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MAILA
MAILA

HELBURUAK
Ganbera-musikaren
irakaskuntza-helburua,
maila
ertainean, ikasleek honako gaitasunak lortzea izango da:
a) Ganbera-musika prestakuntza musikal eta
instrumentalaren arlo garrantzitsua den
heinean baloratzea.
b) Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera
jotzen ari den bitartean beste zatiak entzuteko.
c) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu
doiketa taldeko beste instrumentuen eta obraren estilo
eta interpretazio-beharren arabera egin dadin.
d) Oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea, zuzendaririk
gabeko interpretazio koordinatua egin ahal izateko

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. – Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta
estilotako lanak interpretatzea. Irizpide honen bidez,
taldeko kide guztien arteko interpretazio-irizpidearen
batasun-gaitasuna eta zatien arteko soinu-oreka ebaluatu
nahi dira.
2. – Taldeko arduradun gisa jokatu, bere zatia
jotzearekin batera interpretazio kolektiboa gidatuz.
Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak
partitura bere osoan ezagutzen duela, eta
kontzertuan behar diren keinuak erabiltzen
badakiela.
Era berean, soinu, tinbre, afinazio eta fraseoaren
batasunari buruzko irizpideak balora daitezke.
33.– Dagokion taldearen barruan, zailtasun txikiko lan bat
lehen begiradan irakurtzea. Irizpide honen bidez
ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi da, testu bat bere
kasa irakurri, jariotasun-maila eta lana ulertzeari
dagokienez.

EDUKIEN
Soinu-unitatea: arnasketa, notari ekiteko modua, afinazioa, artikulazioa, erritmoa eta fraseoa.
Agogika eta dinamika.
Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
Soinuen eta planoen oreka.
Hainbat estilo hartuko dituzten errepertorioko oinarrizko lanen analisi eta interpretazioa.
Ganbera musikaren praktika talde desberdinetan: noten hasierak, artikulazioak, fraseoa eta abar elementuen
berdintasuna.
Arnasketa eta afinazioa.
SEKUENTZIA
METODOLOGIA
Talde ikasketa eta elkarkidetasuna.
Beharrezkoa da ikaslearen lan pertsonala, klasean taldeko lana gauzatzeko. Bat bateko irakurmena
baliabide puntuala izango da.
Asteroko entseguaren garrantzia.
Interprete handien entzunaldi alderatuak bertsio ezberdinen ezaugarriak kritikoki aztertzeko.
Klasean zehar grabazioak eta entzunaldiak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostutako proposamenen bilaketa.
Errepertorioaren analisia eta oroimenaren aplikazioa interpretazioaren eta taldekideen arteko
komunikazioaren onerako.
Bertsio eta grabazioak. (Spotify, youtube, diskografia, hemeroteka).
Errepertorioaren aukeraketa:
Musikaren historian zehar izan diren obra garrantzitsuak
Pedagogia aldetik obra interesgarriak(transkripzioak,egokituak)
Irizpide funtzionala: ikasleriaren heterogeneotasunarekiko
egokitzea baita ondorioz gauzatzen diren taldeei; ganbara musikarekiko ikusmina taldekide
guztiontzat.

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

EBLUAKETA BALIABIDEAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Behaketa zuzena klasean.
Klasera bertaratzea:

%60

Banakako lanean erregulartasuna eta taldearekiko
konpromisoa. Soinu-tekniko emaitzaren progresioa.

%20

Aldian aldiko kontrolak.
Entzunaldiak (urtean bi)
-

%20

Entzunaldirik egin ezin izatekotan, %20a beste bi
irizpideen artean banatuko da.
EBALUAKETA ONDORIOAK

●

●

Ebaluaketa jarraitua galtzen duten ikasleek: Interpretazio teknikozko froga gainditu beharko dute ohiko deialdi
zehatzean (ekaina hasera)
Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) kalifikazio txarra duten ikasleek ez ohiko deialdia dute (ekaina erdialdea)
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO FROGA gainditzeko.

●

Irakasgaia zintzik promozionatzen duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan berreskuratu ahal
izango dute.

