik kanpo bere ikaskideekin 

entseatzea 

 
 

5.4. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren mailari 
egokituta. Aurreko ataletan bezala, oso garrantzitsua izango da beti ulertzea zer 
ukitzen ari garen 
 
*Ikasleak karga handia badu, abesti bakarra prestatu ahal izango du, baldin eta 
gainerako ikasgaietan inplikazioa eta gaitasuna erakusten badu 

 
*Konjuntoetako errepertorioak ikasgelan landu ahal izango dira, baina ez ikasgelako 
errepertorioaren zati gisa. 
Abestiren batekin zailtasunak izanez gero edo ikasleak taldearen abesti bat errepertorioaren 

zati gisa gelan lantzeko erabili nahi badu, lerro osoa eta melodia atera beharko dira, hala 

badagokio 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa)  



 

 

behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 
 

 

  Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikaslearen harremana eta 

inplikazioa: segimendua gelan. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- Ikasgaiaren atal bakoitzean 

eskuratutako trebetasunak 

erakustea. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- LAAk zehaztutako hutsegite-

kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 

ekarriko du. Kasu horretan, 

azterketa bat egingo da. 
 

 

  Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- klaseko jarrera: % 15. 

 

- Astean behin lanak egitea eta 

entzunaldiak % 85 

----------------------------------------------------------- 

- Soinua eta tempoa: % 25 

- Zifratuak, lerroak eta melodiak 

irakurtzea: % 20 

- Inprobisatzeko gaitasuna: % 20 

- Entzumena: % 20 
----------------------------------------------------------- 

- Examen práctico y escrito 100%.  
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, rrekuperazio-
sistema…)  

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 

berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 

dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da. 

 

OHARRAK  

 

Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 

egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 

emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAXU ELEKTRIKOKO PROGRAMAZIOA 

Donostiako kontserbatorio profesionala – Francisco Escudero 

Urteko/zikloko programazio didaktikoa 

 
 

Ikastetxea 
 

“Francisco Escudero” 
Kontserbatorioa 

Kodea: 
 012681 

Etapa: 
Etapa. 

Irakaskuntza profesionalak Zikloa/maila: 
 

4. 

Arloa/irakasgaia: 
 

BAXU ELEKTRIKOA 

Irakasleak: 
 

Xabier Barrenetxea Garbizu 
Ikasturtea 

 
 

 

Helburuak 
 

Ebaluazio-irizpideak 
 



 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 

inguruarekin jokabide onak izaten 
jarraitzeaontinuar teniendo buenas 
conductas con la música, el instrumento 
y su entorno.  
 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura antolatuak, 
eraginkorrak eta atseginak ditu.  

 
 

1.3. Hainbat atal konbinatzeko gaitasuna, 
aldi berean hainbat eremu modu 
autonomoan lantzeko.  

 
1.4. Instrumentua zaintzea: arima doitzea.  

 
 

1.5. Musikarekiko inplikazioa; Joan eta 
kontzertuetan aktiboki parte hartzea, 
kontserbatorioko edukiei lotutako 
musika entzutea, dibertsifikatzeko 
interesa izatea eta, master-klaseen, 
kontzertuen edo musikarien online 
bideoak ikustea.  

 
 
 

1.6. Ikaskideen aurrean erregulartasunez 
jotzea eta entzunaldiez gozatzea.  

 
 
2. Alderdi teknikoak. 
 

2.1. Soinua: estilistikoki koherentea den 
soinu egoki bat lortzea. Pastorius, Roco 
Prestia, Alain Carón - 

 
 

2.2. Tempoa: metronomoarekin ariketa 
berriak sortzea. Landutako 
baliokidetasun erritmikoak 
menderatzea 
 
 
 

2.3. Eskalak eta arpegioak: tempoa eta 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
 
1.1. Jarrera positiboa du eta motibatuta 

dago bere lanean. Dibertsifikatu 
egiten du eta bere aldartea ez dago 
baldintzatua ondo jo duen ala ez. 
Errespetuz tratatzen ditu 
ingurunea, laneko materiala eta 
lankideak. 

 
 

1.2. Erregulartasunez ikasten du. 
Lanean eraginkorra da eta 
ikaskuntzaz gozatzen du. 

 
1.3. Aldi berean elkarri lotutako hainbat 

esparru lantzen ditu.  
  
 

1.4. Tresna ondo zainduta eta doituta 
dauka.  

 
1.5. Ikaslea entzule eta parte-hartzaile 

aktibo gisa joaten da 

kontzertuetara, eta 

erregulartasunez entzuten du 

musika, kontserbatorioko edukiekin 

lotuta. Bertako eta nazioarteko 

artista eta banden kontzertuetara 

joaten da.  

 
1.6. Konplexurik gabe jotzen du eta 

jotzen duenean gozatu egiten du. 
 
 
2. Alderdi teknikoak 

 
2.1. Soinua: definizioa, soinu-

sakontasuna eta koherentzia 
estilistikoa.  

 
2.2. Tempo: tempoak ez du 

gorabeherarik eta baliokidetasunak 
argi daude. 
 
 
 

2.3. Escalas y arpegios: tempoa, soinua 



 

 

soinua lantzen jarraitzea ariketa hauen 
bitartez. Lerroak eta doinuak sortzeko 
tresnak lortzea. 
 
Horrez gain: 

 
● Kuatriadak: kuatriada nagusi, 

minor, dominante eta erdi-
gutxituen kontrola hobetzea. 3 
inbertsioak. Haien gaineko 
kontrol melodikoa eta teknikoa. 

 
● Escalas: 7 greziar moduen 

nagusitasuna bi oktabetan: 
joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa.  

 
 

2.4. Kontzeptu akustikoa: bolumena 
eskuineko eskuarekin kontrolatzea. 
Pultsazio-eremuaren gaineko kontrol 
intuitiboa. Koherentzia estilistikoa.  

 
2.5. Baxu elektrikoa soinuztatzeko 

bitartekoak ezagutzea, bai grabaziorako 
bai zuzenekorako. Efektu-pedalak 
ezagutzea, hala nola oktabatzaile reverb 
eta gainerakoak. 

 
2.6. Eskuineko eskuko teknika egokia 

eskuratzeko. 
 

 
 

2.7. Slap: eskuin eskuko teknika eta ezker 
eskuarekin Hammered-on menderatzea 
 

 
 

3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa. 
 

3.1. Improbisazioa: gida notak gidatzea eta 
inprobisazio melodikoa kuatriaden  
erabilerarekin. IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5, 
V7b9, Im7. IIIM7 V7/II IIm7 V7, sustituto  
tritonalak.  

 
Turnarround: I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7. 
Ereduak (hizkera arrunta), tentsioak eta 
gida-notak erregulartasunez erabiltzea 
turnarrounds: I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7.  

eta artikulazioa baloratuko dira, 
honako hauez gain: 

 
  

 
● TLau adineko, adingabe, 

nagusi eta erdi-gutxituak 
ukitzen ditu 3 inbertsioetan, 
eta ulertzen ditu. Egoera 
bakoitzari gehien egokitzen 
zaion digitazioa erabiltzen 
du.  
 

● Moduak arin jotzen ditu eta 

horien eraikuntza ulertzen 

du. Lineak eta melodiak 

eraikitzeko gaitasuna 

baloratuko da.  

 

2.4. Pasaiari dagokion sakatze-eremua 
intuitiboki kontrolatzen du. Tarte 
dinamiko zabala pultsaziotik.  

 
 

2.5. Baxu elektrikoa soinuztatzeko 
bitartekoak ezagutzen eta 
erabiltzen ditu. 

 
 
 

2.6. Helburu teknikoak modu egokian 

lortu.  

 
 
 

2.7. Teknika menderatzea 
 
 
 
 
3. Lectura y Repertorio e improvisación. 
 

3.1. Inprobisazioa: inprobisatzeko eta 
gida-oharretan helburuak ezartzeko 
gaitasuna. IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5 
V7b9 Im7; subV7. 

 
 

Turnarrounds gainean inprobisazio 
melodikoa egiteko gaitasuna: I, 



 

 

 
3.2. Irakurketa: musika-hizkuntzaren eta 

harmoniaren kontzeptuak barneratzea, 
gidoiak, partiturak eta notazio 
espezifikoak interpretatzeko beharrezko 
irakurketa-maila lortzea baxu 
elektrikorako, mailara egokituta 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 
batean) eta ikasturtean edo 
ondorengoetan lantzen diren musika-
estiloetan moldatzen ikasteko ere 
balioko du.  
 

● Melodiak eta baxu-liniak 
irakurtzea: irakurketa arina 
baxu-linietan eta melodien 
tempo ertain eta altuetan.  

 
 
Eskuineko eskuko teknika 
lantzeko berariazko irakurketa-
ariketak kontrolatzea. 
 

 
 

● Zifratuak irakurtzea: gai izatea 
lehen begiratuan baxu-liniak 
eraikitzeko landutako 
baliabideekin eta eroapen 
melodiko on batekin. 
Koherentzia estilistikoarekin 
jotzea.  

 
3.3. Errepertorioa: aukeratutako 

errepertorioa menderatzea. 
 

- Errepertorioari lotutako 
inprobisazioa: inprobisazio 
koherenteak eta harmonikoki 
aberatsak.  

 
 
 
 

4. Entzuteko gaitasuna.  
 

4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 
kalitateak ezagutzea.  
 

V7/II, IIm7, V7, IMaj7; III VI II V 
Landutako patroiak erabiltzen ditu. 

 
3.2. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 

partiturak ulertzen ditu. Ez du forma 
galtzen.  

 
 
 
 

Aldez aurretik irakurtzen du jotzen 
ari denaren berehalakoa.  

 
 
 
 
 

● Arin irakurtzen du eta argi 
du esaldiaren ideia. 
Koherentzia estilistikoa, 
artikulazioa eta espresioa 
ere baloratuko dira.  
 
Kontrola eskuineko eskuko 
berariazko irakurketa-
ariketetan.  
 

 
● Liniak koherenteak dira eta 

argi dago harmonia. 
Eroapen melodikoa egokia 
da. Eta, koherentzia 
estilistikoa. 
 

 
 

3.3. Buruz errepertorioa menderatzea. 
Arintasunez jotzea.  
 
 

- Landutako tresnak erabiliz 
inprobisatzen du. Melodiak 
koherenteak dira eta gida 
notetan ebazten saiatzen 
da.  
 

 
 
 

4. Entzuteko gaitasuna. 
 



 

 

 
4.2. Landutako progresio harmonikoak 

ezagutzea:  
 

● IIm7 SubV7 IMaj7.  
 

● IIIm7 V7/II IIm7 V7. 
 

● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7. 
 

● Eta aurreko ikasturteetan 
landutako progresio guztiak. 

 
● I.M. (IVm7) 

 
4.3. Landutako musika-estiloak ezagutzea.  

 
 
 
5. Entzunaldiak. 
 

5.1. Formazio txikiak: bi abesti prestatzea 
formazio txiki batekin jotzeko eta 
materiala (partiturak) parte-
hartzaileentzat. 

  
 
 
 

5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 
hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta. Ukitzen ari garena 
ulertzea beti.  

 
 

4.1. Landutako akordeak belarrira 
ezagutzen ditu. 

 
 

4.2. Entzumenez ezagutzen ditu 

landutako progresio harmonikoak.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Landutako musika-estiloak 
ezagutzen ditu 

 
 
5. Entzunaldiak. 
 

5.1. Formazio txikiak: entzunaldia 
aurrera ateratzeko interesa du eta 
konpontzeko abestiak proposatzen 
ditu. Ikaskideekin jotzen du, eta 
interesatuta dago.   

 
5.2. Kantuak eraginkortasunez 

prestatzen ditu eta jotzen duena 

ulertzen du. 

 
 

 
EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…)  

 
1. hiruhilekoa: 

 
 

- Eskalak eta arpegioak: moduak eta kuatriadak. Bi oktabetan eskalak. 

- Inprobisazioa: ikastaroko lehen lickaren transkripzioa. Moduei buruzko 

lana. Patroiak. 

- Errepertorioa: bi abesti oso prestatzea. 

- Zifratuen irakurketa: Jamey aebersold, Jim Snidero, Peter O اmara, Afro 

latin grooves. 



 

 

- Doinuen irakurketa: Patitucci, Peter O « Mara », Afro latin grooves. 
- Lehen hiruhilekoko bi abestien entzunaldia.  

 
 
 
2. hiruhilekoa: 
 
 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: inprobisazio modala eta tonala. 

