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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA KLABE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Musika-tresnaren mekanismoa eta funtzionamendua 
ezagutzea eta dauzkan soinu aukerak erabiltzen jakin. 
- Gorputza postura egokian izan. 
- Klabearen eta harekin batera bizi izan ziren teklatudun 
musika-tresnen historia eta literatura ezagutu, baita 
oinarrizko forma musikalak ere. 
- Musika-tresnaren literatura ongi interpretatzeko ikerketa 
lanak duen garrantzia baloratu. 
- Bere mailari dagozkion musika ezagutzak erabili 
interpretazioarekin lotutako arazoak ebazteko: hatz-jokoa, 
artikulazioa, fraseatzea, teklatu aldaketak, erregistrazioa, 
afinatzea, apaindura, etab. 
- Jendaurrean jo bere burua kontrolatuz, memoria ongi 
erabiliz eta komunikatzeko gaitasuna erakutsiz. 
- Ikasteko ohitura egokiak garatu. 

- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako 
errepertorio bat interpretatu. 

- Baxu jarraia landu  

 

- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio 
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren 
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea. 
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan 
hautematea, identifikatzea eta bakartzea. 
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion 
estrategia aukeratu eta aplikatzea. 
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia 
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.  
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion 
testuinguru klabezinistiko, historiko eta estetikoan 
kokatzea. 
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia aukeratzea 
eta arrazoitzea. 
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila. 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak 
izan dezakeen ahalmena baliatzea. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

-Norberaren erlaxazioaren barne pertzepzioa erabiltzea erlaxazioaren eta ahalegin muskularraren arteko oreka 
topatzeko, eta musika-tresna bat jo ahal izateko.  
-Esku bakoitzaren trebetasuna eta bi eskuen koordinazio-jokoa erabiltzea. 

 
-Teknika digitala erabiltzea hatzen giltzaduretatik abiatuta dibertsifikazio dinamikoaren independentzia, abiadura, 
erresistentzia eta gaitasuna lantzeko. 
-Hatz-joko ezberdinak garai eta estiloen arabera eta artikulazioarekin eta fraseatzearekin lotzea. 
-Esaldi eta ehundura musikalaren arabera ekiteko eta artikulatzeko dauden era ezberdinak. 
-Egitura musikalak maila ezberdinetan ulertzea (motiboak, gaiak, aldiak, esaldiak, egiturak). 
-Memoria etengabe eta era progresiboan erabiltzea. 
-Baxu zifratua ikastea eta erabiltzea. 
-Inprobisazioaren hastapenak. 
-Analisia lanerako tresna moduan erabiltzea. 
-Bat-bateko irakurketa praktikatzea. 

 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

EGITARAUAREN PROPOSAMENA 

 

- Frank Mentoren I, II, III, edo IV. Liburuak (agertzen diren baxu jarraiak eta murrizketak barne) 

- Siegelen I edo II. Liburuak 
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- Händel-en araberako baxu jarraia 

- Hiru ahotsetako pieza errazen laburpenak 

- Inprobisazioa, baxu ostinato batetik: Greensleves, Ortiz-en Recercada-k, Gallarda Napolitana, Pasamezzo Antico, 
Pasamezzo Moderno. 

 

 
 

METODOLOGIA 

- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea. 
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea. 
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea. 
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea. 
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio: 
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena 
egitea. 
- Interpretazio klabezinistikoarekin lotutako gai arruntei 
buruzko ahozko galderei erantzutea. 
 
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:  
- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 
obra interpretatzea, baxu jarrai bat eta ostinato bat. 
 
 

- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna, koherentzia eta 
kontrol teknikoa: % 60 
- Baxu jarraia eta inprobisazioa: % 20 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20 

 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek eta ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek  azterketa bat egin beharko dute, 
non ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 obra interpretatu beharko dituzten (gutxienez haietako bat 
J.S. Bachena izan beharko da), baxu jarrai bat eta inprobisazio bat ostinato batekin. % 100eko balioa emango zaio. 

