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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
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MAILA
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IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA

HELBURUAK

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

1) Hain zabal eta aberats den literatura pianistikoaren
ezagueran sakondu bere aspektu teoriko, praktiko eta
interpretazio arloan.
2) Kompositore bakoitza bere garai eta estiloan kokatzen
Ikasi , bere kurtsoko obrak eta pianoaren errepertorio
zabala osatzen duten beste obrak ere ezagutuz.
3) Forma eta armoniaren garapena ulertu pianoko
errepertoriaren bitartez.
4) Obra berdin baten interpretazio ezberdinak modu
kritikoan entzuten ikastea.
5) XIX. eta XX. mendeko piano interpreteak ezagutu eta
modu konstruktibo batean alderatu.
6) Bai zuzeneko bai grabatutako musika entzuteko interesa
piztu, gure kasuan pianoko musika, horrek dakarren onura
estimulatuz.

1) Gelara erregulartasun eta puntualtasunarekin etortzea
ikaskuntzaren ebaluazioa jarraitzailea izateko nahitaezko
baldintza izanik.
2) Irakaslearenganako eta bere ikaskideenganako
errespetua azaltzea.
3) Proposatutako jarduera osagarrietan parte hartzea.
4) Irakasleak aurkeztutako konpositore eta estiloei buruzko
bakarkako lanak aurkeztea.
5) Irakasleak proposatutako entzunaldi ezberdinak ulertu
eta baloratzea.
6) Pianista ezberdinen interpretazioei buruz iritziak azaldu
eta eztabaidatu.
7) Gela barruan jarrera onarekin parte hartzea.
8) Gelan landutako errepertorioko obra bat gutzxienez
entzunaldi batean aurkeztea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
I. Instrumentuaren familiaren historia. Piano aurreko tekla instrumentuak.
II. Garai historiko ezberdinen konpositore adierazgarrien pianoko obrak ezagutu.
III. Edizio ezberdinak eta adierazgarrienak ezagutu.
IV .Errepertorio pianistikoko obra adierazgarrien azterlan analitikoa, teknikoa eta estetikoa landu.
V. Musika entzunaldiak egin.
VI. Pianista nagusiei buruz ikastea soporte audiobisualen bitartez.
VII. Obra berdin baten bertsio ezberdinak entzutea modu konstruktibo batean espiritu kritikoa esnatzea.
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METODOLOGIA
Edukiak bide ezberdinetan landuko dira gelan:
- Irakasleak aurkeztutako eduki teorikoen bitartez eta ikasleek irakasleak proposatutako gai ezberdinei buruz landutako
lan pertsonalen bitartez.
- Literatura pianistikoaren obra adierazgarrien entzuketa, soporte audiobisual ezberdinen bidez.
- Aukeratutako errepertorioaren klase praktikoa.
EKINTZA OSAGARRIAK
- Irakasleak proposatutako eta gelan ikasitako edukiak isladatzen dituzten kontzertuetara eta audizioetara joatea.
- Entzunaldietan parte hartzea.
MATERIALA ETA BALIABIDE DIDAKTIKOAK
- Ordenagailua wifirekin konektatua
- DVD erreproduktorea
- Fonoteka
- Liburutegia

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluaketa jarraitua
-Programa ikasteko gaitasuna.
-Ikasketan autonomi prograsiboaren lormena.
-Jarrera, interesa eta lañaren ardura.
-Bertaratzea.
-Etxeko bakarkako lana.

60%

Entzunaldiak

40%

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
Irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek irakaslearen adierazpenak jasoko dituzte zein alderdi zuzendu behar duten jakin
ahal izateko. Irakaslearen irizpidearen arabera froga praktikoren bat burutzea proposatu ahal izango da, edo eta
ebaluazio horren edukiak hurrengo hiruhilekoan berrikusi ebaluazio jarraiaz.
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METODOLOGIA
Edukiak bide ezberdinetan landuko dira gelan:
- Irakasleak aurkeztutako eduki teorikoen bitartez eta ikasleek irakasleak proposatutako gai ezberdinei buruz landutako
lan pertsonalen bitartez.
- Literatura pianistikoaren obra adierazgarrien entzuketa, soporte audiobisual ezberdinen bidez.
- Aukeratutako errepertorioaren klase praktikoa.
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- Entzunaldietan parte hartzea.
MATERIALA ETA BALIABIDE DIDAKTIKOAK
- Ordenagailua wifirekin konektatua
- DVD erreproduktorea
- Fonoteka
- Liburutegia