- Errepertorioa: bi abesti. 

- Patroi melodikoak. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Zifratuak irakurtzea: Liniak eta soloak. 

- Ikasturte amaierako entzunaldirako materiala prestatzen eta lehen 

saiakuntzak egiten hastea. 

- Bigarren hiruhilekoko abestien entzunaldia. 
 
 
3. hiruhilekoa: 

 
 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: errepertorioko inprobisazioa. Patroiak erabiltzea 

inprobisazioetan. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Errepertorioa: hiruhileko honetarako aukeratutako bi gaien prestaketa eta 

transkripzioa. 

- Entzunaldia: entseguak eta prestaketa. 
- Zifratuak irakurtzea: errepertorioarekin lotuta.  
- Entzunaldia:  

● Formazio txikia: ateak itxita entzunaldia. 

● Prestatutako gaiak: entzunaldiaren egunean ikasgelan joko dira, 

ateak itxita. 
 
METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 



 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa.  

 
1.4. Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea da 

kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. 
Horretarako, ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta 
bertan ongizatearekin lotutako hainbat jarduera egingo dira.  
Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira, baita baldintzak 
egokiak ez direnerako ere. 

  
Adibideak: 

 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, jotzerakoan ditugun sentsazioak bideratzeko. 
 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 

sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 

sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-

egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 

ikusleen aurrean jotzen 
 

Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 
 

1.5. Ulertu behar dugu ikasketa, batez ere, landu beharreko zereginari premisak edo 
arauak jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak 
jotzen, transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun 
gabe. Beti errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sensitiboan. 
 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 

atseginago egiten du ikastea. 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, ikastea eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da. 

- Ikastekoa hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 

ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, 

laugarren atal bati ikasteko denboraren erdia eskainiko zaio. 



 

 

 

1.6. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari ondoen 
egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren atal bati 
ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 
 

 
 

5. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko 
ariketak. Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, 
zer eta nola jotzen ari den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada 
Nagusiak, menorrak eta gutxituak tonu guztietan eskuragarri dagoen nota 
grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 trasteetan eta eskua mugitu 
gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu guztietan laugarrenetan, 
posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso de escalas y 
arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 
tonalidades por cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está 
tocando.   

 
6. Inprobisazio-ariketak. 

Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

7. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

8. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako 
egoera profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara 
eta etengabe jotzea, jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro 
bakoitzaren eskakizun-mailari egokituta. 
Ikasleak bere zeregina egoera bakoitzari gehien komeni zaion moduan 
antolatzeko gaitasuna hobetzen jarraituko du: asteko zereginen, 
aldartearen edo irakastorduaren arabera. Baina, pixkanaka, ikasleak bere 
lanean buruaskiak izateko eta digitazioari, artikulazioari, adierazpenari eta 
erritmoari buruz sor daitezkeen exekuzio-arazoetan moldatzen jakiteko 
irizpidea hartzen joan behar du. 

 
Orain arte beti lan egin da aldi berean hainbat zeregin egiten, eta zeregin horiek elkarri 
lotuta daude. Adibidez, soinuan eta tempoan ere jarri da arreta, eskalak eta arpegioak 
lantzen genituen bitartean. Azterketa kontzeptu honek, non teknika edo ariketa bat 
baino gehiago biltzen dugun bakar batean, eraginkorragoak izateko aukera ematen digu 
eta praktikan elkarri lotuta dauden alderdi tekniko eta musikalak lantzeko: Sonidoa-
tempoa; eskalak eta arpegioak - Entzumen-gaitasuna, eskalak eta arpegioak – Soinua 
eta tempoa. 

 
2. atalean, elkarrekin landu diren hainbat zeregin aurkitu ditugu 
 
Aurreko ikasturteetan bezala, laugarren atazak azkena izan beharko du beti. 
 



 

 

 
1.4. Instrumentua zaintzea: 

 
 

- Kintajea: arimaren doikuntza kintajeari dagokionez. soken lodiera aldaketa 
eta, exekutatzailearen gustukoa.   
 

- Masta garbitu eta hidratatzea: soka aldaketa bakoitzean limoi-olioarekin eta 
lixa-hondar oso finekin egingo da. 

 
1.5. Musikarekiko inplikazioa: ikasgelan audio edo bideo formatuko musika anitza 

entzuteko denbora izango da, eta nazioko zein nazioarteko talde, artista eta 
interpreteen kontzertuetara joateko ideia sustatuko da 
 

1.6. Ikasleek jendaurrean jotzeko ekitaldia partekatu eta normalizatu behar dute 
ikasgelan. Ondo pasatzeko jotzeko ideia sustatuko da.  
 

 
2. Alderdi teknikoak. 

 
3.1. Sonido: Soinua: lana etengabea da.  

Soinua berariaz landuko da eskalen eta arpegioen atalean, eta arreta jarriko da 
errepertorioaren atalean (soinua musika-estilo baten sonoritateari edo garai jakin 
bati lotuta tratatuko da).  

 
3.2. Tempoa: pultsu egonkor bat izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 

metronomoarekin lan egiteaz gain. 
 

 
- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa isurtzea eragiten du. 

Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta 
soinua onak izan daitezen. 
 

- Azpisaila: azpisaila barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago izango 
ditugu tempo egonkorra izateko. 
 

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantzatzea erritmoarekin 

konektatzeko modu egokia da 
 

Baina atal honetan barne-denbora garatzeko eta hobetzeko lan-tresnak izatea 
azpimarratuko da: 
 

3.3. Metronomoarekin ariketa espezifikoak landuko dira, azpisail bitar, hirutar eta 
sinkopatuekin: 

 
4/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1 eta 3 denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an 



 

 

 
3/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 2. zenbakian. (1 eta 2 ½) 

● Metronomoa 1. eta 3. zenbakietan 

 
Gainera, azpibanaketei eta sentsazio erritmiko gako edo bikoitzekiko erlazioari 
dagokienez, baliokidetasunak ere landuko dira. 
 

● 3 Vs 2. 
 

● 4 Vs 3.  
 

● 6 Vs 4. 
 
 

2.6 Eskalak eta arpegioak: ariketa hauek beti landuko dira; tempo oso pausatuetatik 
(soinuan arreta jartzeko) 160bpm-ra (teknikoki hobetzeko) hainbat iruditan eta 
notak errepikatuz. Eskalen kasuan, hirugarrenetan, laugarrenean bostgarrenetan 
eta seigarrenetan ere lan egingo da (biribilak, zuriak, kortxea beltzak, kortxea, 
kortxea erdia, kortxea eta kortxaerdi tresiloak)  
 

● Kuatriadak: kuatriada nagusi, minor, dominante eta erdi-gutxituak 
menderatzen ditu 9na arte. 
Horretarako, tonu guztietako aztarna-ariketak (rudimento ariketak) egingo 

dira. 

● Eskalak: 7 modu grekoak menderatzea: joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa. Modalki inprobisatuko da. (Kind Of Blue 
adibidez) 
 

2.7 Kontzeptu akustikoa: Weather Report (jaco Pastorius), Tower Of Power eta, oro 
har, jazz fusioaren errepertorio-lanaren bidez, testuinguru bakoitzerako exekuzio-
modurik egokiena landuko da berariaz. Slap eta Hammered-on teknikak ere bai.  

 
2.8 Ekualizazioa eta soinu-baliabideak - Grabazioa eta zuzenekoa 1: baxu elektrikoa 

zuzenean grabatzeko eta anplifikatzeko beharrezkoak diren bitartekoez hitz egingo 
da.  

 

● D.I.: injekzio-kutxa 
 

● P.A. Taldea edo conjuntoa anplifikatzeko sistemak zehazki. 

 

● Ekualizazioa zehatz-mehatz erabili beharreko 0db. balioa.  
 

 
Entzunaldietan, bitarteko horiekin lan egingo da, eta tarte labur bat hartuko da 
osagai horiek aipatu eta ezagutzeko.  

 
 
Gainera, ikasgelan abesti bat grabatuko da. Musika-talde batekin eta/edo software-



 

 

instrumentu/sample/bestelakoekin egin ahal izango da. 
 

Konpresoreen eta pedalen sistemak ezagutzeko, hala nola oktabadoreak eta reverb 
eta delay efektuak. 
 
 

2.6. Eskuineko eskuko teknika: atal honek 5. mailako errepertorioko prestakuntza 
teknikoa du ardatz (Tower Of Power, Joco Pastorius).  
 
Ariketak egingo dira kortxeaerdiak (even eta swing) erabilita, gure baxu-lerroen 
fraseatze erritmikoa lantzeko (3.1. eta 3.3. ataletako ariketak) 
 

● Kortxoerdiak hainbat lekutan nabarmenduta ukitzea (irakurketaren 
atalean) 
 

● 3., 6., 2. eta 4. ohar espezifikoen taldekatzeekin egindako joan-etorriak 
(inprobisazioaren atalean ere lan egingo da).  
 

2.7. Slap: Slap It liburuarekin berariazko ariketekin lan egingo da, eta teknika honen 
erabilerarekin errepertorioa 
  

 
 
3. Inprobisazioa, irakurketa eta errepertorioa  
 

3.1. Inprobisazioa: desarroilo motibikoa garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 
 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 
 

Eskalak eta arpegioak erabiliz, progresio harmoniko hauetarako patroiak aztertzen 
jarraituko da: 
 



 

 

● V7 Imaj7 
 

● V7b9 Imaj7 = gutxitua 7. 
 

● IIm7 V7 IMaj7 
 

● IIm7 SubV7 IMaj7 
 

● IIm7b5 V7b9  Im7 
 

● IIIm7 IIm7 V7 Imaj7 
 

● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7 
 

● Eta lan egindako errepertorioetan egoki diren eta/edo agertzen diren 

guztiak.  
  
 

Gai hauei buruzko inprobisazioa landuko da 
 

● 7 moduak + lidiab7 
 

● Blues jazz.  
 

● Turnarroundak.  
 

● Errepertorioa.  
 

Gure inprobisazioen helburuak ezartzeko gida-notak gidatzen jarraituko dugu, eta, 
horrez gain, tentsioak erabiliko ditugu helburuak ezartzeko. Horretarako, 
inprobisazio- eta imitazio-ariketak egingo dira. 
 
 
Lickak eta patroiak: aurreko ikasturteetan bezala, lickak eta patroiak transkribatuko 
dira gure hizkuntza aberasteko. Musika-estilo baten hizkuntza arruntari egoki 
dakizkiokeen loturak eta ereduak. Koadernoan atal espezifiko bat prestatuko dugu, 
etorkizunean transkribatu eta osatuko ditugun liks eta patroietarako. 
 
Musika estilo bat koherentziaz jotzeko, kontuan hartu beharreko elementu asko 
daude: artikulazioa, soinua (efektuak, anplifikazio baliabideak), esaldien norabidea, 
tentsio jakin batzuen erabilera eta estilo bat definitzen duten hizkuntza arruntaren 
erabilera, hala nola, lick eta patroiak. Beraz, hizkuntza arruntaren erabilera 
koherentzia estilistikoarekin lotuta dago, eta horregatik, inprobisazioa testuinguru 
estilistiko baten barruan landuko da beti.  
 
 
Atal honetan baliabide hauek erabiliko ditugu:  
 

● Kuatriadak: Maj7(9 13) , Maj7(9 11# 13)  ,Maj7Aum(9 #11 13) m7 (9 11 13), 
7, m7b5 y o7 (+ lantzen diren errepertorioetan ager daitezkeen akorde 
guztiak)  



 

 

 
● Eskala Pentatonikoak: hainbat akorderen gainean jotzeko lan espezifikoa.  

 
Hona hemen adibide batzuk: 
 

- Lidioa: pentatoniko txikia zazpigarrenetik. 

- Joniarra: pentatoniko nagusia bere bostgarrenetik. 

- Dorikoa: pentatoniko nagusia laugarrenetik. 
 

 
● 7 moduak + lidia b7.  

 
 

3.2. Irakurketa: irakurketaren atalak memoria lantzeko, errepertorioa prestatzeko 
(hasiera batean) eta ikasturtean lantzen diren musika estiloetan moldatzen ikasteko 
ere balioko du. 
 

● Melodiak eta baxu-lerroak irakurtzea: irakurketa pixkanaka egingo da, 
denbora altuetan arintasuna lortu arte. 
 
Irakurketa beti izango da kontzientea. Lehen begiratuan, irakurtzen diren 
doinuak aztertuko dira, eta akordeei buruzko analisi harmonikoa egingo da.    
 
