URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA
IKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

KODEA

012681

ERREPERTORIOA PIANOJOLE LAGUNTZAILEAREKIN

MAILA

PROFESIONAL IRAKASKUNTZAKO
1go MAILA

HELBURUAK

EBALUAKETA IRIZPIDEAK

1. Norberaren musika instrumentua pianoarekin batera
entzuteko gaitasuna garatzea.

1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen
plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola
eta koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko
eta erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako errepertorioa harmonikoki, erritmikoki
eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea, bai
instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio artistiko
bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.

duten

5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur
eszenikoa
minimizatzea,
ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan
parte hartzeari esker.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
 Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo bideograbazioak.
 Irakaslearen klase-koadernoa.
 Ebaluatzeko errubrikak.

Profesional Irakaskuntzako lehen kurtsoetan (1go-2.),
asteko lanak garrantzi handia izango du (% 85), eta
ikusentzuleen aurreko entzunaldietan eta kontzertuetan
agertzen denari balio pixka bat kenduz (% 15).
Iraupen
luzeko
edo
COVIDek
errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren erdialdean,
eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila desberdinetako 3 obra
interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak kontsultatu).

OHARRAK

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA
IKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

KODEA

012681

ERREPERTORIOA PIANOJOLE LAGUNTZAILEAREKIN

MAILA

PROFESIONAL IRAKASKUNTZAKO
2. MAILA

HELBURUAK

EBALUAKETA IRIZPIDEAK

1. Norberaren musika instrumentua pianoarekin batera
entzuteko gaitasuna garatzea.
2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako errepertorioa harmonikoki, erritmikoki
eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea, bai
instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio artistiko
bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.

duten

5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur eszenikoa minimizatzea, ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan
parte hartzeari esker.

1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola eta
koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
 Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo bideograbazioak.
 Irakaslearen klase-koadernoa.
 Ebaluatzeko errubrikak.

Profesional Irakaskuntzako lehen kurtsoetan (1go-2.),
asteko lanak garrantzi handia izango du (% 85), eta
ikusentzuleen aurreko entzunaldietan eta kontzertuetan
agertzen denari balio pixka bat kenduz (% 15).
Iraupen
luzeko
edo
COVIDek
errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren erdialdean,
eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila desberdinetako 3 obra
interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak kontsultatu).

OHARRAK

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA
IKASGAIA
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KODEA
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ERREPERTORIOA PIANOJOLE LAGUNTZAILEAREKIN

MAILA

PROFESIONAL IRAKASKUNTZAKO
3. MAILA

HELBURUAK
1. Norberaren musika instrumentua
batera entzuteko gaitasuna garatzea.

EBALUAKETA IRIZPIDEAK
pianoarekin

2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako
errepertorioa
harmonikoki,
erritmikoki eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea,
bai instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio artistiko
bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.

duten

5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur eszenikoa minimizatzea, ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan parte
hartzeari esker.

1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola eta
koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
 Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo bideograbazioak.
 Irakaslearen klase-koadernoa.
 Ebaluatzeko errubrikak.

3. eta 4. mailetan zuzeneko interpretazioak garrantzi eta
presentzia handiagoa izango du ebaluazioan (% 30), nahiz
eta asteko lanak garrantzi handia izaten jarraituko duen
(% 70).
Iraupen
luzeko
edo
COVIDek
errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren erdialdean,
eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila desberdinetako 3 obra
interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak kontsultatu).

OHARRAK

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
IKASTETXEA
IKASGAIA

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP

KODEA

012681

ERREPERTORIOA PIANOJOLE LAGUNTZAILEAREKIN

MAILA

PROFESIONAL IRAKASKUNTZAKO
4. MAILA

HELBURUAK
1. Norberaren musika instrumentua
batera entzuteko gaitasuna garatzea.

EBALUAKETA IRIZPIDEAK
pianoarekin

2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako
errepertorioa
harmonikoki,
erritmikoki eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea,
bai instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio artistiko
bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.

duten

5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur eszenikoa minimizatzea, ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan parte
hartzeari esker.

1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola eta
koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
 Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo bideograbazioak.
 Irakaslearen klase-koadernoa.
 Ebaluatzeko errubrikak.