 

 

OHARRAK 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

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.  
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Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IRAKASGAIA KLABE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Musika-tresnaren mekanismoa eta funtzionamendua 
ezagutzea eta dauzkan soinu aukerak erabiltzen jakin. 
- Gorputza postura egokian izan. 
- Klabearen eta harekin batera bizi izan ziren teklatudun 
musika-tresnen historia eta literatura ezagutu, baita 
oinarrizko forma musikalak ere. 
- Musika-tresnaren literatura ongi interpretatzeko ikerketa 
lanak duen garrantzia baloratu. 
- Bere mailari dagozkion musika ezagutzak erabili 
interpretazioarekin lotutako arazoak ebazteko: hatz-jokoa, 
artikulazioa, fraseatzea, teklatu aldaketak, erregistrazioa, 
afinatzea, apaindura, etab. 
- Jendaurrean jo bere burua kontrolatuz, memoria ongi 
erabiliz eta komunikatzeko gaitasuna erakutsiz. 
- Ikasteko ohitura egokiak garatu. 

- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako 
errepertorio bat interpretatu. 

- Baxu jarraia landu  

 

- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio 
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren 
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea. 
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan 
hautematea, identifikatzea eta bakartzea. 
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion 
estrategia aukeratu eta aplikatzea. 
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia 
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.  
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion 
testuinguru klabezinistiko, historiko eta estetikoan 
kokatzea. 
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia aukeratzea 
eta arrazoitzea. 
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila. 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak 
izan dezakeen ahalmena baliatzea. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

-Norberaren erlaxazioaren barne pertzepzioa erabiltzea erlaxazioaren eta ahalegin muskularraren arteko oreka 
topatzeko, eta musika-tresna bat jo ahal izateko.  
-Esku bakoitzaren trebetasuna eta bi eskuen koordinazio-jokoa erabiltzea. 
-Teknika digitala erabiltzea hatzen giltzaduretatik abiatuta dibertsifikazio dinamikoaren independentzia, abiadura, 
erresistentzia eta gaitasuna lantzeko. 
-Hatz-joko ezberdinak garai eta estiloen arabera eta artikulazioarekin eta fraseatzearekin lotzea. 
-Esaldi eta ehundura musikalaren arabera ekiteko eta artikulatzeko dauden era ezberdinak. 
-Egitura musikalak maila ezberdinetan ulertzea (motiboak, gaiak, aldiak, esaldiak, egiturak). 
-Memoria etengabe eta era progresiboan erabiltzea. 
-Baxu zifratua ikastea eta erabiltzea. 
-Inprobisazioaren hastapenak. 
-Analisia lanerako tresna moduan erabiltzea. 
-Bat-bateko irakurketa praktikatzea. 

 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

EGITARAUAREN PROPOSAMENA 
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- Frank Mentoren I, II, III, edo IV. Liburuak (agertzen diren baxu jarraiak eta murrizketak barne) 

- Siegelen I edo II. Liburuak 

- Händel-en araberako baxu jarraia 

- Hiru ahotsetako pieza errazen laburpenak 

- Inprobisazioa, baxu ostinato batetik: Greensleves, Ortiz-en Recercada-k, Gallarda Napolitana, Pasamezzo Antico, 
Pasamezzo Moderno. 

 
 

METODOLOGIA 

- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea. 
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea. 
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea. 
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea. 
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab. 
 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio: 
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena 
egitea. 
- Interpretazio klabezinistikoarekin lotutako gai arruntei 
buruzko ahozko galderei erantzutea. 
 
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:  
- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 
obra interpretatzea, baxu jarrai bat eta ostinato bat. 
 
 

- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna, koherentzia eta 
kontrol teknikoa: % 60 
- Baxu jarraia eta inprobisazioa: % 20 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20 

 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek eta ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek  azterketa bat egin beharko dute, 
non ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 obra interpretatu beharko dituzten (gutxienez haietako bat 
J.S. Bachena izan beharko da), baxu jarrai bat eta inprobisazio bat ostinato batekin. % 100eko balioa emango zaio. 

 

 

 

OHARRAK 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

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.  
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- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IRAKASGAIA KLABE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Musika-tresnaren mekanismoa eta funtzionamendua 
ezagutzea eta dauzkan soinu aukerak erabiltzen jakin. 
- Gorputza postura egokian izan. 
- Klabearen eta harekin batera bizi izan ziren teklatudun 
musika-tresnen historia eta literatura ezagutu, baita 
oinarrizko forma musikalak ere. 
- Musika-tresnaren literatura ongi interpretatzeko ikerketa 
lanak duen garrantzia baloratu. 
- Bere mailari dagozkion musika ezagutzak erabili 
interpretazioarekin lotutako arazoak ebazteko: hatz-jokoa, 
artikulazioa, fraseatzea, teklatu aldaketak, erregistrazioa, 
afinatzea, apaindura, etab. 
- Jendaurrean jo bere burua kontrolatuz, memoria ongi 
erabiliz eta komunikatzeko gaitasuna erakutsiz. 
- Ikasteko ohitura egokiak garatu. 

- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako 
errepertorio bat interpretatu. 

- Baxu jarraia landu  

- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio 
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren 
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea. 
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan 
hautematea, identifikatzea eta bakartzea. 
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion 
estrategia aukeratu eta aplikatzea. 
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia 
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.  
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion 
testuinguru klabezinistiko, historiko eta estetikoan 
kokatzea. 
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia aukeratzea 
eta arrazoitzea. 
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila. 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak 
izan dezakeen ahalmena baliatzea. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

-Norberaren erlaxazioaren barne pertzepzioa erabiltzea erlaxazioaren eta ahalegin muskularraren arteko oreka 
topatzeko, eta musika-tresna bat jo ahal izateko.  
-Esku bakoitzaren trebetasuna eta bi eskuen koordinazio-jokoa erabiltzea. 
-Teknika digitala erabiltzea hatzen giltzaduretatik abiatuta dibertsifikazio dinamikoaren independentzia, abiadura, 
erresistentzia eta gaitasuna lantzeko. 
-Hatz-joko ezberdinak garai eta estiloen arabera eta artikulazioarekin eta fraseatzearekin lotzea. 
-Esaldi eta ehundura musikalaren arabera ekiteko eta artikulatzeko dauden era ezberdinak. 
-Egitura musikalak maila ezberdinetan ulertzea (motiboak, gaiak, aldiak, esaldiak, egiturak). 
-Memoria etengabe eta era progresiboan erabiltzea. 
-Baxu zifratua ikastea eta erabiltzea. 
-Inprobisazioaren hastapenak. 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 

 

 

-Analisia lanerako tresna moduan erabiltzea. 
-Bat-bateko irakurketa praktikatzea. 

 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

EGITARAUAREN PROPOSAMENA 

 

- Frank Mentoren I, II, III, edo IV. Liburuak (agertzen diren baxu jarraiak eta murrizketak barne) 

- Siegelen I edo II. Liburuak 

- Händel-en araberako baxu jarraia 

- Hiru ahotsetako pieza errazen laburpenak 

- Inprobisazioa, baxu ostinato batetik: Greensleves, Ortiz-en Recercada-k, Gallarda Napolitana, Pasamezzo Antico, 
Pasamezzo Moderno. 

 

 

METODOLOGIA 

- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea. 
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea. 
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea. 
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea. 
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab. 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio: 
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena 
egitea. 
- Interpretazio klabezinistikoarekin lotutako gai arruntei 
buruzko ahozko galderei erantzutea. 
 
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:  
- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 
obra interpretatzea, baxu jarrai bat eta ostinato bat. 
 
 

- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna, koherentzia eta 
kontrol teknikoa: % 60 
- Baxu jarraia eta inprobisazioa: % 20 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20 

 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek eta ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek  azterketa bat egin beharko dute, 
non ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 obra interpretatu beharko dituzten (gutxienez haietako bat 
J.S. Bachena izan beharko da), baxu jarrai bat eta inprobisazio bat ostinato batekin. % 100eko balioa emango zaio. 

 

 

OHARRAK 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu  beharreko hiru egoera 
aurreikusten ditu:  



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 

 

 

- 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.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IRAKASGAIA KLABE OSAGARRIA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

- Musika-tresnaren mekanismoa eta funtzionamendua 
ezagutzea eta dauzkan soinu aukerak erabiltzen jakin. 
- Gorputza postura egokian izan. 
- Klabearen eta harekin batera bizi izan ziren teklatudun 
musika-tresnen historia eta literatura ezagutu, baita 
oinarrizko forma musikalak ere. 
- Musika-tresnaren literatura ongi interpretatzeko ikerketa 
lanak duen garrantzia baloratu. 
- Bere mailari dagozkion musika ezagutzak erabili 
interpretazioarekin lotutako arazoak ebazteko: hatz-jokoa, 
artikulazioa, fraseatzea, teklatu aldaketak, erregistrazioa, 
afinatzea, apaindura, etab. 
- Jendaurrean jo bere burua kontrolatuz, memoria ongi 
erabiliz eta komunikatzeko gaitasuna erakutsiz. 
- Ikasteko ohitura egokiak garatu. 

- Garai eta estilo ezberdinetako obrez osatutako 
errepertorio bat interpretatu. 