Estilo bakoitzaren berariazko artikulazioak landuko dira 
 
Eskuineko eskuaren berariazko lana: ariketak irakurtzea, eskuineko 
eskuaren teknika hobetzeko eta hainbat musika-testuingurutan arintasuna 
lortzeko.    

 
● Zifratuak irakurtzea: abestiak lehen begiratuan joko dira eta errepertorioak 

prestatuko dira, ikasleek baxu-liniak eta bakar-lerro inprobisatuak sortzeko, 
aurreko ikasturteetan bezala.  
 
Artikulazioa jorratzeaz gain, arreta jarriko da ukitzen ditugun progresio 
harmonikoen ulermenean, eta historikoki eta estilistikoki testuinguruan 
kokatuko dira 
 

Irakurketa-liburuak: 
 
 

● Peter O´mara 
 

● Afro latin grooves 
 

● Jaco Pastorius: Portrait of jaco 
 

● Real books 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception (solos) 
 



 

 

● Weather Report 
 

● Tower of Power 
 

● Jamey Aebersold. 
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 
 

● Standing in the shadows of James Jamerson. 
 

● Transkripzioak.  
 
 

3.3.  Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da.  
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 
 
Proposatutako estiloak: jazz fusioa, fusioa eta Groove oro har, metal progresiboa, 
disko musika. 
 

- Errepertorioari lotutako inprobisazioa: inprobisazioa hainbat ataletan 
landuko da, baina errepertorioan lerroak eta soloak inprobisatuak izango 
diren egoerak eta testuinguruak egongo dira 
 
 

Errepertorio orientagarria: 
 

 
● Used to be a cha cha  (Jaco Pastorius) 

 
● Birdland (weather Report) 

 
● Come on come over (Jaco Pastorius) 

 
● Time wont wait  (Jamiroquai) 

 
● Our love is in danger (Chaka Khan) 

 
● Rock With You (Michael Jackson) 

 
● Good love i son the way (John Mayer) 

 
● Bright size life (Pat Metheny) 

 
● Musika modernoko errepertorioa: baxu linien 



 

 

transkripzoioak. 
 

*Irakasleak izango du azken hitza abesti bat maila horretarako egokia den ala ez 
erabakitzeko orduan. 

 
 
4.  Entzuteko gaitasuna. 
 

4.2. Eskalak eta arpegioak lantzen direnean, eskalak eta arpegioak idazteaz eta 
jotzeazitzeaz gain, abestu egin beharko ditugu, haiei buruzko entzumen-
kontzientzia hartzeko eta entzumenez ezagutzeko. Helburua ikasturtean zehar 
lantzen diren akordeen kalitateak entzumenaren bidez ezagutzea izango da 
 

4.3. Entzunez landuko dira errepertorioan agertzen diren progresio harmoniko guztiak, 
baina bereziki azpimarratuko dira honako hauek: 

 
● IIm7 SubV7 IMaj7.   

                   
● IIIm7 V7/II IIm7 V7. 

 
● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7 

 
● I, VI-, IV, V.  
 
● I, VI-, II-, V. 

 
● Eta lan egindako errepertorioetan egoki diren eta agertzen diren guztiak. 

 

 
 

 
4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 

harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere aitortu behar dugu. Kasu 
honetan, jazz musikaren barruan estiloak bereizten ikasi, hala nola afro, latin, 
swing, even eta two feel edo straight koherentziaz jotzeko gaitasuna. Horiek defini 
ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan oinarrituko gara, hala nola 

 
 

● Klabeak 

● Azpisailak 

● Soinua 

● Tempoak 
● OrkestrazioaClaves 
 

 
5. Entzunaldiak 
 
 

5.5. Formazio txikiak: ikasturte amaieran entzunaldi bat egongo da prestatutako 
abestiak erakusteko. Ikasleak aukeratutako kontserbatorioko kideekin bi abesti 



 

 

joko dira prestakuntza txiki batekin, eta ikasleak izango du materiala prestatzeko 
eta ikaskideei beharrezko argibideak emateko ardura. 
Gelan, bigarren hiruhilekoaren bigarren erditik aurrera, entseguak egingo dira 

abesti edo formazio desberdinak probatzen hasteko, hala badagokio. Hala ere, 

ikaslearen ardura izango da baxuko eskola-orduetatik kanpo bere ikaskideekin 

entseatzea 

 
 

5.6. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren mailari 
egokituta. Aurreko ataletan bezala, oso garrantzitsua izango da beti ulertzea zer 
ukitzen ari garen 
 
*Ikasleak karga handia badu, abesti bakarra prestatu ahal izango du, baldin eta 
gainerako ikasgaietan inplikazioa eta gaitasuna erakusten badu 

 
*Konjuntoetako errepertorioak ikasgelan landu ahal izango dira, baina ez ikasgelako 
errepertorioaren zati gisa. 
Abestiren batekin zailtasunak izanez gero edo ikasleak taldearen abesti bat errepertorioaren 

zati gisa gelan lantzeko erabili nahi badu, lerro osoa eta melodia atera beharko dira, hala 

badagokio. 

 
 
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 
 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa)  

 
 

 Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikaslearen harremana eta 

inplikazioa: segimendua gelan. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- Ikasgaiaren atal bakoitzean 

eskuratutako trebetasunak 

erakustea. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- LAAk zehaztutako hutsegite-

 

 
Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- klaseko jarrera: % 15. 

 

- Astean behin lanak egitea eta 

entzunaldiak % 85 

----------------------------------------------------------- 

- Soinua eta tempoa: % 25 

- Zifratuak, lerroak eta melodiak 

irakurtzea: % 20 

- Inprobisatzeko gaitasuna: % 20 

- Entzumena: % 20 
----------------------------------------------------------- 

- Examen práctico y escrito 100%. 



 

 

kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 
ekarriko du. Kasu horretan, 
azterketa bat egingo da. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, 
errekuperazio-sistema…) 

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 
berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 
dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da. 

OHARRAK  

 
Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 
egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 
emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 

 

BAXU ELEKTRIKOKO PROGRAMAZIOA 

Donostiako kontserbatorio profesionala – Francisco Escudero 

Urteko/zikloko programazio didaktikoa 

 
 

Ikastetxea 
 

“Francisco Escudero” 
Kontserbatorioa 

Kodea: 
 012681 

Etapa: 
 

Irakaskuntza Profesionala Zikloa/maila: 
 

5º 

Arloa/irakasgaia: 
Area/ Materia 

BAXU ELEKTRIKOA 

Irakasleak: 
 

Xabier Barrenetxea Garbizu 
Ikasturtea 

 
 

 

Helburuak 
 

Ebaluazio-irizpideak 
 



 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 

inguruarekin jokabide onak izaten 
jarraitzeaontinuar teniendo buenas 
conductas con la música, el instrumento 
y su entorno. 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura antolatuak, 
eraginkorrak eta atseginak ditu. 

 
 

1.3. Hainbat atal konbinatzeko gaitasuna, 
aldi berean hainbat eremu modu 
autonomoan lantzeko. 

 
1.4. Instrumentua zaintzea: arima doitzea 

 
 

1.5. Musikarekiko inplikazioa; Joan eta 
kontzertuetan aktiboki parte hartzea, 
kontserbatorioko edukiei lotutako 
musika entzutea, dibertsifikatzeko 
interesa izatea eta, master-klaseen, 
kontzertuen edo musikarien online 
bideoak ikustea. 

 
 
 
 

1.6. Ikaskideen aurrean erregulartasunez 
jotzea eta entzunaldiez gozatzea. 

 
2. Alderdi teknikoak. 
 

2.1. Soinua: estilistikoki koherentea den 
soinu egoki bat lortzea Jazz, bebop,  
Rock progresivo… 
 

2.2. Tempoa: metronomoarekin ariketa 
berriak sortzea. Landutako 
baliokidetasun erritmikoak 
menderatzea. 
 

2.3. Eskalak eta arpegioak: denbora eta 
soinua lantzen jarraitzea ariketa hauen 
bitartez. Baxu liniak eta doinuak 
sortzeko tresnak lortzea. 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
1.1. Jarrera positiboa du eta motibatuta 

dago bere lanean. Dibertsifikatu 
egiten du eta bere aldartea ez dago 
baldintzatua ondo jo duen ala ez. 
Errespetuz tratatzen ditu 
ingurunea, laneko materiala eta 
lankideak. 

 
 

1.2. Erregulartasunez ikasten du. 
Lanean eraginkorra da eta 
ikaskuntzaz gozatzen du. 

 
1.3. Aldi berean elkarri lotutako hainbat 

esparru lantzen ditu.  
  
 

1.4. Tresna ondo zainduta eta doituta 
dauka.  

 
1.5. Ikaslea entzule eta parte-hartzaile 

aktibo gisa joaten da 

kontzertuetara, eta 

erregulartasunez entzuten du 

musika, kontserbatorioko edukiekin 

lotuta. Bertako eta nazioarteko 

artista eta banden kontzertuetara 

joaten da.  

 

1.6. Konplexurik gabe jotzen du eta 

jotzen duenean gozatu egiten du.. 

 
2. Alderdi teknikoak. 

 
2.1. Soinua: definizioa, soinu-

sakontasuna eta koherentzia 
estilistikoa.  

 
2.2. Tempoa: tempoak ez du 

gorabeherarik eta baliokidetasunak 
argi daude.  
 
 

2.3. Eskalak eta arpegioak: tempoa, 
soinua eta artikulazioa baloratuko 
dira, honako hauez gain: 

 



 

 

 
Horrez gain: 

 
● Kuatriadak: kuatriada nagusi, 

minor, dominante eta erdi-
gutxituen kontrola hobetzea, bi 
okatabetan. 3 inbertsioak. 
Haien gaineko kontrol 
melodikoa eta teknikoa. 

 
 

● Eskalak: 7 greziar moduen 
nagusitasuna bi zortzikotan: 
joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa.  

 
 
 
 

2.4. Kontzeptu akustikoa: bolumena 
eskuineko eskuarekin kontrolatzea. 
Jazz-musikaren berariazko artikulazioa 
eta espresibitatea menderatzea. 
Koherentzia estilistikoa. 

 
2.5. Baxu elektrikoa soinuztatzeko 

bitartekoak ezagutzea; nahasketa 
anplifikadoretik landuko da, tratu 
akustikoagoarekin, bai grabaziorako bai 
zuzenekorako.  

 
2.6. Eskuineko eskuko teknika egokia 

eskuratzeko. 
 

 
3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa 

 
 

3.1. Inprobisazioa: gida notak gidatzea eta 
inprobisazio melodikoa kuatriaden 
erabilerarekin. IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5, 
V7b9, Im7. IIIM7 V7/II IIm7 V7, sustituto 
tritonalak. 
trunarroundak: I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7. 

Ereduak (hizkera arrunta), tentsioak eta 

gida-notak erregulartasunez erabiltzea 

 
 
 

3.2. Irakurketa: musika-hizkuntzaren eta 
harmoniaren kontzeptuak barneratzea, 

 
  

 
● kuatriadak, minorrak, 

dominanteak, erdi-
gutxituak, gutxituak, 
handituak eta 3 inbertsioak 
jotzen ditu, eta ulertzen 
ditu. Egoera bakoitzari 
gehien egokitzen zaion 
digitazioa erabiltzen du.  

 
● Moduak arin jotzen ditu eta 

horien eraikuntza ulertzen 
du. Liniak eta melodiak 
eraikitzeko gaitasuna 
baloratuko da. 

 
 

2.4. Pasaiari dagokion sakatze-eremua 
intuitiboki kontrolatzen du. Tarte 
dinamiko zabala. Artikulazio eta 
adierazpen egokiak. 

 

2.5. Baxu elektrikoa soinuztatzeko 
bitartekoak ezagutzen eta 
erabiltzen ditu.  

 
 
 

2.6. Helburu teknikoak modu egokian 
lortzea.  
 
 

3. Irakurketa eta errepertorioa eta 

inprobisazioa. 

 
3.1. Inprobisazioa: inprobisatzeko eta 

gida-oharretan helburuak ezartzeko 
gaitasuna.  

 
Turnarrounds gainean inprobisazio 
melodikoa egiteko gaitasuna: 
.  IIm7 V7 IMaj7; IIm7b5 V7b9 Im7; 
subV7 
I, V7/II, IIm7, V7, IMaj7; III VI II V 
Landutako patroiak erabiltzen ditu.  

