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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

1.

1.Musika modernoaren eta jazzaren esparruan soinuak
diseinatzeko, sortzeko eta aukeratzeko gaitasuna
erakustea, teklatu elektronikoek soinua sintetizatzeko
eskaintzen dituzten aukeren bidez.

Musika modernoan eta jazzean indarrean
dauden interpretazio-konbentzioak ezagutzea.

2.

Teklatu elektronikoetan soinua konfiguratzeko
aukerak ezagutzea, soinua sintetizatzeko tekniken bidez.

3.

Hammond B3 organoaren soinu eta interpretazio
aukerak eta ezaugarriak ezagutzea, sintesi batukor
bidezko soinuaren konfigurazioaren bidez.

4.

Entzumenaren musika jotzeko tresnak pixkanaka
eskuratu eta aplikatzea.

5.

Musika modernoaren partitura zifratuak
irakurtzeko gaitasuna garatzea eta musikari buruzko
ezagutzak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea
musika-tresnarekin inprobisatzeko.

6.

Taldeko musika praktikatzea, musika modernoko
konboetan integratuz eta zailtasun ertaineko obretan
bakarlari lanak eginez, eta, hartara, bi eginkizunen
arteko menpekotasunaren zentzua garatuz.

7.

Musikari buruzko ezagutzak gero eta autonomia
handiagoz aplikatzea, digitazioari, pedalizazioari,
fraseatuari eta dinamikari buruz sor daitezkeen
exekuzio arazoak bere kabuz konpontzeko.

8.

Teklatuen teknika eta soinu eta adierazpen
aukerak menderatzea, eta soinuaren kalitatea pixkanaka
hobetzeko behar den entzumen-sentsibilitatea lortu eta
frogatzea.

9.

Maila honetarako zailtasun egokia duten garai
eta estilo desberdinetako musika modernoaren eta
jazzaren
obrak
biltzen
dituen
errepertorioa
interpretatzea.

Irizpide honen bidez ebaluatu nahi da ikasleek nola
ulertzen duten eta zer gaitasun duten teklatu
elektronikoen
aukera
tinbriko,
sortzaile
eta
interpretatiboak maximizatzeko.
2.Muskulu-esfortzua,
arnasketa
eta
instrumentu-exekuzioaren
eskakizunetara
erabiltzea.

erlaxazioa
egokituta

Irizpide honen bidez, ebaluatu nahi da ea mugimenduen
koordinazioa menderatzen den eta oreka dagoen
instrumentuen exekuzioak eskatzen dituen ezinbesteko
muskulu-esfortzuen eta gauzatzean kontrola galtzea
eragingo duten tentsioak saihesteko behar den erlaxaziomailaren artean.
3.Estudioak eta obrak jotzen menperatzea, alderdi
teknikoak eta musikalak bereizi gabe.
Irizpide honen bidez, interpretazio egokia lortzeko
beharrezkoak diren ezagutza tekniko eta teorikoak
elkarrekin lotzeko gaitasuna ebaluatuko da.
4.Afinazioan
eta
musika-tresnaren
soinu-aukerak
erabiltzean entzumen-sentsibilitatea erakustea.
Irizpide honen bidez, tresnaren ezaugarrien eta
funtzionamendu mekanikoaren ezagutza eta haren
aukeren erabilera ebaluatu nahi dira.
5.Errepertorioko obrak banan-banan aztertzeko gaitasuna
erakustea.
Irizpide honen bidez ebaluatu nahi da ikasleek zer
autonomia duten eta norbanakoen ikasketari ekiteko eta
ikasketan sortzen zaizkion arazoak konpontzeko duten
gaitasuna.
6.Lehen begiradan irakurtzeko gaitasuna eta musika-
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tresnaren gaineko inprobisazioan gero eta gaitasun
handiagoa erakustea.
Irizpide honen bidez, ikasleek lehen begiradan irakurtzeko
gero eta gaitasun handiagoa lortzen duten ebaluatuko da,
baita ikasleak musika-tresnan inprobisatzeko duen
trebetasuna ere, ikasitakoa aplikatuz.

7.Entzumenez eta partiturarik gabe musika entzuteko
gaitasuna erakustea.
Irizpide honen bidez, ikasleek partiturarik gabeko
interpretazio testuinguru batean behar bezala moldatzeko
duten gaitasuna ebaluatuko da, eta entzundutakoa
aztertuko da, ondoren gauzatu ahal izateko.
8.Garai eta estilo desberdinetako musika modernoaren
eta jazzaren obrak interpretatzea, bakarlari eta talde gisa.
Ikasleek
beren
musika-tresnaren
eta
obra
adierazgarrienen errepertorioari buruz duten ezagutza
ebaluatu behar da, baita irizpide estetikoak aplikatzeko
sentsibilitate- eta irudimen-maila ere.
9.Errepertorio solistako obrak buruz interpretatzea,
kasuan kasuko estiloko irizpideen arabera.
Irizpide honen bidez, ikasleek obrei buruz duten ezagutza
eta ulermena baloratuko dira, bai eta haien soinuemaitzan kontzentratzeko gaitasuna ere.
10.Interpretazioari heltzeko behar den autonomia
erakustea, musika testuak onartzen dituen malgutasun
tarteen barnean.
Irizpide honen bidez, norberaren estilo-kontzeptua eta
interpretazio-askatasuna
ebaluatzen
dira,
testua
errespetatuz.
11.Arazo teknikoak eta interpretaziozkoak ebazteko gero
eta autonomia handiagoa erakustea.
Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleek zer
garapen lortu duten ikasteko ohiturei eta autokritikarako
gaitasunari dagokienez.
12. Bere mailarako egokia den programa jendaurrean
aurkeztea, komunikatzeko gaitasuna eta kalitate artistikoa
erakutsiz.
Irizpide honen bidez, bere
autokontrolerako gaitasuna
ebaluatu nahi dira.

