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2016ko urtarrilaren 15a, ostirala

Honako hauek dira Musika ikasgaiko etapako helburuak:
1) Musikak norberaren ideien, sentimenduen eta bizipenen berri emateko dituen aukera ugariez
jabetzea, eta mota desberdinetako musika-adierazpenak errespetatzea eta balioestea, artea eta
kultura ezagutzeko eta gozatzeko aukera ematen duten aldetik.
2) Musikaren eta beste arte-hizkuntza, ezaguera, ikus-entzunezko baliabide eta hedabide
batzuen arteko loturak zein diren jakitea, eta horiek guztiak artelan konplexuak ekoizteko beharrezkoak diren sormen-, espresio- eta komunikazio-bidetzat erabiltzea.
3) Estilo, genero eta joera desberdinetako musika-lanetan erabiltzen diren elementu tekniko
hartzea, musika ondo ulertzeko, erreferente estetiko berriak eskuratzeko eta mota askotako errealitate eta ekoizpen artistikoen bidez nork bere burua aberasteko.
4) Musikaren oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ezagutzea, musika-lanak autonomiaz eta trebetasunez aztertzea, interpretatzea eta ekoiztea, eta horretan, norberaren trebetasun
intelektualez, ekimenaz eta irudimenaz baliatzea, sormen eta espresiobide indibidual nahiz kolektiboak lantzeko eta aberasteko.
5) Norberak zenbait musika-lan sortzea, horretan emandako denboran gozatzea eta musika
pertsona gisa hazteko, emozio, sentimendu, bizipen eta ideien berri emateko eta komunikazio-gai6) Zenbait testuingurutan egitekoak diren musika-proiektu musikaletan parte hartzea, eta talde
barruan zenbait funtzio betetzea, horrela plangintzak egitearekin, koordinazioarekin eta talde-lana
ebaluatzearekin lotutako trebetasunak lantzeko.
7) Musikaren eta soinuaren erabilerak eta funtzioak kritikoki aztertzea, eta horiek norberazer-nolako funtzioa duen ulertzeko.
8) Musika herri eta kulturen ondare eta identitatearen parte dela aintzat hartzea, eta, ondare
oparo hori babestea eta sorberritzea helburu hartuta, eta elkartrukeak dakarren aberastasunaz
jabetuta, kulturen arteko elkarrizketak eta herrien konpartitzen dituzten esperientzia artistikoek
egindako ekarpen ugariekiko interesa izatea.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko
edukiak honako eduki multzo hauetan multzokatzen dira:
1. eduki multzoa. Ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutako
edukiak.
2. eduki multzoa. Musika entzutea eta ulertzea.
3. eduki multzoa. Musika interpretatzea eta sortzea.
4. eduki multzoa. Testuinguru eta erreferente musikalak.
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Etapako ikasgai guztietan komuna den 1. eduki multzoak oinarrizko zehar-konpetentziak garatzeko beharrezkoak diren eduki guztiak jasotzen ditu. Arlo eta ikasturte guzti-guztietan landu eta
ebaluatu behar dira edukiok.
Beste lau eduki multzoek bat egiten dute konpetentzien gaineko ikuskera azaltzean egindako
proposamen eta oharrekin, eta alde horretatik, proposamen eta ideiok xehatuta ageri dira eduki
multzootan.
Bigarren eduki multzoak hainbat eduki hartzen ditu hizpide: batetik, pertzepzio-gaitasunarekin,
eta soinuak eta musika entzutearekin lotutakoak; eta, bestetik, musika-hizkuntzaren oinarrizko
baliabideak eskuratzearekin lotutakoak, horiek behar-beharrezkoak baitira musika-espresio
eta -ulermenarekin lotutako erreferente teknikoak lantzeko.
Hirugarren eduki multzoak, berriz, ikasleen espresio-gaitasunak garatzea helburu duten edukiak lantzen ditu, eta alde horretatik, espresio eta interpretazio instrumentala, bokala eta korporala
estu uztartzen ditu, bai eta inprobisazio eta konposizio musikala ere, horrela gure ikasleek musikaren munduan aktiboki parte har dezaten.
Azkenik, laugarren eduki multzoak estu lotzen ditu musika eta unean uneko testuinguru historiko, sozial eta kulturala. Eta, beste alde batetik, eduki multzo honetan, elementu estilistikoak
hartzen dira hizpide, eta musikaren erabilera eta funtzio ugariak aztertzen dira: kultura eta sasoi
desberdinetako musika-lanak, eguneroko bizitzarekin lotutako musika-espresioak, eta jasoa esaten dioten musika mota, besteak beste.
Teknologia berriei ez zaie hemen eduki multzo berezirik eskaintzen, baina, hala eta guztiz ere,
gai hori, zeharka bada ere, lau eduki multzoetan ageri da, ikus-entzunezko teknologiak oso sarri
erabiltzen baitira ikaskuntza-irakaskuntza jardueretan, bai musika entzuteko, interpretatzeko eta
zabaltzeko, eta baita ezein motatako musika-lanak ulertzeko ere.
Zer dira, baina, eduki multzoak? Hauxe: irakasleei zikloan zehar landu beharrekoei buruzko
informazioa ematen dieten blokeak. Aurrez ezarritako konpetentziak lortzeko egokientzat jotzen
diren edukien berri ematen dute blokeok. Bigarren Hezkuntzan, gure neska-mutilekin batera egin
beharreko lanek helburu garbia dute, oso: ikasleek beren begirada kritikoa zorroztu dezaten lortzea; beren ingurune bisualari dagokionez, batik bat.
Erne ibili beharra dago, blokeok ez baitute, zehatz esateko, gai-zerrendarik osatzen; ez dira
konpartimenduetan banatutako unitateak, eta ez dira, beraz, bereiz landu behar.
Azkenik, esan dezagun edukiotako bakar batek ere, hurrenkerak hurrenkera, ez duela besteen
aldean inolako lehentasunik.