 
3.2. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 

partiturak ulertzen ditu. Ez da 

forman galtzen 



 

 

gidoiak, partiturak eta notazio 
espezifikoak interpretatzeko beharrezko 
irakurketa-maila lortzea baxu 
elektrikorako, mailara egokituta. 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 
batean) eta ikasturtean edo 
ondorengoetan lantzen diren musika-
estiloetan moldatzen ikasteko ere 
balioko du. 
 
 

● Melodiak eta baxu-liniak 

irakurtzea: irakurketa arina 

baxu-lerroen eta melodien 

tempo ertain eta altuetan. 
 
Eskuineko eskuko teknika 
lantzeko berariazko irakurketa-
ariketak kontrolatzea. 

 
 

● Zifratuak irakurtzea: gai izatea 
lehen begiratuan baxu-lerroak 
eraikitzeko landutako 
baliabideekin eta eroapen 
melodiko on batekin. 
Koherentzia estilistikoarekin 
jotzea. 
 

 
3.3. Errepertorioa: aukeratutako 

errepertorioa menderatzea. 
 

- Errepertorioari lotutako 
inprobisazioa: inprobisazio 
koherenteak eta harmonikoki 
aberatsak 

 
 

4. Entzuteko gaitasuna 
 

4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 
kalitateak ezagutzea 

 
4.2. Landutako progresio harmonikoak 

ezagutzea: 
 

● IIm7 SubV7 IMaj7.  

 
 
 
 

Aldez aurretik irakurtzen du ukitzen 
ari denaren berehalakoa. 

 
 
 
 
 

● Irakurri arin eta argi 
esaldiaren ideia. 
Koherentzia estilistikoa, 
artikulazioa eta adierazpena 
ere baloratuko dira 

 
 
Kontrola eskuineko eskuko 
berariazko irakurketa-
ariketetan. 
 

 
● Lerroak koherenteak dira 

eta argi dago harmonia. 
Eroapen melodikoa egokia 
da. Eta, koherentzia 
estilistikoa. 
  

 
 
 

3.3. Buruz errepertorioa menderatzea. 

Arintasunez jotzea.  

 
- Landutako tresnak erabiliz 

inprobisatzen du. Melodiak 
koherenteak dira eta gida 
notetan ebazten ditu 
esaldiak. 

 
 
4. Entzuteko gaitasuna. 

 
4.1. Landutako akordeak belarrira 

ezagutzen ditu. 
 

4.2. Entzumenez ezagutzen ditu 
landutako progresio harmonikoak.  
 

 



 

 

 
● IIIm7 V7/II IIm7 V7. 

 
● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7. 

 

● Eta aurreko ikasturteetan 

landutako progresio guztiak 
 
● I.M. (IVm7) 

 
4.3. Landutako musika-estiloak ezagutzea. 

 
 
 
5. Entzunaldiak. 

 
 

5.1. Formazio txikiak: bi abesti prestatzea 
formazio txiki batekin jotzeko eta 
materiala (partiturak) parte-
hartzaileentzat. 

 
 

5.2. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 
hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta. Ukitzen ari garena 
ulertzea beti. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.3. Landutako musika-estiloak 
ezagutzen ditu 

 
 
5. Entzunaldiak. 
 
 
 

5.1. Formazio txikiak: Entzunaldia 
aurrera ateratzeko interesa du eta 
konpontzeko abestiak proposatzen 
ditu. Lankide batzuekin jotzen du, 
eta interesatuta dago. 

 
5.2. Kantuak eraginkortasunez 

prestatzen ditu eta jotzen duena 

ulertzen du. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…) 

 
1. hiruhilekoa: 

 
 

- Eskalak eta arpegioak: moduak eta kuatriadak. Eskalak bii oktabetan. 

- Inprobisazioa: ikastaroko lehen lickaren transkripzioa. Moduei buruzko lana 

+ patroiak. 

- Errepertorioa: bi abesti oso prestatzea. 

- Zifratuen irakurketa: Jamey aebersold, Jim Snidero, Peter O اmara, Afro 

latin grooves. 

- Melodien irakurketa: Patitucci, Peter O « Mara », Afro latin grooves. 

- Lehen hiruhilekoko bi abestien entzunaldia. 
 
 
2. hiruhilekoa: 

 



 

 

 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: inprobisazio modala eta tonala. 

- Errepertorioa: bi abesti. 

- Patroi melodikoak. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Zifratuak irakurtzea: liniak eta soloak. 

- Ikasturte amaierako entzunaldirako materiala prestatzen eta lehen 

saiakuntzak egiten hastea. 
- Bigarren hiruhilekoko abestien entzunaldia. 

 
 
3. hiruhilekoa: 

 

- Eskalak eta arpegioak: lanaren jarraipena. 

- Inprobisazioa: errepertorioko inprobisazioa. Patroiak erabiltzea 

inprobisazioetan. 

- Eskuineko eskuko ariketak: even eta swing kortxeaerdiak. 

- Errepertorioa: hiruhileko honetarako aukeratutako bi gaien prestaketa eta 

transkripzioa. 

- Entzunaldia: entseguak eta prestaketa. 

- Zifratuak irakurtzea: errepertorioarekin lotuta. 

- Entzunaldia: 
- Escalas y arpegios: Continuación del trabajo.   
- Improvisación: Improvisación sobre repertorio. Uso de patrones en las 

improvisaciones.  
- Ejercicios de mano derecha: semicorcheas even y  swing. 
- Repertorio: Preparación y transcripción de los dos temas elegidos para este 

trimestre. 
- Audición: Ensayos y preparación. 
- Lectura de cifrados: Relacionada con el repertorio.  
- Audición:  

● Formazio txikia: ateak itxita entzutea. 
● Prestatutako abestiak: entzunaldiaren egunean ikasgelan joko dira, 

ateak itxita.  
 
METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 

 



 

 

 
2. Ikaslearen harremana eta inplikazioa.  

 
1.7. Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea da 

kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. 
Horretarako, ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta 
bertan ongizatearekin lotutako hainbat jarduera egingo dira.  
Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira, baita baldintzak 
egokiak ez direnerako ere. 

  
Adibideak: 

 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, jotzerakoan ditugun sentsazioak bideratzeko. 
 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 

sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 

sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-

egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 

ikusleen aurrean jotzen 
 

Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 
 

1.8. Ulertu behar dugu ikasketa, batez ere, landu beharreko zereginari premisak edo 
arauak jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak 
jotzen, transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun 
gabe. Beti errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sensitiboan. 
 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 

atseginago egiten du ikastea. 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, ikastea eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da. 

- Ikastekoa hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 

ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, 

laugarren atal bati ikasteko denboraren erdia eskainiko zaio. 



 

 

 

1.9. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari ondoen 
egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren atal bati 
ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 
 

 
 

9. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko 
ariketak. Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, 
zer eta nola jotzen ari den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada 
Nagusiak, menorrak eta gutxituak tonu guztietan eskuragarri dagoen nota 
grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 trasteetan eta eskua mugitu 
gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu guztietan laugarrenetan, 
posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso de escalas y 
arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 
tonalidades por cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está 
tocando.   

 
10. Inprobisazio-ariketak. 

Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

11. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

12. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako 
egoera profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara 
eta etengabe jotzea, jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro 
bakoitzaren eskakizun-mailari egokituta. 
Ikasleak bere zeregina egoera bakoitzari gehien komeni zaion moduan 
antolatzeko gaitasuna hobetzen jarraituko du: asteko zereginen, 
aldartearen edo irakastorduaren arabera. Baina, pixkanaka, ikasleak bere 
lanean buruaskiak izateko eta digitazioari, artikulazioari, adierazpenari eta 
erritmoari buruz sor daitezkeen exekuzio-arazoetan moldatzen jakiteko 
irizpidea hartzen joan behar du. 

 
Orain arte beti lan egin da aldi berean hainbat zeregin egiten, eta zeregin horiek elkarri 
lotuta daude. Adibidez, soinuan eta tempoan ere jarri da arreta, eskalak eta arpegioak 
lantzen genituen bitartean. Azterketa kontzeptu honek, non teknika edo ariketa bat 
baino gehiago biltzen dugun bakar batean, eraginkorragoak izateko aukera ematen digu 
eta praktikan elkarri lotuta dauden alderdi tekniko eta musikalak lantzeko: Sonidoa-
tempoa; eskalak eta arpegioak - Entzumen-gaitasuna, eskalak eta arpegioak – Soinua 
eta tempoa. 

 
2. atalean, elkarrekin landu diren hainbat zeregin aurkitu ditugu 
 
Aurreko ikasturteetan bezala, laugarren atazak azkena izan beharko du beti. 
 



 

 

 
1.7. Instrumentua zaintzea: 

 
 

- Kintajea: arimaren doikuntza kintajeari dagokionez. soken lodiera aldaketa 
eta, exekutatzailearen gustukoa.   
 

- Masta garbitu eta hidratatzea: soka aldaketa bakoitzean limoi-olioarekin eta 
lixa-hondar oso finekin egingo da. 

 
1.8. Musikarekiko inplikazioa: ikasgelan audio edo bideo formatuko musika anitza 

entzuteko denbora izango da, eta nazioko zein nazioarteko talde, artista eta 
interpreteen kontzertuetara joateko ideia sustatuko da 
 

1.9. Ikasleek jendaurrean jotzeko ekitaldia partekatu eta normalizatu behar dute 
ikasgelan. Ondo pasatzeko jotzeko ideia sustatuko da.  
 

 
3. Alderdi teknikoak. 

 
3.4. Sonido: Soinua: lana etengabea da.  

Soinua berariaz landuko da eskalen eta arpegioen atalean, eta arreta jarriko da 
errepertorioaren atalean (soinua musika-estilo baten sonoritateari edo garai jakin 
bati lotuta tratatuko da).  

 
3.5. Tempoa: pultsu egonkor bat izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 

metronomoarekin lan egiteaz gain. 
 

 
- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa isurtzea eragiten du. 

Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta 
soinua onak izan daitezen. 
 

- Azpisaila: azpisaila barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago izango 
ditugu tempo egonkorra izateko. 
 

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantzatzea erritmoarekin 

konektatzeko modu egokia da 
 

Baina atal honetan barne-denbora garatzeko eta hobetzeko lan-tresnak izatea 
azpimarratuko da: 
 

3.6. Metronomoarekin ariketa espezifikoak landuko dira, azpisail bitar, hirutar eta 
sinkopatuekin: 

 
 
4/4:  

● Metronomoa 1. 
● Metronomoa 1 eta 3an.  



 

 

● Metronomoa l 2 eta 4ean. 
 

3/4:  
● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 2. denboretan. (1 y 2 ½.) 

● Metronomoa 1. eta 3. denboretan. 

 
 

5/4:  
● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1., ¾. eta 2/4. denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an 

 
7/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 4/4ko 1. eta 3/4ko 1. denboretan. (Gakoak) 

● Metronomoa zuriz. 

  
 
 

Gainera, azpibanaketei eta sentsazio erritmiko gako edo bikoitzekiko erlazioari 
dagokienez, baliokidetasunak ere landuko dira. 
 

● 3 Vs 2. 
 

● 4 Vs 3.  
 

● 6 Vs 4. 
 

● 5 vs 4. 
 

● 7 vs 4. 
 
 

2.9 Eskalak eta arpegioak: ariketa hauek beti landuko dira; tempo oso pausatuetatik 
(soinuan arreta jartzeko) 160bpm-ra (teknikoki hobetzeko) hainbat iruditan eta 
notak errepikatuz. Eskalen kasuan, hirugarrenetan, laugarrenean bostgarrenetan 
eta seigarrenetan ere lan egingo da (biribilak, zuriak, kortxea beltzak, kortxea, 
kortxea erdia, kortxea eta kortxaerdi tresiloak)  
 

● Kuatriadak: kuatriada nagusi, minor, dominante eta erdi-gutxituak 
menderatzen ditu 9na arte. 
Horretarako, tonu guztietako aztarna-ariketak (rudimento ariketak) egingo 

dira. 

● Eskalak: 7 modu grekoak menderatzea: joniarra, Dorikoa, Frigioa, Lidio, 
Mixolidioa, Eoleoa eta Lokrioa. Modalki inprobisatuko da. (Kind Of Blue 
adibidez) 
 

2.10 Kontzeptu akustikoa: Weather Report (jaco Pastorius), Tower Of Power eta, oro 
har, jazz fusioaren errepertorio-lanaren bidez, testuinguru bakoitzerako exekuzio-



 

 

modurik egokiena landuko da berariaz. Slap eta Hammered-on teknikak ere bai.  
 