nortasun artistikoaren
eta heldutasun-maila
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EDUKIEN SEKUENTZIA
●
●
●
●
●
●

Jazz, rock eta blues estiloetako partiturak irakurtzea.
Teklatu elektroniko motak: Hammond B3 organoa, Rhodes pianoa, Wurlitzer pianoa, Nord Stage teklatua,
sintetizadoreak.
Teklatu modernoen eta bakoitzaren aplikazioen tonu- eta tinbre-izaera aztertzea.
Musika pieza modernoak egitea entzumenaren bidez eta partiturarik gabe.
Melodiarik gabeko akorde zifratuen egiturak egitea.
Jazzean, rockean eta bluesean inprobisatzen hastea.

METODOLOGIA
Klaseak parte-hartzaileak eta motibatzaileak izango dira. Bai ikasleak bai irakasleak bi teklatutan interpretatuko
dituzte musika piezak. Irakasleak azalpen teoriko-praktikoak eta ikaslearen aldi bereko saiakuntza eta zuzenketa
egokiak konbinatuko ditu. Batzuetan bai irakasleak bai ikasleak batera joko dute horrela.
Ezagutza teorikoa entzumenarekin eta entrenamendu praktikoarekin lotuko dira tresna, intuizio eta sormenarekin.
Pixkanakako lan bat eginen da, ikasleek pixkanaka bereganatzen dituzten ezagutzak praktikan jartzeko eta
tresnaren bidezko entrenamendu sistematikoa intuizioarekin eta entzumenarekin konbinatzeko.
Hautatutako piezak ikaslearekin adostuko dira, haien gaitasun eta motibazioen arabera.
Aniztasunarekiko arreta: Kontuan hartuko dira ikasle bakoitzak eduki bakoitzean sakontzeko dituen trebetasunak.

EBALUAZIO-TRESNAK

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK

●

Ebaluazio jarraia

●

Astero agindutako lanen jarraipena.

●

Ariketak egitea.

●

Errubriken bidez ebidentziak biltzea.

●
●
●
●

Klaseko parte-hartzea
Banakako lana etxean
Emaitzan izandako progresioa
Adierazpen- eta arte-gaitasuna

%25
% 25
% 25
%25

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK
●

Hutsegiteen pilaketaren ondoriozko etengabeko ebaluaziorako eskubidea galtzen duten ikasleek PROBA
TEKNIKO ETA INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute berariazko deialdi arruntean (ekainaren hasieran).

●

Ebaluazio arruntean (azken kalifikazioa) kalifikazio negatiboa duten ikasleek aparteko deialdia dute (ekainaren
erdialdean). Deialdi horretan INDARBERRITZEKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA gainditu beharko dute.

●

Gainditu gabeko irakasgaia duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaziotan errekuperatu ahal
izango dute.

BERRESKURATZEKO PROBA TEKNIKO-INTERPRETATIBOA
●
●

Proba praktiko bat eginen da, ikasleak irakasleak esleitzen dion teklatuan interpretatu beharko du:
Partitura zifratua.
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●
●
●
●

Belarriz jotako pieza bat.
Akorde-gurpil baten gaineko inprobisazioa.
Teklatuen ezaugarriei buruzko ahozko azalpena.
Ikasturtean zehar ikasi diren teklatu modernoak egitea.

OHARRAK
Ebaluazioa horrela egingo da:
●

Hasierako ebaluazioa, ikasle bakoitzari bere gaitasunak, norberaren interesak eta asmoak ezagutzeko aukera
emango diona, baita gabeziak edo mugak ere, ikasketa-plana gizabanako bakoitzaren berezitasunetara ahalik
eta gehien egokitzeko.

●

Tarteko ebaluazioa: ikasleen progresioari buruzko ebidentziak biltzea eta erabilitako metodoei eta edukien
egokitzapenari buruzko etengabeko hausnarketa.

●

Ikasle bakoitzaren aurrerapenen azken ebaluazioa eta bere gaitasun, ahalegin eta jarreren balorazioa.

COVID-19K ERAGINDAKO PANDEMIAREN ONDORIOZKO EGOKITZAPENA
Hasiera batean, hiru agertoki aurreikusten dira:
1-Eskola presentzialak. Eskolak normaltasunez ematen dira, higiene- eta prebentzio-protokoloei jarraituz.
2-Eskola presentzialak eta on-line eskolak. Ikasleren bat konfinatuta badago eta bere osasun-egoerak horretarako
aukera ematen badu, klaseak eta horien bilakaeraren jarraipena egingo dira baliabide telematikoen bidez (bideoak,
bideo-deiak, drive, posta elektronikoa…). Gainerako ikasleek aurrez aurreko klaseekin jarraituko dute.
3-Eskola ez presentzialak. Ikasle eta/edo irakasle guztiak konfinatzen badira, irakasgaiaren programazioarekin
jarraituko da, eta klaseak ez-presentzialak izango dira. Baliabide telematikoak erabiliko dira (bideoak, bideo-deiak,
drive, posta elektronikoa…) eskolak emateko eta ikasleen jardueraren jarraipena egiteko.