gai izatea, eta musika pertsona gisa hazteko eta gozatzeko bidetzat hartzea.
2) Musika sortu eta interpretatzeko erabiltzea arte-hizkuntzek eta teknologia berriek ematen
dituzten aukera eta baliabideak.
kazio-bide eta espresiobide artistikotzat hartzea teknika eta baliabideok.
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4) Musika-lanak aztertzeko eta interpretatzeko erabiltzea musika-hizkuntzaz eta -baliabideez
ikasitakoa, eta horretan, zenbait egoeratan sortutako arazoei sormenez erantzuteko gai izatea.
5) Bere kabuz musika-lan propioak sortzea.
6) Modu kooperatiboan parte hartzea musika-jardueretan, eta egindako lana ebaluatzeko gai
izatea.
7) Musikaren funtzio eta erabileren eta testuinguru tenporal eta kulturalen artean zer-nolako
loturak dauden modu intuitibo eta kritikoan azaltzeko gai izatea.
8) Zenbait motatako musika-adierazpenen berri izatea, eta Euskal Herriko eta beste herri
batzuetako ondarearen partetzat hartzea adierazpenok.

1) Ideiak, sentimenduak eta bizipenak adierazteko bidetzat hartzea eta balioestea musika-lanak.
2) Musikaren eta beste arte-hizkuntza, ikus-entzunezko baliabide eta teknologia batzuen arteko
loturak zein diren jakiteko gai izatea, eta horiek guztiak artelan konplexuak ekoizteko erabiltzea.
3) Zenbait musika-lanetan ageri diren elementu tekniko eta espresiboak ulertzea, eta musika-lan
horiek erreferente estetikotzat hartzea.
4) Autonomiaz eta sormenez erabiltzea bere musika-lanak aztertzeko eta interpretatzeko teknikak eta baliabideak.
musika-lanak sortzeko.
6) Taldean egitekoak diren musika-proiektuetan parte hartzea, eta egindako lana ebaluatzeko
gai izatea.
7) Musikaren eta soinuen erabilerak eta funtzioak ulertzeko gai izatea, eta bere inguruko gizarte
eta kulturarekin lotzea hori guztia.
8) Lan egitea Euskal Herriko eta beste herri batzuetako musika babestearen eta sorberritzearen
alde, eta horretan, pertsona eta gizarte gisa hazteko bidetzat hartzea musika.