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

Ebaluaketa jarraitua
-Programa ikasteko gaitasuna.
-Ikasketan autonomi prograsiboaren lormena.
-Jarrera, interesa eta lañaren ardura.
-Bertaratzea.
-Etxeko bakarkako lana.
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
Irakasgaia gainditzen ez duten ikasleek irakaslearen adierazpenak jasoko dituzte zein alderdi zuzendu behar duten jakin
ahal izateko. Irakaslearen irizpidearen arabera froga praktikoren bat burutzea proposatu ahal izango da, edo eta
ebaluazio horren edukiak hurrengo hiruhilekoan berrikusi ebaluazio jarraiaz.
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KURTSO GUZTIETARAKO OHAR OROKORRAK

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu beharreko hiru
egoera aurreikusten ditu:
- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun-neurriak
medio.
- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera
behartzen dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi berean
egin ahal izateko, etapa, ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.
- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.
2021-22 ikasturtean aurrez aurreko eskola-jarduera emateko ezintasuna gertatuz gero (2. eta 3.
agertokiak), Pianoko irakasgaian honako aldaketak burutuko genituzke:
KALIFIKAZIO-TRESNAK:
• Ebaluazio jarraitua (ikasleen asteko bilakaera behatuz):
- Irakaslearen koadernoa. Bertan, modu sistematikoan jasoko dira ikasleak definitutako ikaskuntzaadierazleei dagokienez egindako aurrerapenei buruz ikusitako datuak.
- Ikasleek astero egiten duten lana berrikustea eta aztertzea.
- Ikasteko gaitasuna programari dagokionez.
- Ikasketan gero eta autonomia gehiago lortzea.
- Jarrera, interesa eta ikasteko dedikazioa.
- Ikasleek astero egin beharreko lana jasotzen duten bideokonferentzia bidezko eskolak eta/edo
grabazioak irakasleari bidaltzea.
• Kontrol puntual programatuak (bideokonferentzia bidez edo grabazioak bidaliz).
• Errezitaldi birtualak: irakasle bakoitzak taldeka deituko lituzke ikasleak bideo-dei berera, errezitaldi
birtual bat egiteko, jarraibide hauei jarraituz:
* Kontserbatorioko beste irakasgai batzuekin bat etorri Gabe.
* Haiekin interpretatu beharreko programa aldez aurretik adostuz. Irakasle bakoitzak erabakiko du zein
talde egin, betiere irizpide pedagogikoei jarraituz. (Gehieneko iraupena: 30-45 min./parte-hartzaile
kopurua, aukeratutako plataformaren eta irakaslearen irizpide pedagogikoaren araberakoa).
* Errezitaldi birtualaren unea iristen denean, ikasle bakoitzak bere ikaskideen aurrean esku hartuko du
egokitzen zaionean, ezarritako programari jarraituz, besteek entzun eta txalotu egingo dute (une
garrantzitsua interprete batentzat, eta ziur haren falta sumatuko dutela).
* Ikasle bakoitzak interpretatu beharreko obra aurkeztuko du, praktikako edo multzoko irakasgaietarako
egin dituen lanetan bildutako informazioa erabiliz, hurrenez hurren.
* 5 minutuko hitzaldi labur batekin amaitu daiteke.
* Interesgarria litzateke entzunaldi birtual horietara senideak ere joatea.
* Garrantzitsua: une horretan jotzen ari denaren mikroa bakarrik eduki behar da irekita, eta mikroak
ireki behar dira amaieran txalotzeko.
- Kalifikatzeko irizpideak:
• Ebaluazio jarraitua: % 60
• Unean uneko kontrol programatuak eta/edo entzumen birtualak: % 40
- Ebaluazio-irizpideak:
Inguruabarrak kontuan hartuta, lehenik eta behin, gure ikasleak pianoaren ikasgaian ebaluatzeko
oinarritzat hartuko genituzkeen ebaluazio-irizpideak aldatu beharra ikusten dugu:
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1. Jarrera: norberaren ikasketan erakutsi duten autodiziplina, lana eta interesa.
2. Autonomia: norberaren lanaren eraginkortasuna, emaitza jakin bat lortzeko.
1. Irakurketa: obrak behar bezala lantzea; instrumentuaren aurrean ondo kokatzea eta jartzea, notak
behar bezala irakurtzea, tempoa, erritmoa, esaldien ekoizpena eta artikulazioak adieraztea.
2. Kontrol teknikoa: interpretatutako obretan jasotako zailtasun teknikoak konpontzea.
3. Musikaltasuna: obrari izaera inprimatzeko gaitasuna.
4. Komunikazioa: asmoa, uste osoa, segurtasuna eta eszenaratzea.