3. eta 4. mailetan zuzeneko interpretazioak garrantzi eta
presentzia handiagoa izango du ebaluazioan (% 30), nahiz
eta asteko lanak garrantzi handia izaten jarraituko duen
(% 70).
Iraupen
luzeko
edo
COVIDek
errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren erdialdean,
eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila desberdinetako 3 obra
interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak kontsultatu).
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HELBURUAK

EBALUAKETA IRIZPIDEAK

1. Norberaren musika instrumentua pianoarekin batera
entzuteko gaitasuna garatzea.

1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola eta
koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako errepertorioa harmonikoki, erritmikoki
eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea, bai
instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio artistiko
bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.

duten

5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur
eszenikoa
minimizatzea,
ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan
parte hartzeari esker.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
● Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo
bideo-grabazioak.
● Irakaslearen klase-koadernoa.
● Ebaluatzeko errubrikak.

5. eta 6. mailetan zuzeneko interpretazioak garrantzi eta
presentzia handia izango du ebaluazioan (% 40), nahiz eta
asteko lanak garrantzitsua izaten jarraituko duen (% 60).
Iraupen
luzeko
edo
COVIDek
errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren
erdialdean, eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila
desberdinetako 3 obra interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak
kontsultatu).
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HELBURUAK
1. Norberaren musika instrumentua pianoarekin
batera entzuteko gaitasuna garatzea.
2. Instrumentuak pianoarekin eta haren aukera
dinamiko eta tinbrikoekin dituen aukera tekniko eta
soinudunak esperimentatzea.
3. Aukeratutako errepertorioa harmonikoki,
erritmikoki eta estilistikoki ulertzea eta barneratzea,
bai instrumentu nagusiaren zati musikala, bai piano
akonpainamendua, kalitatezko interpretazio
artistiko bat lortzeko.
4. Interpretazio koordinatua ahalbidetzen duten
oinarrizko keinuak ezagutu eta egitea.
5. Instrumentu nagusiarentzat idatzitako musika
literaturako errepertorio adierazgarriena pixkanaka
ezagutzea, hainbat garai eta estiloetan.
6. Komunikazio bide arina eta piano-jotzailearekin lan
egiteko ohitura sortzea, instrumentu jole gisa duen
prestakuntzaren funtsezko eta erabateko partetzat
hartuta.
7. Beldur eszenikoa minimizatzea, ikaslearen
autokontrola eta obrarekiko segurtasuna indartuz,
aurretik egindako lanari eta entzunaldi publikoetan
parte hartzeari esker.

EBALUAKETA IRIZPIDEAK
1. Bikoteko musika interpretazioan txandakatzen diren
funtzioekiko aldakortasuna erakustea.
2. Bere interpretazioan musika hautemateko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
3. Musika entzumena alderdi guztietan garatzea.
4. Oreka lortzea soinu planoetan eta ahotsen plangintzan.
5. Irakasle pianojolearekin elkarreraginean aritzeko
gaitasuna erakustea.
6. Obren interpretazio-beharrak asetzeko trebetasun
teknikoak izatea.
7. Digitazioa egoki erabiltzea.
8. Adierazpen dinamikoak eta ondoriozko soinuen
kalitatea zehaztasunez egitea.
9. Obrak interpretatzean izaera eta tempoaren definizio
egokia eta zehaztasun erritmikoa lortzea.
10. Atake jotze moduak behar bezala egitea.
11. Interpretatzen dituen obren alderdi estetiko, formal
eta estilistikoak ezagutzea.
12. Proposaturiko errepertorioa zorroztasun estilistikoz
interpretatzea.
13. Esaldikapenak eta artikulazioak estilo desberdinetan
egitea.
14. Jarrera eszenikoaren interpretazioan autokontrola eta
koherentzia adieraztea.
15. Ikasgelan lantzen diren kontzeptuak barneratzeko eta
erantzuteko gaitasuna erakustea.
16. Ikasgelan interesa eta jarrera positiboa erakustea.
17. Musika interpretazio bateratuaz gozatzea.
18. Dagokion programa buruz interpretatzea.
19. Ikastetxeak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.