●

Irakaslearekin adostutako obraren interpretazioa.(Ikasle ebaluatuak taldekideak ekarriko ditu)

INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO BERRESKURATZEKO FROGA
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GANBERA MUSIKA, TRONPETA

HELBURUAK
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
Ganbera-musikaren
irakaskuntza-helburua,
maila
1.
– Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta
ertainean, ikasleek honako gaitasunak lortzea izango da:
estilotako lanak interpretatzea. Irizpide honen bidez,
a)
Ganbera-musika prestakuntza musikal eta
taldeko kide guztien arteko interpretazio-irizpidearen
batasun-gaitasuna eta zatien arteko soinu-oreka
instrumentalaren arlo garrantzitsua den heinean
ebaluatu nahi dira.
baloratzea.
2.
– Taldeko arduradun gisa jokatu, bere zatia
b)
Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea,
jotzearekin batera interpretazio kolektiboa gidatuz.
norbera jotzen ari den bitartean beste zatiak
Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak
entzuteko.
partitura bere osoan ezagutzen duela, eta
c)
Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu
kontzertuan behar diren keinuak erabiltzen
doiketa taldeko beste instrumentuen eta obraren estilo
badakiela.
eta interpretazio-beharren arabera egin dadin.
Era berean, soinu, tinbre, afinazio eta fraseoaren
d)
Oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea,
batasunari buruzko irizpideak balora daitezke.
zuzendaririk gabeko interpretazio koordinatua egin
33.–
Dagokion taldearen barruan, zailtasun txikiko lan bat
ahal izateko
lehen begiradan irakurtzea. Irizpide honen bidez
ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi da, testu bat bere
kasa irakurri, jariotasun-maila eta lana ulertzeari
dagokienez.
EDUKIEN SEKUENTZIA
Soinu-unitatea: arnasketa, notari ekiteko modua, afinazioa, artikulazioa, erritmoa eta fraseoa.
Agogika eta dinamika.
Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
Soinuen eta planoen oreka.
Hainbat estilo hartuko dituzten errepertorioko oinarrizko lanen analisi eta interpretazioa.
Ganbera musikaren praktika talde desberdinetan: noten hasierak, artikulazioak, fraseoa eta abar elementuen
berdintasuna.
Arnasketa eta afinazioa.

METODOLOGIA
Talde ikasketa eta elkarkidetasuna.
Beharrezkoa da ikaslearen lan pertsonala, klasean taldeko lana gauzatzeko. Bat bateko irakurmena
baliabide puntuala izango da.
Asteroko entseguaren garrantzia.
Interprete handien entzunaldi alderatuak bertsio ezberdinen ezaugarriak kritikoki aztertzeko.
Klasean zehar grabazioak eta entzunaldiak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostutako proposamenen bilaketa.
Errepertorioaren analisia eta oroimenaren aplikazioa interpretazioaren eta taldekideen arteko
komunikazioaren onerako.
Bertsio eta grabazioak. (Spotify, youtube, diskografia, hemeroteka).
Errepertorioaren aukeraketa:
Musikaren historian zehar izan diren obra garrantzitsuak
Pedagogia aldetik obra interesgarriak(transkripzioak,egokituak)
Irizpide funtzionala: ikasleriaren heterogeneotasunarekiko
egokitzea baita ondorioz gauzatzen diren taldeei; ganbara musikarekiko ikusmina taldekide
guztiontzat.

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

EBALUAKETA BALIABIDEAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Behaketa zuzena klasean. Klasea bertaratzea

%60

Banakako lanean erregulartasuna eta taldearekiko
konpromisoa. Doinu-tekniko emaitzaren progresioa

%20

Entzunaldiak (urtean bi)

%20

Entzunaldirik egin ezin izatekotan, %20a beste bi
irizpideen artean banatuko da.