1) Ikuspegi kritikoz ematea musikak hedabide eta ikuskizunetan duen presentziari buruzko iritzia, eta horretan, hainbat argudio mota emateko gai izatea.
2) Gai izatea musika-lan bat entzun eta, aldez aurretik emandako irizpideak aintzat hartuta,
3) Ikus-entzunezko baliabideak eta teknologia berriak erabiltzea eta espresiobide horiekiko interesa izatea.
4) Irudi-sekuentzia bati soinua eranstea, eta horretan, zenbait baliabide informatiko erabiltzea.
5) Zenbait iturri dokumental oinarri hartuta, proposatzen zaizkion musika-lanak aztertzeko eta
azaltzeko gai izatea.
horretan, musika-lan horiek ulertzeko, ea entzuketa-teknikak eta -metodoak erabiltzea.
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7) Egiturarekin eta musika-tresnen nahiz ahotsen erabilerarekin lotutako irizpideak aintzat hartuta, musika-lan bat zer estilo eta garaikoa den jakiteko gai izatea.
8) Musika-lanak ikuspegi kritikoz entzutea eta haien egitura eta edukia aztertzea.
9) Musika-lan baten zentzua interpretatzea eta haren alderdi estetiko eta teknikoei buruzko iritzia emateko gai izatea.
bere mailarekin bat datorren soinu- eta tinbre-mapa erabiltzea.
11) Musika-lan koherente eta aberatsak sortzeko gai izatea, bere musika-ezagueren maila aintzat hartuta.
12) Musika-lanak bakarka nahiz taldean interpretatzeko gai izatea, eta unean-unean musika-lan
horren interpretazioaren ezaugarrietara egokitzen jakitea.
13) Musika-jardueretan partea hartzea, eta hori gozamen-iturritzat eta bizikidetza sustatzeko
bidetzat hartzea.
14) Ikastetxean musika-jarduerak egiteko beharrezkoak diren lanetan parte hartzea, eta horreikuskizuna zabaltzeko lanak antolatzen.
15) Eguneroko bizitzan eta musikaren esparruan musikaren eta soinuaren erabilera ugariak
16) Interpretazio-material askotarikoa hautatzeko gai izatea, eta beste errealitate kultural batzuk
ezagutzeko erabiltzea material hori.

Honako hauek dira Arte Eszenikoak eta Dantza ikasgaiko etapako helburuak:
rante eta solidarioa izaten ikastea.
2) Ikasleek beren potentzialtasun estrategiko, ekintzaile, espresibo eta irudimenezkoa eta denbora kudeatzeko duten gaitasuna garatzeko moduko dantzaldi eta ikuskizunak sortzea, idaztea
norbera antzezlan nahiz dantzaldien antolaketarekin lotutako elementuen gaineko arduradun
bihurtzea.
3) Dantzaldi eta ikuskizunetan parte hartzea, eta horretan, kontzentrazioa, memoria, inprobisazioa eta talde-lana lantzea, norberak sortutako antzezlan bat antzezteko edo testu dramatiko bat
egokitzeko.
batzeko, muntatzeko eta zabaltzeko beharrezkoak diren oinarrizko baliabide teknologiko eta
online-baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea, eta, horren bidez, ezaugarri unibertsalak dituen
prozesu kultural peto-petoa sortzea.
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