EDUKIEN SEKUENTZIA
1- Instrumentu Nagusia irakasgaiaren programazioetan ezarritako ahots edo instrumentu-errepertorioa aztertzea,
jatorrizko piano akonpainamenduarekin edo orkestra erredukzioekin, ikasturte amaieran gutxienez hiru estilo eta
garai desberdinetan sakonduz.
2- Errepertorio osotasunean aztertu eta ezagutzea, aldez aurretik aztertu ondoren, bi musika-tresnen arteko
elkarrizketa barneratuz.
3- Piano partituraren ezagutza harmoniko-formala, bai jatorrizkoa, bai orkestra murrizketakoa.
4- Soinu-oreka, dinamika eta oreka agogikoa bilatzea.
5- Afinazioa lantzea.
6- Zuzendaririk gabe jotzeko behar diren keinu anakrusikoak aztertu eta egitea.
7- Bikote lanak eskatzen dituen ikasketa eta diziplina ohiturak garatzea.
8- Memoria garatzea, obraren ezagutza osoaren funtsezko elementu gisa.
9- Musikari handien interpretazioak entzun eta ikustea.

METODOLOGIA
Ikasleen ezaugarriak eta zein ikasketa eta ikasketa prozesutan dagoen ikusita, metodologia eta jarduerak aldatu eginen
dira. Oro har, erabilitako metodologiak edukien ikaskuntza egituratua eta pixkanakakoa sustatuko du. Horretarako,
eduki horiek zerikusia izan beharko dute ikasleen aldez aurreko ezagutzekin, non ezagutzak eta trebetasunak modu
antolatuan, ikaskuntza prozesuan zehar, egitura mentalean eta ikasleen gaitasun teknikoetan integratzen dira.
Ahaleginak eginen dira ikasleek interpretazio bateratuaren aurrean duten harmena eta erantzuteko gaitasuna
bultzatzeko. Jarduketa ildo nagusia lehenengo klaseetatik abiatzen da, bertan obrarekin eta ikasleekin lehen
harremana egiten da eta lana publikoaren edo irakasleen aurrean interpretatzean amaitzen da.
Lehenengo urratsak obraren irakurketa orokor batetik abiatzen dira, obraren alderdi orokorrak eta bi instrumentuen
elkarreragina azpimarratuz, baita bakoitzak obran duen zeregina ere. Ikasleak obraren irakurketa prozesuan
dagoenean, klase lana pasarte jakin bat, irakurketaren laguntzan edo bi instrumentuen analisian, ikuspuntu
analitikoago batetik aztertuz, oinarritu ahal izango da.
Aurrerago, interpretazio eta estilo-adierazpenetan sakontzen da zehaztasun handiagoz, eta ekintzak bideratzen dira,
obraren interpretazioaren erabateko ulermena, memorizazioa eta heldutasuna lortu arte.
Jarduketa ildoaren azken urratsek garrantzi berezia izanen dute ikasleak musika, teknika, adimen eta emozio aldetik
interpretazioa jendaurrean prestatzeko. Interpretaziorako gaitasunen garapenaren aurrerapenean arreta jarriko da,
eta, behar zehatzen bat aurreikusten bada, jarduketa pedagogikoak bideratuko dira.

EBALUAKETA TRESNAK

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Klasera joatea, asteko lana eta entzunaldi eta kontzertu
moduan jendaurreko jarduna izango dira ebaluatu
beharreko parametroak, eta tresna hauek erabiltzen
ahalko dira:
 Klaseetako eta entzunaldietako audio eta/edo bideograbazioak.
 Irakaslearen klase-koadernoa.
 Ebaluatzeko errubrikak.

5. eta 6. mailetan zuzeneko interpretazioak garrantzi eta
presentzia handia izango du ebaluazioan (% 40), nahiz eta
asteko lanak garrantzitsua izaten jarraituko duen (% 60).
Iraupen luzeko edo COVIDek errepikatutako
konfinamendu-garaietan, ikasleek bidaltzen dituzten
audioak eta bideoak baloratuko dira.

EBALUAKETA ONDORIOAK
5 bat edo hortik gorako kalifikazioa lortzen ez duten ikasleek Ebaluazio Proba Berezia izanen dute ekainaren
erdialdean, eta ikasturteari dagokion programa bat interpretatuko dute. Proban, gutxienez, estilo eta maila
desberdinetako 3 obra interpretatu beharko dira, ikastaroari egokituak (kasuan kasuko espezialitateen programazioak
kontsultatu).
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