EBALUAKETA ONDORIOAK
●

●
●

●

Ebaluaketa jarraitua galtzen duten ikasleek: Interpretazio teknikozko froga gainditu beharko dute ohiko deialdi
zehatzean (ekaina hasera)
Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) kalifikazio txarra duten ikasleek ez ohiko deialdia dute (ekaina erdialdea)
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO FROGA gainditzeko.
Irakasgaia zintzik promozionatzen duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan berreskuratu ahal
izango dute.
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO BERRESKURATZEKO FROGA
Irakaslearekin adostutako obraren interpretazioa.(Ikasle ebaluatuak taldekideak ekarriko ditu)
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MAILA
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HELBURUAK
Ganbera-musikaren
irakaskuntza-helburua,
maila
ertainean, ikasleek honako gaitasunak lortzea izango da:
a) Ganbera-musika
prestakuntza
musikal
eta
instrumentalaren arlo garrantzitsua den heinean
baloratzea.
b) Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea,
norbera jotzen ari den bitartean beste zatiak
entzuteko.
c) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu
doiketa taldeko beste instrumentuen eta obraren
estilo eta interpretazio-beharren arabera egin dadin.
d) Oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea,
zuzendaririk gabeko interpretazio koordinatua egin
ahal izateko

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1.
– Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta
estilotako lanak interpretatzea. Irizpide honen bidez,
taldeko kide guztien arteko interpretazio-irizpidearen
batasun-gaitasuna eta zatien arteko soinu-oreka
ebaluatu nahi dira.
2.
– Taldeko arduradun gisa jokatu, bere zatia
jotzearekin batera interpretazio kolektiboa gidatuz.
Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak partitura
bere osoan ezagutzen duela, eta kontzertuan behar diren
keinuak erabiltzen badakiela.
Era berean, soinu, tinbre, afinazio eta fraseoaren
batasunari buruzko irizpideak balora daitezke.
3.
.– Dagokion taldearen barruan, zailtasun txikiko
lan bat lehen begiradan irakurtzea. Irizpide honen bidez
ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi da, testu bat bere
kasa irakurri, jariotasun-maila eta lana ulertzeari
dagokienez.

EDUKIEN
Soinu-unitatea: arnasketa, notari ekiteko modua, afinazioa, artikulazioa, erritmoa eta fraseoa.
Agogika eta dinamika.
Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
Soinuen eta planoen oreka.
Hainbat estilo hartuko dituzten errepertorioko oinarrizko lanen analisi eta interpretazioa.
Ganbera musikaren praktika talde desberdinetan: noten hasierak, artikulazioak, fraseoa eta abar elementuen
berdintasuna.
Arnasketa eta afinazioa.
SEKUENTZIA
METODOLOGIA
Talde ikasketa eta elkarkidetasuna.
Beharrezkoa da ikaslearen lan pertsonala, klasean taldeko lana gauzatzeko. Bat bateko irakurmena
baliabide puntuala izango da.
Asteroko entseguaren garrantzia.
Interprete handien entzunaldi alderatuak bertsio ezberdinen ezaugarriak kritikoki aztertzeko.
Klasean zehar grabazioak eta entzunaldiak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostutako proposamenen bilaketa.
Errepertorioaren analisia eta oroimenaren aplikazioa interpretazioaren eta taldekideen arteko
komunikazioaren onerako.
Bertsio eta grabazioak. (Spotify, youtube, diskografia, hemeroteka).
Errepertorioaren aukeraketa:
Musikaren historian zehar izan diren obra garrantzitsuak
Pedagogia aldetik obra interesgarriak(transkripzioak,egokituak)
Irizpide funtzionala: ikasleriaren heterogeneotasunarekiko
egokitzea baita ondorioz gauzatzen diren taldeei; ganbara musikarekiko ikusmina taldekide
guztiontzat.

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO
EBALUAKETA BALIABIDEAK

KALIFIKAZIIO IRIZPIDEAK

Behaketa zuzena klasean.
Klasera bertaratzea:

%60

Banakako lanean erregulartasuna eta taldearekiko
konpromisoa. Doinu-tekniko emaitzaren progresioa.

%20

Aldian aldiko kontrolak.
Entzunaldiak (urtean bi)

%20

Entzunaldirik egin ezin izatekotan, %20a beste bi irizpideen
artean banatuko da.
EBALUAKETAREN ONDORIOAK
●

●
●

Ebaluaketa jarraitua galtzen duten ikasleek: Interpretazio teknikozko froga gainditu beharko dute ohiko deialdi
zehatzean (ekaina hasera)
Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) kalifikazio txarra duten ikasleek ez ohiko deialdia dute (ekaina erdialdea)
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO FROGA gainditzeko.
Irakasgaia zintzik promozionatzen duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan berreskuratu ahal
izango dute.
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO BERRESKURATZEKO FROGA