2.11 Ekualizazioa eta soinu-baliabideak - Grabazioa eta zuzenekoa (Jazz): baxu 
elektrikoa zuzenean grabatzeko eta anplifikatzeko beharrezkoak diren bitartekoez 
hitz egingo da.  

 

● D.I.: injekzio-kutxa 
 

● P.A. Taldea edo conjuntoa anplifikatzeko sistemak, zehazki. 

 

● Ekualizazioa zehatz-mehatz erabili beharreko 0db. balioa.  
 

 
Entzunaldietan, bitarteko horiekin lan egingo da, eta tarte labur bat hartuko da 
osagai horiek aipatu eta ezagutzeko.  

 
 
Gainera, ikasgelan abesti bat grabatuko da. Musika-talde batekin eta/edo software-
instrumentu/sample/bestelakoekin egin ahal izango da. 

 
Konpresoreen eta pedalen sistemak ezagutzeko, hala nola oktabadoreak eta reverb 
eta delay efektuak. 
 
 

2.6. Eskuineko eskuko teknika: atal honetan 6. mailako errepertorioko prestakuntza 
teknikoa lantzen da (Parker, swing eta bebop motako soloak, oro har). 

2.7. Kortxeak eta kortxeaerdiak (even eta swing) erabiliz ariketak egingo dira, gure 
baxu-lerroen fraseatze erritmikoa lantzeko (3.1. eta 3.3. ataletako ariketak). 
 

● Kortxea azentuatuak hainbat lekutan jotzea (jazzerako artikulazio 
espezifikoaren lana) 

 
● 3., 6., 2. eta 4. nota espezifikoen taldekatzeekin egingo da 

(inprobisazioaren atalean ere lan egingo da). 
 
 
3. Inprobisazioa, irakurketa eta errepertorioa 
 

3.1. Inprobisazioa:  motiboak garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 
 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 



 

 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 
 

Eskalak eta arpegioak erabiliz, progresio harmoniko hauetarako patroiak aztertzen 
jarraituko da: 
 
 

● V7 Imaj7 
 

● V7b9 Imaj7 = disminuido 7. 
 

● IIm7 V7 IMaj7 
 

● IIm7 SubV7 IMaj7 
 

● IIm7b5 V7b9  Im7 
 

● IIIm7 IIm7 V7 Imaj7 
 

● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7 
 

● Eta lan egindako errepertorioetan egoki diren eta agertzen diren guztiak. 
 

Honako hauei buruzko inprobisazioa landuko da: 
 

● Zazpi moduak + lidiab7 
 

● Bebop eskalak eta hurbilketa kromatiko eta diatonikoak arpegioko notetara.  
 

● Blues Parker. 
 

● Turnarroundak.  
 

● Errepertotorioa.  
 

 
Gure inprobisazioen helburuak ezartzeko gida-notak gidatzen jarraituko dugu, eta, 
horrez gain, tentsioak erabiliko ditugu helburuak ezartzeko. Inprobisazio- eta 
imitazio-ariketen bidez egingo da.  
  
 
Lickak eta patroiak: aurreko ikasturteetan bezala, lickak eta patroiak transkribatuko 
dira gure hizkuntza aberasteko. Musika-estilo baten hizkuntza arruntari egoki 
dakizkiokeen loturak eta ereduak. Koadernoan atal espezifiko bat prestatuko dugu, 



 

 

etorkizunean transkribatu eta osatuko ditugun liks eta patroietarako. 
 
Musika estilo bat koherentziaz jotzeko, kontuan hartu beharreko elementu asko 
daude: artikulazioa, soinua (efektuak, anplifikazio baliabideak), esaldien norabidea, 
tentsio jakin batzuen erabilera eta estilo bat definitzen duten hizkuntza arruntaren 
erabilera, hala nola, lick eta patroiak. Beraz, hizkuntza arruntaren erabilera 
koherentzia estilistikoarekin lotuta dago, eta horregatik, inprobisazioa testuinguru 
estilistiko baten barruan landuko da beti.  
 
 
Atal honetan baliabide hauek erabiliko ditugu:   

 
 

● Kuatriadak: Maj7(9 13) , Maj7(9 11# 13)  ,Maj7Aum(9 #11 13) m7 (9 11 13), 
7, m7b5 y o7 (+ Lantzen diren errepertorioetan ager daitezkeen akordeak). 
+ Hurbilketa kromatikoak eta diatonikoak. 
 

● Eskala Pentatonikoak: hainbat akorderen gainean jotzeko lan espezifikoa. 
 
Hona hemen adibide batzuk: 
 

- Lidioa: pentatoniko minorra zazpigarrenetik. 

- Joniarra: pentatoniko nagusia bere bostgarrenetik. 

- Dorikoa: pentatoniko nagusia laugarrenetik. 
 

● Zazpi moduak + toreatzea b7. 
 
 

● Bebop eskalak. 
 

 
3.2. Irakurketa: irakurketaren atalak memoria lantzeko, errepertorioa prestatzeko 

(hasiera batean) eta ikasturtean lantzen diren musika estiloetan moldatzen ikasteko 
ere balioko du. 
 

● Melodiak eta baxu-lineak irakurtzea: irakurketa pixkanaka egingo da, 
denbora altuetan arintasuna lortu arte. 
 
Irakurketa beti izango da kontzientea. Lehen begiratuan, irakurtzen diren 
abestiak aztertuko dira, eta akordeei buruzko analisi harmonikoa egingo da.   
 
Estilo bakoitzaren berariazko artikulazioak landuko dira. 
 
Eskuineko eskuaren berariazko lana: ariketak irakurtzea, eskuineko 
eskuaren teknika hobetzeko eta hainbat musika-testuingurutan arintasuna 
lortzeko. 

 
● Zifratuak irakurtzea: abestiak lehen begiratuan joko dira eta errepertorioak 

prestatuko dira, ikasleek baxu-liniak eta soloak inprobisatuak sortzeko, 
aurreko ikasturteetan bezala.   



 

 

 
Artikulazioa jorratzeaz gain, arreta jarriko da ukitzen ditugun progresio 
harmonikoen ulermenean, eta historikoki eta estilistikoki testuinguruan 
kokatuko dira. 
 

Irakurketa-liburuak: 
 

● Peter O´mara 
 

● Afro latin grooves 
 

● Jaco Pastorius: Portrait of jaco 
 

● Real books 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception (solos) 
 

● Weather Report 
 

● Tower of Power 
 

● Jamey Aebersold. 
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 
 

● Standing in the shadows of James Jamerson. 
 

● Transkripzioak.  
 
 

3.3.   Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da.  
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 
 
Proposatutako estiloak: jazz fusioa, fusioa eta Groove oro har, metal progresiboa, 
disko musika. 
 

- Errepertorioari lotutako inprobisazioa: inprobisazioa hainbat ataletan 
landuko da, baina errepertorioan lerroak eta soloak inprobisatuak izango 
diren egoerak eta testuinguruak egongo dira 
 
 

Errepertorio orientagarria: 
 

● Blues for alice  (Charlie Parker) 



 

 

 
● Sheril (Charlie Parker) 

 
● All the things you are (Jaco Pastorius) 

 
● Have you met miss Jones  (Jamiroquai) 

 
● Wave (Antonio Carlos Jobim) 

 
● Alone Together (Arthur Schwartz) 

 
● Beautifull Love (Wayne King) 

 
● Musika modernoko errepertorioa: baxu linien 

transkripzoioak. 
 

*Irakasleak izango du azken hitza abesti bat maila horretarako egokia den ala ez 
erabakitzeko orduan. 

 
 

4. Entzuteko gaitasuna. 
 

4.3. Eskalak eta arpegioak lantzen direnean, eskalak eta arpegioak idazteaz eta 
jotzeazitzeaz gain, abestu egin beharko ditugu, haiei buruzko entzumen-
kontzientzia hartzeko eta entzumenez ezagutzeko. Helburua ikasturtean zehar 
lantzen diren akordeen kalitateak entzumenaren bidez ezagutzea izango da 
 

4.4. Entzunez landuko dira errepertorioan agertzen diren progresio harmoniko guztiak, 
baina bereziki azpimarratuko dira honako hauek: 

 
4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 

harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere aitortu behar dugu. Kasu 
honetan, jazz musikaren barruan estiloak bereizten ikasi, hala nola afro, latin, 
swing, even eta two feel edo straight koherentziaz jotzeko gaitasuna. Horiek defini 
ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan oinarrituko gara, hala nola. 
 

● Klabeak 

● Azpisailak 

● Soinua 

● Tempoak 
● OrkestrazioaClaves 
 
 
 

 
5. Entzunaldiak 
 
 

5.7. Formazio txikiak: ikasturte amaieran entzunaldi bat egongo da prestatutako 
abestiak erakusteko. Ikasleak aukeratutako kontserbatorioko kideekin bi abesti 



 

 

joko dira prestakuntza txiki batekin, eta ikasleak izango du materiala prestatzeko 
eta ikaskideei beharrezko argibideak emateko ardura. 
Gelan, bigarren hiruhilekoaren bigarren erditik aurrera, entseguak egingo dira 

abesti edo formazio desberdinak probatzen hasteko, hala badagokio. Hala ere, 

ikaslearen ardura izango da baxuko eskola-orduetatik kanpo bere ikaskideekin 

entseatzea 

 
 

5.8. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren mailari 
egokituta. Aurreko ataletan bezala, oso garrantzitsua izango da beti ulertzea zer 
ukitzen ari garen 
 
*Ikasleak karga handia badu, abesti bakarra prestatu ahal izango du, baldin eta 
gainerako ikasgaietan inplikazioa eta gaitasuna erakusten badu 

 
 

*Konjuntoetako errepertorioak ikasgelan landu ahal izango dira, baina ez ikasgelako 
errepertorioaren zati gisa. 
Abestiren batekin zailtasunak izanez gero edo ikasleak taldearen abesti bat errepertorioaren 
zati gisa gelan lantzeko erabili nahi badu, lerro osoa eta melodia atera beharko dira, hala 
badagokio. 
 
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 
 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa)  

 
 

 Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikaslearen harremana eta 

inplikazioa: segimendua gelan. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- Ikasgaiaren atal bakoitzean 

eskuratutako trebetasunak 

erakustea. 
 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 
Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- klaseko jarrera: % 15. 

 

- Astean behin lanak egitea eta 

entzunaldiak % 85 

----------------------------------------------------------- 

- Soinua eta tempoa: % 25 

- Zifratuak, lerroak eta melodiak 

irakurtzea: % 20 

- Inprobisatzeko gaitasuna: % 20 

- Entzumena: % 20 
 

----------------------------------------------------------- 



 

 

- LAAk zehaztutako hutsegite-
kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 
ekarriko du. Kasu horretan, 
azterketa bat egingo da. 

 
 
 
 

- Examen práctico y escrito 100%. 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, 
errekuperazio-sistema…)  

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 
berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 
dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da. 
 
 

 

OHARRAK OBSERVACIONES 

 
Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 
egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 
emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 
 

BAXU ELEKTRIKOKO PROGRAMAZIOA 

Donostiako kontserbatorio profesionala – Francisco Escudero 

Urteko/zikloko programazio didaktikoa 

 
 

Ikastetxea 
 

“Francisco Escudero” 
Kontserbatorioa 

Kodea: 
 012681 

Etapa: 
 

Irakaskuntza Profesionala Zikloa/maila: 
 

6. 

Arloa/irakasgaia: 
Area/ Materia 

BAXU ELEKTRIKOA 

Irakasleak: 
 

Xabier Barrenetxea Garbizu 
Ikasturtea 

 
 

 

Helburuak 
 

Ebaluazio-irizpideak 
 



 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
1.1. Musikarekin, instrumentuarekin eta 

inguruarekin harreman ona izatea.  
 
 
 
 
 
 

1.2. Ikasteko ohitura antolatuak eta 
atseginak ditu. 
 
 

1.3. Asteroko eta eguneroko lanaren 
antolaketan buruaskia izatea. 

 
 
 

1.4. Instrumentuaren zainketak: mastaren 
kintajea, garbiketa eta hidratazioa. 

 
 

1.5. Musikarekiko inplikazioa; Kontzertuetara 
joatea, kontserbatorioko edukiei 
lotutako musika entzutea, 
dibertsifikatzeko interesa izatea eta, 
master-klaseetako online bideoak, 
kontzertuak edo musikariak jotzen 
ikustea. 

