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IKASTURTEA 2020-2021 IRAKASLEA Elixabete Aranburu Lertxundi

MAILA 1. DBH ARLOA Musika

HELBURUAK

24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena.

OINARRIZKO GAITASUNAK

X INFORMAZIOAREN TRATAMENDUA ETA 
GAITASUN DIGITALA X MUNDU FISIKOA EZAGUTU ETA HAREKIN 

ELKARRERAGITEKO GAITASUNA

x MATEMATIKARAKO GAITASUNA X HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO 
GAITASUNA

X GAITASUN SOZIALA ETA 
HIRITARTASUNA X AUTONOMIA ETA EKIMEN PERTSONALA

X IKASTEN IKASTEKO GAITASUNA X ARTE ETA KULTUR GAITASUNA

EDUKIAK / GAIAK
1.Ebaluazioa 2.Ebaluazioa 3.Ebaluazioa
1. PULTSOA
2. ALTUERA EDO 
GARAIERA.

3. TINBREA ETA 
DINAMIKA
4. NOTAZIOA 1

5. NOTAZIOA 2

*Informazio hau behin-behinekoa da. Ikasturtea aurrera joan ahala aldaketak izan daitezke.

METODOLOGIA/BALIABIDEAK

Saio bakoitzak, ohikoan, bi atal izanen du:
• Atal teorikoa: non gaia landuko den, hau da, kontzeptuak eta teoria landu beharko 
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dugu. Honelakoetan, taldekaketa ezberdinekin jokatuko dugu.
• Atal instrumentala: dinamikoa da, batez ere musika tresnekin eta praktikoak diren 
ekitaldietan. Berau, batzuetan atal teorikoarekin lotuta egongo da. Talde lana oso 

garrantzitsua da une hauetan eta koordinazio maila oso altua izan beharko da, gero 
eta handiagoa kurtsoa aurrera doan heinean.

BALIABIDEAK
- Departamentuak egindako material kurrikularra: gaiak, partiturak eta entzuketak.
-Txirulak: D.B.H 1eko ikasle guztiek egunero txirula ekarri behar dute

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

● Hiruhileko bakoitza gainditu beharko da gaia gainditzeko. Azken hiruhilekoaren 
berreskurapena ekaineko ohiko deialdian egingo da.

● Kurtso bukaerako azken nota kalkulatzeko, gainditutako hiru hiruhilekoen bataz 
bestekoa eginen da. Gaia ez bada gainditzen, ekainean ez ohizko azterketa orokorra 
eginen da.

● Ezinbesteko baldintzak daude: lanen aurkezpena eskatutako datetan, koadernoa zein 
materialaren ekarrera. Nota lanen, jarreraren zein azterketen bataz bestekoa 
izanen da.

● Notaren bataz bestekoa horrela egingo da:
Frogak eta lanak:  %80
Klaseko jarrera:  %20

Ebaluaketa gainditzeko derrigorrezkoa da atal bakoitzean 5a ateratzea. Jarrera ez 
bada gainditzen irakasleak ezarriko du jarrera gainditzeko baldintza.

Ebaluaketa automatikoki suspendituta izanen da ondorengo kasuetan:

● Jarrera ezegokia izanda, hau da, elkarbizitza araudiaren apurketa, materialaren 
erabilera ezegokia, parte-hartze desorekatua edo interes falta.

● Edozein ikasle azterketetan edo lanetan kopiatzen harrapatuko bagenu, edozein dela 
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erabilitako bitarte teknikoa, froga zuzentzeko eskubidea galduko luke.

ANIZTASUNA

Aniztasunari erantzun egokia emango zaio, bakoitzaren trebetasuna eta garapen egokia 
lortzeko helburuarekin. Ikasleen behar ezberdinak betetzea da helburua.

Irakaslearekin harremanetan jartzeko ondorengo korreoa erabil daiteke 
earanbuler@educacion.navarra.es

Larraintzarren  2020ko irailaren 3a