●

Irakaslearekin adostutako obraren interpretazioa.(Ikasle ebaluatuak taldekideak ekarriko ditu)

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO
IKASTETXEA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

IRAKASGAIA

GANBERA MUSIKA, TRONPETA

KODEA 012681
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6.
MAILA
MAILA

HELBURUAK
Ganbera-musikaren
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maila
ertainean, ikasleek honako gaitasunak lortzea izango da:
a) Ganbera-musika prestakuntza musikal eta
instrumentalaren arlo garrantzitsua den
heinean baloratzea.
b) Uneoro, entzunaldi polifonikoa erabiltzea, norbera
jotzen ari den bitartean beste zatiak entzuteko.
c) Soinu-aukera zabala eta ugaria erabiltzea, soinu
doiketa taldeko beste instrumentuen eta obraren estilo
eta interpretazio-beharren arabera egin dadin.
d) Oinarrizko keinuak ezagutzea eta egitea, zuzendaririk
gabeko interpretazio koordinatua egin ahal izateko

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1. – Dagokion taldearen barruan, hainbat garai eta

estilotako lanak interpretatzea. Irizpide honen bidez,
taldeko kide guztien arteko interpretazio-irizpidearen
batasun-gaitasuna eta zatien arteko soinu-oreka ebaluatu
nahi dira.
2. – Taldeko arduradun gisa jokatu, bere zatia
jotzearekin batera interpretazio kolektiboa gidatuz.
Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak
partitura bere osoan ezagutzen duela, eta
kontzertuan behar diren keinuak erabiltzen
badakiela.
Era berean, soinu, tinbre, afinazio eta fraseoaren
batasunari buruzko irizpideak balora daitezke.
33.– Dagokion taldearen barruan, zailtasun txikiko lan bat
lehen begiradan irakurtzea. Irizpide honen bidez
ikaslearen gaitasuna ebaluatu nahi da, testu bat bere
kasa irakurri, jariotasun-maila eta lana ulertzeari
dagokienez.

EDUKIEN
Soinu-unitatea: arnasketa, notari ekiteko modua, afinazioa, artikulazioa, erritmoa eta fraseoa.
Agogika eta dinamika.
Zuzendaririk gabe jotzeko beharrezko diren keinu anakrusikoak ikastea eta praktikatzea.
Soinuen eta planoen oreka.
Hainbat estilo hartuko dituzten errepertorioko oinarrizko lanen analisi eta interpretazioa.
Ganbera musikaren praktika talde desberdinetan: noten hasierak, artikulazioak, fraseoa eta abar elementuen
berdintasuna.
Arnasketa eta afinazioa.
SEKUENTZIA
METODOLOGIA
Talde ikasketa eta elkarkidetasuna.
Beharrezkoa da ikaslearen lan pertsonala, klasean taldeko lana gauzatzeko. Bat bateko irakurmena
baliabide puntuala izango da.
Asteroko entseguaren garrantzia.
Interprete handien entzunaldi alderatuak bertsio ezberdinen ezaugarriak kritikoki aztertzeko.
Klasean zehar grabazioak eta entzunaldiak ondorengo iruzkin kritikoarekin. Adostutako proposamenen bilaketa.
Errepertorioaren analisia eta oroimenaren aplikazioa interpretazioaren eta taldekideen arteko
komunikazioaren onerako.
Bertsio eta grabazioak. (Spotify, youtube, diskografia, hemeroteka).
Errepertorioaren aukeraketa:
Musikaren historian zehar izan diren obra garrantzitsuak
Pedagogia aldetik obra interesgarriak(transkripzioak,egokituak)
Irizpide funtzionala: ikasleriaren heterogeneotasunarekiko
egokitzea baita ondorioz gauzatzen diren taldeei; ganbara musikarekiko ikusmina taldekide
guztiontzat.
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Ohiko ebaluaketan (azken kalifikazioa) kalifikazio txarra duten ikasleek ez ohiko deialdia dute (ekaina erdialdea)
INTERPRETAZIO TEKNIKOZKO FROGA gainditzeko.
Irakasgaia zintzik promozionatzen duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan berreskuratu ahal
izango dute.
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