 
 

1.6. Ikaskideen aurrean erregulartasunez 
jotzea eta entzunaldiez gozatzea. 

 
 
2. Alderdi teknikoak. 

 
2.1. Afinazio-teknikak kontrolatzea. 

 
 
 

2.2. Sokak: baxu elektrikorako hari motak 
ezagutzea eta ikasle bakoitzaren estilora 
eta eskuetara hobekien egokitzen 
direnak aurkitzea. 
 

2.3. Soinua: soinua erregulartasunez lantzen 
jarraitzea. Soinu sakona eta orekatua eta 
estilistikoki koherentea lortzea. 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa. 

 
1.1. Jarrera positiboa du eta motibatuta 

dago bere lanean. Dibertsifikatu 
egiten du eta bere aldartea ez dago 
baldintzatua ondo jo duen ala ez. 
Errespetuz tratatzen ditu ingurunea, 
laneko materiala eta lankideak.  
 
 

1.2. Erregulartasunez ikasten du. Lana 
modu antolatuan egiten du eta 
ikaskuntzaz gozatzen du. 

 
1.3. Ikasten duena planifikatzen du eta 

eguneroko lana antolatzen du, duen 

denboraren, lan-kargaren edo gogo-

aldartearen arabera. 

 
1.4. Tresna ondo zainduta eta doituta 

dauka. 
 
 

1.5. Ikasleak erregulartasunez entzuten 
du musika, kontserbatorioko 
edukiekin lotutakoa. Bertako eta 
nazioarteko artista eta banden 
kontzertuetara joaten da. 

 
 
 

1.6. Konplexurik gabe jotzen du eta 

jotzen duenean gozatu egiten du. 

 
 
2. Alderdi teknikoak. 

 
2.1. Ikasleak egoera bakoitzari gehien 

komeni zaion moduan fintzen du 
instrumentua. 

 
2.2. Erabiltzen dituen sokak egokiak dira 

 
 
 

 
2.3. Soinu orekatua izatea. Soinuaren 

sakonera.  
 



 

 

 
 

2.4. Kontzeptu akustikoa: soinuaren kontrol 
akustikoa. 

 
 
 

2.5. Tempoa: tempo egonkorra izatea. 
Barneko denbora ariketa zehatzen bidez 
lantzea. Azpibanaketa bitarrak, 
hirutarrak eta sinkopatuak kontrolatzea. 
 
 

2.6. Baxu elektrikoaren berezko ekualizazio-

sistemak ezagutu eta kontrolatzen ditu. 

 
2.7. Eskalak eta arpegioak: denbora, soinua 

eta entzumena lantzea eta lerroak eta 
melodiak sortzeko tresnak lortzea. 
Horrez gain: 
 

● Triadak: lehen 4 trasteetan 
triada nagusiak, minorrak eta 
gutxituak erabiltzen dituzten 
rudimentoen kontrola. 
 

 
● Kuatriada: kuatriada nagusiak, 

mionorrak, dominanteak eta 
erdi-gutxituak kontrolatzea. 3 
inbertsioak. 

 
● Eskalak: 7 modu grekoen 

domeinua: joniarra, Dorikoa, 
Frigioa, Lidio, Mixolidioa, Eoleoa 
eta Lokrioa. 

 
 
 

3. Irakurketa, errepertorioa eta inprobisazioa. 
 

 
3.1. Irakurketa: musika-hizkuntzaren eta 

harmoniaren oinarrizko kontzeptuak 
barneratzea, baxu elektrikorako gidoiak, 
partiturak eta notazio espezifikoak arin 
interpretatzeko beharrezko irakurketa-
maila lortzea. 
 
Irakurketaren atalak memoria lantzeko, 
errepertorioa prestatzeko (hasiera 

 
2.4. Instrumentuaren pultsazio-zonak 

kontrolatzea. Instrumentuaren 
tinbrea modu akustikoan egokitzen 
du. 

 
 

2.5. Tempoa ez da aldatzen eta pultsua 
egonkorra da. Azpibanatu jotzen 
duenean. 
 

 
 

2.6. Ekualizazioa erabiltzen du soinua 
akustikoki nabarmentzeko. 
 

 
2.7. Eskalak eta arpegioak: tempoa, 

soinua eta artikulazioa baloratuko 
dira, honako hauez gain: 
 
 

● Arintasunez jotzen ditu, eta 
baliabide gisa erabiltzen ditu 
baxu-liniak eta soloak 
inprobisatuak sortzeko. 
 

● Hiru inbertsioetan kuatriada, 

minor, nagusi eta erdi-

gutxituen eraikuntza jo eta 

ulertzen du.  
 

● Moduak arin ukitzen ditu 

eta horien eraikuntza 

ulertzen du. Eskuaren 

posizioa eta artikulazioa 

zuzenak diren ere 

baloratuko da. 

 
 

3. Irakurketa, errepertorioa eta 
inprobisazioa. 

 
3.1. Aurkezten zaizkion gidoiak eta 

partiturak ulertzen ditu. Ez da forma 
galtzen. 
 
 
 
 



 

 

batean) eta ikasturtean lantzen diren 
musika-estiloetan moldatzen ikasteko 
ere balioko du. 
  

● Melodiak eta baxu-liniak 
irakurtzea: irakurketa arina 
baxu-linietan tempo arinetan eta 
altuetan eta melodia 
diatonikoetan. Esaldiaren ideia 
argi dago eta artikulazioa zuzena 
da. 

 
● Zifratuak irakurtzea: lehen 

begiratuan baxu-liniak 
eraikitzeko gai izatea laukoitzak 
erabiliz eta eroapen melodiko 
ona eginez. Koherentzia 
estitikoa. 

 
 

● Tablaturak irakurtzea: 
tablaturak idazteko modua 
ulertzea. 

 
 
 
 

3.2. Errepertorioa: aukeratutako 
errepertorioa menderatzea. 
 
  

3.3. Inprobisazioa: gaien gainean 

modu koherentean inprobisatzea. 
  

 
 

4. Entzuteko gaitasuna 
 

 
 

4.1. Ikasturtean lantzen diren akordeen 
kalitateak ezagutzea. 

 
4.2. Landutako progresio harmonikoak 

ezagutzea: 
 

● IIm7 SubV7 IMaj7.  
 

● IIIm7 V7/II IIm7 V7. 
 

● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7. 

Aldez aurretik irakurtzen du ukitzen 
ari denaren berehalakoa. 
 
 
 
 

● Arin irakurtzen du eta argi 
du esaldiaren ideia. Musika 
analisiaren, artikulazioaren 
eta adierazpenaren bidez 
jotzen ari denaz jabetzea ere 
baloratuko da. 

 
● Lerroak koherenteak dira 

eta argi dago harmonia. 
Eroapen melodikoa egokia 
da. Koherentzia 
estilistikoarekin jotzearen 
garrantzia ulertzen du, 
tradizioa. 
 
 

● Tablaturak ulertzea. 
 

 
 
 
 

3.2. Buruz errepertorioa menderatzea. 
Arintasunez jotzea. 

 
 

3.3. Ikasgelan landutako tresnak 
erabiltzen ditu inprobisazioetan. 
Garapen motibatua koherentea da. 

 
 
 
4. Capacidad Auditiva 

 
 

4.1. Akordeak entzumenez ezagutzen 

ditu: Maj7, m7, 7 eta m7b5. 

 
 

4.2. Entzumenez ezagutzen ditu 
landutako progresio harmonikoak. 

 
 
 
 



 

 

 

● Eta aurreko ikasturteetan 

landutako progresio guztiak 
 
● I.M. (IVm7) 

 
 

 
4.3. Landutako musika-estiloak ezagutzea. 

 
 
5. Entzunaldiak. 

 
 

 
5.1 Formazio txikiak: bi abesti 
prestatzea formazio txiki batekin 
jotzeko eta materiala (partiturak) parte-
hartzaileentzat. 

 
 

5.2 Gutxienez 2 abesti oso prestatzea 
hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta. Ukitzen ari garena 
ulertzea beti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Landutako musika-estiloak 
ezagutzen ditu. 

 
5.1. Entzunaldiak. 

 
 
 

5.1 Formazio txikiak: Entzunaldia 
aurrera ateratzeko interesa du eta 
konpontzeko abestiak proposatzen 
ditu. Lankide batzuekin jotzen du, 
eta interesatuta dago. 

 
5.2 Kantuak eraginkortasunez 
prestatzen ditu eta jotzen duena 
ulertzen du. 
 
 
 

EDUKIEN SEKUENTZIA (denbora-tarteka, unitate diaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo veste 

moduren batera antolatuta,…)  

 
1. hiruhilekoa: 

 

- Ikasketa  planifikatzea eta ataza antolatzea. 

- Afinazioa: afinazio-teknikak lantzea. 

- Lehen hiruhilekorako errepertorioa hautatzea. 

- Merkatuko sokak ezagutzea eta probatzea. 

- Eskalak eta arpegioak: triadak, laukoizteak eta moduak. 

- Inprobisazio melodikoa: progresio harmoniko diatonikoen gainean 

landutako eskala eta arpegioak erabiliz. 

- Irakurketa: melodien irakurketa espezifikoa, zifratuak (inprobisazioaren 

atalari lotuta) eta baxu-lerroak. 

- Errepertorioa: hiruhilekoan prestatutako errepertorioa jotzea. 
 

 

2. hiruhilekoa: 



 

 

 

- Tempoa: metronomoarekin lan espezifikoa. Metronomoa 2. eta 4. 

zenbakietan. 

- Bluesari buruzko lana: linia eta soloen forma eta inprobisazioa. Estiloak: 

Bebop. 

- Inprobisazio melodikoa eta zifratuen irakurketa: orain arte landutako 

materialarekin eta progresio harmoniko diatonikoei eta bluesari buruz. 

- Ekualizazio-sistemak. 

- Gai baten transkripzioa. 

- Bigarren hiruhilekorako eta duoetarako errepertorioa hautatzea. 

- Eskalak eta arpegioak: zazpi moduak eta horien laurtekoak. 

- 2. hiruhilekoa entzutea; prestatutako bi gaiak ukitzea. 
 

3. hiruhilekoa 

- Errepertorioa: hiruhilekorako errepertorioa hautatzea. 

- Entzunaldia: ikasturte amaierarako bikotea prestatzeko eskola bateratuen 

hasiera 

- Inprobisazio melodikoa eta baxu-lerroak: orain arte landutako 

materialarekin eta, klasean lantzen diren abestien edo abesti-zatien 

gainean. Bluesa. 

- Eskalak eta arpegioak: zazpi moduak eta horien laurtekoak. Hainbat 

digitazio. 

- Tempoa: metronomoarekin lan espezifikoa egitea, aztarna-gaiei eta -

ariketei aplikatuta. 

- Blues baxuko lerroei buruzko lana. (Blues bass lines book) 
 

- Entzunaldia. 

- Ikasturte amaierako azterketa: hala badagokio. 
 

 
 
 

 

METODOLOGIA (edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antoaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik) 

 

 
1. Ikaslearen harremana eta inplikazioa.  

 
1.10. Musikarekin eta inguruarekin harreman orekatua izatea funtsezko faktorea 

da kontserbatorioan lantzen diren trebetasun eta edukiei jarraipena emateko. 
Horretarako, ikasleei lan-giro positiboa eta konfiantzazkoa helaraziko zaie, eta 
bertan ongizatearekin lotutako hainbat jarduera egingo dira.  
Lanerako egoera animiko egokietara jotzeko tresnak jarriko dira, baita baldintzak 



 

 

egokiak ez direnerako ere. 
  

Adibideak: 
 

- Gorputzaren posizioa funtsezkoa izan daiteke gure pentsamenduak eta, 

ondorioz, jotzerakoan ditugun sentsazioak bideratzeko. 
 

- Pentsamendu positiboak eta seguru sentiarazten gaituzten ideiak. 
 

- Praktikan onak diren egoeren jokabide-oroitzapenak. Egoera musikal batean 

jotzen eroso sentitzen garenean, gure gorputzarekin zer gertatzen den, nola 

sentitzen garen eta gure gorputz-posizioaz jabetu behar dugu. Geroago, 

sentsazio eta gorputz-posizio mesedegarri horietara joko dugu erosotasun-

egoera bat erakartzeko erabat eroso ez dagoen egoeretan, adibidez, 

ikusleen aurrean jotzen 
 

Ikasgelan beste ikasle batzuen parte hartzea sustatuko da, bai instrumentuarekin, 
bai gabe, eta baita entzule soilak izatea ere, praktikatu duguna haiekin partekatu 
nahi baitugu. Prestatu dutena beste ikasleekin partekatzea, modu erregularrean, 
jendaurrean jotzeko ekitaldia normalizatzeko. Oso garrantzitsua da akatsari 
beldurra galtzea, beren lanarekin zintzoak izatea eta musika eta ingurunea 
errespetuz tratatzea. 
 