- Baxu jarraia landu  

 

- Zailtasun teknikoak gainditzeko eta interpretazio 
artistikoaren maila hobetzeko beharrezkoak diren 
mugimendu, postura eta jarrera egokiak automatizatzea. 
- Zailtasun teknikoak agertzen diren unean bertan 
hautematea, identifikatzea eta bakartzea. 
- Zailtasun tekniko bakoitza gainditzeko dagokion 
estrategia aukeratu eta aplikatzea. 
- Landutako obra bakoitzari dagokion interpretazio-praxia 
ongi aukeratzea eta arrazoitzea.  
- Landutako obrak ulertzea eta bakoitza dagokion 
testuinguru klabezinistiko, historiko eta estetikoan 
kokatzea. 
- Landutako obra guztien erregistrazio egokia aukeratzea 
eta arrazoitzea. 
- Ikasleak bere ikasketa prozesuan duen inplikazio maila. 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea, eta ikasleak 
izan dezakeen ahalmena baliatzea. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

-Norberaren erlaxazioaren barne pertzepzioa erabiltzea erlaxazioaren eta ahalegin muskularraren arteko oreka 
topatzeko, eta musika-tresna bat jo ahal izateko.  
-Esku bakoitzaren trebetasuna eta bi eskuen koordinazio-jokoa erabiltzea. 
-Teknika digitala erabiltzea hatzen giltzaduretatik abiatuta dibertsifikazio dinamikoaren independentzia, abiadura, 
erresistentzia eta gaitasuna lantzeko. 
-Hatz-joko ezberdinak garai eta estiloen arabera eta artikulazioarekin eta fraseatzearekin lotzea. 
-Esaldi eta ehundura musikalaren arabera ekiteko eta artikulatzeko dauden era ezberdinak. 
-Egitura musikalak maila ezberdinetan ulertzea (motiboak, gaiak, aldiak, esaldiak, egiturak). 
-Memoria etengabe eta era progresiboan erabiltzea. 
-Baxu zifratua ikastea eta erabiltzea. 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 

 

 

-Inprobisazioaren hastapenak. 
-Analisia lanerako tresna moduan erabiltzea. 
-Bat-bateko irakurketa praktikatzea. 

 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

EGITARAUAREN PROPOSAMENA 

 

- Frank Mentoren I, II, III, edo IV. Liburuak (agertzen diren baxu jarraiak eta murrizketak barne) 

- Siegelen I edo II. Liburuak 

- Händel-en araberako baxu jarraia 

- Hiru ahotsetako pieza errazen laburpenak 

- Inprobisazioa, baxu ostinato batetik: Greensleves, Ortiz-en Recercada-k, Gallarda Napolitana, Pasamezzo Antico, 
Pasamezzo Moderno. 

 
 

METODOLOGIA 

- Irakasleak ikaslearen lana gidatzea. 
- Irakasleak ikaslearen lana eta garapena berrikustea. 
- Jorratutako errepertorioaren bertsio fonografikoen entzunaldien iruzkinak egitea. 
- Jorratutako errepertorioari buruzko bibliografia irakurtzea. 
- Obrak ikuspegi ezberdinetatik aztertzea: historiko-estetikoa, formala, teknikoa, etab. 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio sistematikoa, % 50eko balioa emango zaio: 
- Irakasleak ikasketa prozesuaren garapenaren jarraipena 
egitea. 
- Interpretazio klabezinistikoarekin lotutako gai arruntei 
buruzko ahozko galderei erantzutea. 
 
Azterketa, % 50eko balioa emango zaio:  
- Ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 
obra interpretatzea, baxu jarrai bat eta ostinato bat. 
 

- Interpretazioaren kontrola, ziurtasuna, koherentzia eta 
kontrol teknikoa: % 60 
- Baxu jarraia eta inprobisazioa: % 20 
- Lanean konstantea eta diziplinatua izatea: % 20 

 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek eta ebaluazio jarraitua galdu duten ikasleek  azterketa bat egin beharko dute, 
non ikasturtean zehar ikasitako estilo ezberdinetako 4 edo 5 obra interpretatu beharko dituzten (gutxienez haietako bat 
J.S. Bachena izan beharko da), baxu jarrai bat eta inprobisazio bat ostinato batekin. % 100eko balioa emango zaio. 

 

 

OHARRAK 

Irakasgai honetan matrikulatzen den ikasleen aniztasuna kontuan hartuz, bakoitzari egokituko zaien plan generikoa 
proposatzen da, bere gaitasunen, edukieren eta aurreko eraketa posiblearen arabera. 

 

 



 

IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 

 

 

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.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 

 

 

 

 

  

 