1.11. Ulertu behar dugu ikasketa, batez ere, landu beharreko zereginari premisak 
edo arauak jartzean oinarritzen dela. Eta ezin dela ikasteko denborarik izan abestiak 
jotzen, transkribatzen eta sormena garatzen, konposatzen eta inprobisatzen jardun 
gabe. Beti errespetuz tratatu behar dugu musika, modu musikal eta sensitiboan. 
 
Ikastea atsegina eta antolatua izan dadin: 
 

- Ikasi aurretik motibatzen gaituen musika pixka bat entzuteak eskertuago eta 

atseginago egiten du ikastea. 
 

- Ataza antolatzea oinarrizkoa da, ikastea eraginkorra izan dadin; beraz, 

asteko zeregina atal argietan eta iraupen logikoan ondo antolatuta egongo 

da. 

- Ikastekoa hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 

ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, 

laugarren atal bati ikasteko denboraren erdia eskainiko zaio. 
 

1.12. Ikasketa saioak hiru ataletan antolatuko da, eta atal horiek ikasle bakoitzari 
ondoen egokitzen zaizkion moduan ordenatu ahal izango dira. Gainera, laugarren 
atal bati ikasteko denboraren heren bat jotzeko eskainiko zaio. 
 

 
 

13. Tonu guztietan eskalak eta arpegioak erabiliz egiten diren oinarrizko 



 

 

ariketak. Gomendatutako formula laugarrenetan 12 tonalitate lantzea da, 
zer eta nola jotzen ari den jakinda. Egin beharreko ariketak: jo Triada 
Nagusiak, menorrak eta gutxituak tonu guztietan eskuragarri dagoen nota 
grabeenetik hasiz, laugarrenetan lehen 4 trasteetan eta eskua mugitu 
gabe. Maj7, m7 eta 7 laukoitzen domeinua tonu guztietan laugarrenetan, 
posizio-mugarik gabe. jercicios de rudimentos con el uso de escalas y 
arpegios en todos los tonos. La fórmula recomendada es trabajar 12 
tonalidades por cuartas teniendo conciencia de qué y cómo se está 
tocando.   

 
14. Inprobisazio-ariketak. 

Zifratuak eta melodiak irakurtzea. 

Baxu linien transkripzioa, abestiak eta abar eta horien analisia egitea.  

 
 

15. Lantzen ari diren errepertorioa eta tema.  
 

                                           
 

16. Abestiak jotzean edo musika lehen begiratuan irakurtzean datza, benetako 
egoera profesionala balitz bezala. Hau da, abestiak hasieratik amaierara 
eta etengabe jotzea, jendaurrean jotzen ariko bagina bezala. Beti ikastaro 
bakoitzaren eskakizun-mailari egokituta. 
Ikasleak bere zeregina egoera bakoitzari gehien komeni zaion moduan 
antolatzeko gaitasuna hobetzen jarraituko du: asteko zereginen, 
aldartearen edo irakastorduaren arabera. Baina, pixkanaka, ikasleak bere 
lanean buruaskiak izateko eta digitazioari, artikulazioari, adierazpenari eta 
erritmoari buruz sor daitezkeen exekuzio-arazoetan moldatzen jakiteko 
irizpidea hartzen joan behar du. 

 
Orain arte beti lan egin da aldi berean hainbat zeregin egiten, eta zeregin horiek elkarri 
lotuta daude. Adibidez, soinuan eta tempoan ere jarri da arreta, eskalak eta arpegioak 
lantzen genituen bitartean. Azterketa kontzeptu honek, non teknika edo ariketa bat 
baino gehiago biltzen dugun bakar batean, eraginkorragoak izateko aukera ematen digu 
eta praktikan elkarri lotuta dauden alderdi tekniko eta musikalak lantzeko: Sonidoa-
tempoa; eskalak eta arpegioak - Entzumen-gaitasuna, eskalak eta arpegioak – Soinua 
eta tempoa. 

 
2. atalean, elkarrekin landu diren hainbat zeregin aurkitu ditugu 
 
Aurreko ikasturteetan bezala, laugarren atazak azkena izan beharko du beti. 
 
 

1.10. Instrumentua zaintzea: 
 
 

- Kintajea: arimaren doikuntza kintajeari dagokionez. soken lodiera aldaketa 
eta, exekutatzailearen gustukoa.   
 

- Masta garbitu eta hidratatzea: soka aldaketa bakoitzean limoi-olioarekin eta 



 

 

lixa-hondar oso finekin egingo da. 
 

1.11. Musikarekiko inplikazioa: ikasgelan audio edo bideo formatuko musika 
anitza entzuteko denbora izango da, eta nazioko zein nazioarteko talde, artista eta 
interpreteen kontzertuetara joateko ideia sustatuko da 
 

1.12. Ikasleek jendaurrean jotzeko ekitaldia partekatu eta normalizatu behar dute 
ikasgelan. Ondo pasatzeko jotzeko ideia sustatuko da.  

 
 
 

2. Alderdi teknikoak 
 

 
2.1. Afinazioa: Hz-ren balio desberdinak izango dira, instrumentua altuera egokian 

fintzeko: 
 

- Belarriz: 
 

● Piano akustiko batekin jotzen denean. 
 

● Estandarraz bestelako afinazioak dituzten gaiak transkribatzen 
direnean: beste tonalitate batean edo pich desberdinarekin.  
 

 
- Afinatzaileekin: beti Hertzioen balioa orkestrazioaren arabera egokituz. La 

442Hz orkestra-instrumentuekin. Gainerakoekin 440Hz. 
 

● Zuzenean jotzen ari garenean. 

 

● Tresna elektrikoekin jotzen dugunean. 

 

● Formazio handietan jotzen dugunean. 

 
 

2.2. Sokak: hari motak ezagutuko dira, ikasle bakoitzaren estilora eta eskuetara 
hobekien egokitzen direnak aurkitzeko. 
 
Dagoeneko instalatuta dauden soka-mota desberdinak ikasgelara eramango dira, 
eta probatu eta entzun egingo dira, bakoitzak duen soinuaren eta ukimenaren 
arteko aldea ikusteko. 
  

- Soka bihurrituak: distiratsuak eta sustain handikoak. 
 

● Altzairu herdoilgaitzezkoak: soinu metalikoagoa. 

 
● Nikelezkoak: soinu beroagoa.  

  
 

- Baldarketa lauko sokak: soinu itzaliagoa eta sustain gutxiagokoa. 



 

 

 
 
 

Horrez gain, hari-lodierez eta horrek soinuan eta ukimenean duen eraginaz ere hitz 
egingo da. 
 
 

2.3. Soinua: soinua berariaz landuko da eskalen eta arpegioen atalean, baina 
errepertorioaren atalean ere komentarioa egingo da; musika-estilo baten 
sonoritateari edo garai jakin bati lotutako soinua tratatzeko.  
 
 

2.4. Kontzeptu akustikoa: ikasturte honetan aurreko ikasturtean landutako 
instrumentuaren pultsazio-eremuak menderatu beharko dira.  

 
 
Horretarako, hainbat errepertorio, egoera musikal eta pasarte zehatz jorratuko dira, 
eta horietan pultsazio-eremua egokitu beharko dugu bilatzen dugun soinua 
lortzeko. 

 
  

 
3.7. Tempoa: pultsu egonkor bat izaten laguntzen diguten hainbat faktore daude, 

metronomoarekin lan egiteaz gain. 
 

 
- Erlaxazioa: erlaxatuta jotzea eta ez tenkatzea tempoa isurtzea eragiten du. 

Ohikoa da trebetasun jakin bat eskatzen digun pasarte baten aurretik 
tenkatzea, eta erlaxazioa, zentzu horretan, funtsezkoa da denbora eta 
soinua onak izan daitezen. 
 

- Azpisaila: azpisaila barruan sentitzen badugu, erreferentzia gehiago izango 
ditugu tempo egonkorra izateko. 
 

 
- Erritmoa edo pultsua gorputzarekin sentitzea: dantzatzea erritmoarekin 

konektatzeko modu egokia da 
 

Baina atal honetan barne-denbora garatzeko eta hobetzeko lan-tresnak izatea 
azpimarratuko da: 
 

3.8. Metronomoarekin ariketa espezifikoak landuko dira, azpisail bitar, hirutar eta 
sinkopatuekin: 

 
 
4/4:  

● Metronomoa 1. 
● Metronomoa 1 eta 3an.  
● Metronomoa l 2 eta 4ean. 

 
3/4:  



 

 

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 2. denboretan. (1 y 2 ½.) 

● Metronomoa 1. eta 3. denboretan. 

 
 

5/4:  
● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 1., ¾. eta 2/4. denboretan. 

● Metronomoa 2 eta 4an 

 
7/4:  

● Metronomoa 1.ean. 

● Metronomoa 4/4ko 1. eta 3/4ko 1. denboretan. (Gakoak) 

● Metronomoa zuriz. 

  
 
 

Gainera, azpibanaketei eta sentsazio erritmiko gako edo bikoitzekiko erlazioari 
dagokienez, baliokidetasunak ere landuko dira. 
 

● 3 Vs 2. 
 

● 4 Vs 3.  
 

● 6 Vs 4. 
 

● 5 vs 4. 
 

● 7 vs 4. 
 
 

2.12 Eskalak eta arpegioak: ariketa hauek beti landuko dira; tempo oso pausatuetatik 
(soinuan arreta jartzeko) 160bpm-ra (teknikoki hobetzeko) hainbat iruditan eta 
notak errepikatuz. Eskalen kasuan, hirugarrenetan, laugarrenean bostgarrenetan 
eta seigarrenetan ere lan egingo da (biribilak, zuriak, kortxea beltzak, kortxea, 
kortxea erdia, kortxea eta kortxaerdi tresiloak)  

 
 
Ejercicios:  
 

- Jónico ascendente; Dórico descendente; Frigio ascendente; lidio 
descendente… 
 

- Jónico descendente; Dórico ascendente; Frigio descendente; lidio 
ascendente… 

 
- Todos: ascendente; descendente; ascendente... 

 
- Todos: descendente; ascendentes; descendente...  

 



 

 

- Quebrados: Por terceras hasta la novena.  
 
 
 
 
 
 
 

3.Inprobisazioa, irakurketa eta errepertorioa 
 

3.2. Inprobisazioa:  motiboak garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 
 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 
 

Eskalak eta arpegioak erabiliz, progresio harmoniko hauetarako patroiak aztertzen 
jarraituko da: 

 
 

● Melodiak eta baxu-lerroak pixkanaka irakurriko dira, 4 alterazioraino, eta 

aldaera gehiago dituzten beste tonalitate batzuetara jo ahal izango da, 

errepertorioak hala eskatzen badu. 
 
Irakurriko diren doinu eta baxu-lerroen analisiaren bidez, nola eraikita 
dauden ulertuko dugu, eta geure hizkuntzan txertatu ahal izango ditugu. 
Irakurketa ulertuz gero, hainbat musika-testuingurutan moldatzeko tresnak 
izan ditzakegu.  
 
Musika-esaldiaren ideia eta entzumenaren eta imitazioaren bidezko 
artikulazioa azpimarratuko dira. 
 
 
 



 

 

● Zifratuak irakurtzeko, lerroak sortuko dira eta, hala badagokio, 
inprobisatuak. 
 
Derrigorrezko pasarteak egon daitezke, baina, oro har, lerroak bat-batekoak 
izango dira, lehendik emandako batetik abiatuta. Horretarako, imitazioa, 
gako erritmikoak, arpegioko oharrak eta eskalakoak erabiliko dira. 
 
 

● Tablaturak irakurtzea: atal hau gainetik jorratuko da, oinarrizko idazkera 
baita eta digitazioa mugatzen baitu. Idazketa mota horretara jotzen duten 
pertsonen kopurua eta online materialaren ugaritasuna hartuko dira 
kontuan. 

 
 
 
 
 
Irakurketa Liburuak: 

 
 

● Reading contemporary bass lines 
 

● Baroque bass Lines 
 

● Jim Snidero - Jazz Conception.  
 

● John patitucci 60 melodic Etudes.  
 

● Micke Richmond Blues bass lines 
 

● Standing in the shadows of James Jamerson. 
 

● Real Books 
 

● Transcripciones:  
 

● Reggae bass lines book   
 
 
 

3.1.  Errepertorioa: atal hau irakurketari lotuta egongo da hasiera batean, baina 
errepertorioa buruz jo beharko da.  
 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 
 
Proposatutako estiloak: jazz fusioa, fusioa eta Groove oro har, metal progresiboa, 
disko musika. 
 



 

 

- Errepertorioari lotutako inprobisazioa: inprobisazioa hainbat ataletan 
landuko da, baina errepertorioan lerroak eta soloak inprobisatuak izango 
diren egoerak eta testuinguruak egongo dira 

 
 
Atal honetan bluesa definitzen duten gakoak jorratuko dira: 
 
 

● Kadentzia plagaa. 
 

● Tonika dominante 
 

● IV gradua 5. konpasean.  
 

● Pentsamendua – Pentsamendua – Ondorioa 
 

● Galdera-erantzuna: entzun beharreko gaia: Empty bed blues (Basie Smith). 
Bluesaren barruan galdera-erantzunaren ideia landuko da, eta 

inprobisazio melodikoaren atalean berariaz landuko da, eskala 

pentatonikoak erabiliz mugimenaren garapenerako baliabide gisa. 

 

● Baxuko lineak sortzea laukoitzen erabilerarekin. 
 
  

 
Errepertorioa historikoki testuinguruan kokatuko da beti, instrumentuaren historia, 
bilakaera eta ezaugarriak ulertzeko, musika modernoa eta jazza osatzen duten 
musika-genero desberdinei dagokienez. Tradizioaren lana funtsezkoa izango da 
zentzu horretan. 
 

Proposatutako estiloak: blues, Swing, hard bop, New Orleans, R & B, Pop, Euskal Musika 

 
 
 

Errepertorio orientagarria: 
  
 
 

● Frosty (Albert Collings) 
 

● Say a Little pray (Aretha Franklin) 
 

● (The Sapel family) 
 

● Funky Chiken (Rufus Thomas) 
 

● Another bites (Queen) 
 

● Yellow (Coldplay) 
 



 

 

● Musika modernoko errepertorioa: baxu linien 
transkripzoioak. Aretha Franklin 
 

*Irakasleak izango du azken hitza abesti bat maila horretarako egokia den ala ez 
erabakitzeko orduan. 

 
 

 
Errepertorioa beti egokitu ahal izango da ikaslearen gustu estilistikoetara, eta Euskal Herriko 

berezko musika estiloei ere lekua egin ahal izango die, hala nola fandangoa, arin-arina, 

kalejira, zortzikoa edo binangoa. 

* Irakasleak izango du azken hitza abesti bat mailarako egokia den erabakitzeko orduan. 

 
 
 
 

3.3. Inprobisazioa:  motiboak garatzeko teknikak lantzen jarraituko da: 
 

● Errepikapena: motibo musikal bat errepikatzean datza. 
 

● Progresioa: motibo bat altuera desberdinetan errepikatzea da. 
 

● Inbertsioa: arrazoi baten norabidea inbertitzea. 
 

● Uzkurdura edo hedapen interbalikoa: motiboaren barne-tarteak murriztea edo 

handitzea da kontua. 
 

● Gutxitzea eta handitzea: arrazoiaren abiadura aldatzea. Gutxitzea azkarrago 

ukituz eta handitzea motelago. 
 

● Metamorfosi erritmikoa: motiboaren erritmoaren edozein aldaketa, goian 

definitzen direnak izan ezik. 
 

● Imitazioa: motibo baten imitazioa. 
 
 

Eskalak eta arpegioak erabiliz, progresio harmoniko hauetarako patroiak aztertzen 
jarraituko da: 
 
 

● V7 Imaj7 
 

● V7b9 Imaj7 = disminuido 7. 
 

● IIm7 V7 IMaj7 
 

● IIm7 SubV7 IMaj7 
 



 

 

● IIm7b5 V7b9  Im7 
 

● IIIm7 IIm7 V7 Imaj7 
 

● I, V7/II, V7/V, V7, IMaj7 
 

● Eta lan egindako errepertorioetan egoki diren eta agertzen diren guztiak. 
 

Honako hauei buruzko inprobisazioa landuko da: 
 

● Zazpi moduak + lidiab7 
 

● Bebop eskalak eta hurbilketa kromatiko eta diatonikoak arpegioko notetara.  
 

● Blues Parker. 
 

● Turnarroundak.  
 

● Errepertotorioa.  
 

 
Gure inprobisazioen helburuak ezartzeko gida-notak gidatzen jarraituko dugu, eta, 
horrez gain, tentsioak erabiliko ditugu helburuak ezartzeko. Inprobisazio- eta 
imitazio-ariketen bidez egingo da.  
  
 
Lickak eta patroiak: aurreko ikasturteetan bezala, lickak eta patroiak transkribatuko 
dira gure hizkuntza aberasteko. Musika-estilo baten hizkuntza arruntari egoki 
dakizkiokeen loturak eta ereduak. Koadernoan atal espezifiko bat prestatuko dugu, 
etorkizunean transkribatu eta osatuko ditugun liks eta patroietarako. 
 
Musika estilo bat koherentziaz jotzeko, kontuan hartu beharreko elementu asko 
daude: artikulazioa, soinua (efektuak, anplifikazio baliabideak), esaldien norabidea, 
tentsio jakin batzuen erabilera eta estilo bat definitzen duten hizkuntza arruntaren 
erabilera, hala nola, lick eta patroiak. Beraz, hizkuntza arruntaren erabilera 
koherentzia estilistikoarekin lotuta dago, eta horregatik, inprobisazioa testuinguru 
estilistiko baten barruan landuko da beti.  
 
  

Atal honetarako bitartekoak hauek izango dira: 

  
 

● Triada nagusia eta minorra. 
 

● 1, 2, 3, 5. Formula melodikoa 
 

 
 
 
5. Entzuteko gaitasuna. 
 



 

 

 
4.4. Eskalak eta arpegioak lantzen direnean, eskalak eta arpegioak idazteaz eta 

jotzeazitzeaz gain, abestu egin beharko ditugu, haiei buruzko entzumen-
kontzientzia hartzeko eta entzumenez ezagutzeko. Helburua ikasturtean zehar 
lantzen diren akordeen kalitateak entzumenaren bidez ezagutzea izango da 
 

4.5. Entzunez landuko dira errepertorioan agertzen diren progresio harmoniko guztiak, 
baina bereziki azpimarratuko dira honako hauek: 

 
4.3. Garai batean eta musika-estilo jakin batean jatorria izan dezaketen mugimendu 

harmonikoak ezagutzeaz gain, musika-estilo bat bera ere aitortu behar dugu. Kasu 
honetan, jazz musikaren barruan estiloak bereizten ikasi, hala nola afro, latin, 
swing, even eta two feel edo straight koherentziaz jotzeko gaitasuna. Horiek defini 
ditzaketen gakoak ulertzeko tresna arrazionaletan oinarrituko gara, hala nola. 
 

● Klabeak 

● Azpisailak 

● Soinua 

● Tempoak 
● Orkestrazioa 

 
5. Entzunaldiak 
 
 

5.9. Formazio txikiak: ikasturte amaieran entzunaldi bat egongo da prestatutako 
abestiak erakusteko. Ikasleak aukeratutako kontserbatorioko kideekin bi abesti 
joko dira prestakuntza txiki batekin, eta ikasleak izango du materiala prestatzeko 
eta ikaskideei beharrezko argibideak emateko ardura. 
Gelan, bigarren hiruhilekoaren bigarren erditik aurrera, entseguak egingo dira 

abesti edo formazio desberdinak probatzen hasteko, hala badagokio. Hala ere, 

ikaslearen ardura izango da baxuko eskola-orduetatik kanpo bere ikaskideekin 

entseatzea 

 
 

5.10. Gutxienez 2 abesti oso prestatzea hiruhileko bakoitzean, ikastaroaren 
mailari egokituta. Aurreko ataletan bezala, oso garrantzitsua izango da beti 
ulertzea zer ukitzen ari garen 
 
*Ikasleak karga handia badu, abesti bakarra prestatu ahal izango du, baldin eta 
gainerako ikasgaietan inplikazioa eta gaitasuna erakusten badu 

 
 
 
 

*Konjuntoetako errepertorioak ikasgelan landu ahal izango dira, baina ez ikasgelako 
errepertorioaren zati gisa. 
Abestiren batekin zailtasunak izanez gero edo ikasleak taldearen abesti bat errepertorioaren 
zati gisa gelan lantzeko erabili nahi badu, lerro osoa eta melodia atera beharko dira, hala 
badagokio. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBALUAZIO-TRESNAK (ahozko eta idatzizko 
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 
koadernoa, paper-zorroa, kontratu didaktikoa…) 
 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK (ebaluazio-tresna, 
bakoitzaren pisua eta balioa) 

 
 

 Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- Ikaslearen harremana eta 

inplikazioa: segimendua gelan. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- Ikasgaiaren atal bakoitzean 

eskuratutako trebetasunak 

erakustea. 
 

 

----------------------------------------------------------- 

- LAAk zehaztutako hutsegite-
kopuruak ebaluazio jarraitua galtzea 
ekarriko du. Kasu horretan, 
azterketa bat egingo da. 

 
 
 
 

 

 
Etengabeko ebaluazioa 
 
----------------------------------------------------------- 
 

- klaseko jarrera: % 15. 

 

- Astean behin lanak egitea eta 

entzunaldiak % 85 

----------------------------------------------------------- 

- Soinua eta tempoa: % 25 

- Zifratuak, lerroak eta melodiak 

irakurtzea: % 20 

- Inprobisatzeko gaitasuna: % 20 

- Entzumena: % 20 
----------------------------------------------------------- 

- Examen práctico y escrito 100%. 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK (finkatzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamentdu-agoitzapenak eta 
egoitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, 
errekuperazio-sistema…)  



 

 

 
Eskola-ordutegiaren barruan ordu kopuru bat aurreikusten da errefortzuak egiteko. Era 
berean, ikasgelaren barruan, edukiak eta materialak ikasle aurreratuenentzat egokituko 
dira, eta legeak ezarritako matrikula zabaltzea proposatu ahal izango da. 
 
 

OHARRAK  

 
Ikasle bakoitzari banakako tratua emango zaio. Programa ikasle bakoitzaren beharretara 
egokituko da, zailtasun gehien eta erraztasun gutxiago izan ditzaketen atalei pisu handiagoa 
emanez, arlo eta gaitasun guztietan oreka bilatzeko. 
 
 

 

 

1. eranskina:  

 

 

 

Honako puntu hauetan, pandemiaren ondorioz gerta daitezkeen egoeretarako programaren 

funtzionamendu egokia bermatzeko jarduera-planak zehazten dira. 

1. Kasua - Eskolak aurrez aurrekoak dira, eta programazioaren arabera jardungo da, aldaketarik 

gabe. 

2. kasua. Eskolak erdi-presentzialak egiten badira, presentzialak ez direnak 3. kasuan bezala 

egingo dira. 

3. kasua. Aurrez aurrekoak ez diren eskolak telematikoki egingo dira. Ordutegia ikasle 

bakoitzaren egoerara egokituko da, eta ez dute zertan iraupen bera izan; ikasleei erraztasunak 

emango zaizkie klaseak eta gelako zereginak egiteko. 

Klase telematikoetan, programazioan aurreikusitako ataza berberak egingo dira. Eskatutako 

interpretazioak bideoan grabatuko dira, eta irakasleari bidaliko zaizkio drivearen eta 

ikastetxearen kontu korporatiboaren bidez. Klaseen helburua egin beharreko lanak argitzea 

eta horiek egiteko behar diren azalpenak ematea izango da. Klaseek bideoan grabatutako 

zenbait ikasgai izan ahal izango dituzte, bide telematikoz egindako ez-presentzialen osagarri. 

Oro har, kalitateko grabazioa behar izaten dute azalpenak emateko; izan ere, zuzeneko klase 

telematikoen soinuak mozketak jasan ditzake, eta argi eta garbi ulertzeko adinako kalitaterik 

eza. 



 

 

Ikasgaietan eta/edo talde-lanetan, irakasgaiko irakasleak bideo bat egingo du, ikasleek 

bidalitako bideoekin batera, muntatu beharreko obraren edo atazaren zatiak interpretatuz. 

Hori sareen bidez zabalduko da, ikastetxeko kontuen bitartez. Hori kalitatezko audioa grabatu 

dezaketen ikasleekin bakarrik egingo da, eta ez da beharrezkoa bideoaren kalitate ezin hobea. 

 


