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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau 

ezartzen du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin 

eta defendatu behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean 

edukiko ditu, ikasketa planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako 

gaitasunak eskuratu eta ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia 

dauka. Abenduaren 27ko ECI/3854/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle 

lanetan aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko 

baldintzak ezartzen dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, 

Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran 

onetsitako Gradu Amaierako Lanen arautegia aplikatzen da.  

ECI/3854/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-

plan guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz 

arduratzen da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa 

eta diziplinakoa da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum 

daukagu, zeinean graduko ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten 

gaitasunak deskribatzen baitira. Azken modulu honetan dago Gradu Amaierako 

Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako gaitasun guztiak islatu behar 

dituena. Azkenik, ECI/3854/2007 Aginduak ez duenez zehazten gradua lortzeko 

beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, unibertsitateek 

ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak ezarriz, 

gehienetan.  

Beraz, ECI/3854/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu 

Amaierako Lanean, erakuts dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, 

oinarrizko prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek 

eskatzen baitira Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten 

unibertsitateko titulu ofizial guztietan.    

Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluak erraztu izan du Haur 

Hezkuntzako hiru urteko haurrekin perkusio instrumentuen bidez patroi 
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erritmikoak lantzera. Honek haurraren musika sormena eta musikaren bidezko 

komunikazioa garatzen laguntzen du. Beti ere, modu globalizatuan beste 

lengoaiekin batera eta gainontzeko Haur Hezkuntzako arloekin batera.  

Didaktika eta diziplinako moduluak lagundu du Haur Hezkuntzan erritmoak hiru 

urteko haurrekin nola landu aztertzera. Horretarako, autore ezberdinen 

ekarpenak kontutan hartu izan dira. Hala nola, pedagogo eta psikologo 

ezberdinen iritziak, musikari buruzko autoren ezberdinen iritziak, Haur 

Hezkuntzan zentratzen diren musika autoreen iritziak eta bukatzeko, Haur 

Hezkuntzan eta erritmoetan zentratzen diren autoreen iritziak. 

Halaber, Practicum moduluak demostratu du hiru urteko haurrek instrumentu 

(objektu ezberdinak, gorputza, perkusioa eta abar)  ezberdinen bitartez soinuak 

sortzeko eta erritmoak jarraitzeko (imitazioaren bidez, edo esperimentazioaren 

bidez) gai direla.  

Azkenik, aukerako moduluak nabarmentzen du musika espezialistak ez diren 

irakasleek nola lan egin dezaketen musika hezkuntza hiru urteko ikasleekin. 

Horrela, musika formazio eskasa izateagatik duten segurtasun falta gutxitzen 

lagunduz. 

Bukatzeko, ECI/3854/2007 Aginduak ezartzen duenez, Gradua amaitzerako, 

ikasleek gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza 

gaitasun hau erakusteko, gazteleraz idatzi dira “INTRODUCCIÓN" eta 

“CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS” atalak, baita hurrengo atalean 

aipatzen den laburpen derrigorrezkoa ere. 
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Laburpena 

 Gradu bukaerako lan honekin, Haur Hezkuntzan, hiru urtetan zehatz-

mehatz, musikak duen garrantzia azpimarratu nahiko nuke. Horretarako, 

proposamen didaktiko bat egiten dut non gaur egungo egoeran oinarritu naiz. 

Hau da, Haur Hezkuntzako irakasleak musikan espezialistak ez direla. 

Proposamen honekin, argitu nahi izan dut hezkuntza musikalaren helburua ez 

dela musikariak formatzea, baizik eta etapa bakoitzaren helburuak betetzen 

joatea, horrela ikaslearen garapen fisiko, afektibo, sozial eta kulturala lortzeko.  

 Hori dela eta, autoreen ekarpenei esker, planteatzen dudan 

proposamena besteak beste, haur hezkuntzako irakasleari jarduera musikal 

zehatzak planteatzen laguntzeko helburuarekin egiten dut, non hiru urteko 

haurrei erritmo musikalak instrumentu ezberdinen bidez nola landu azaltzen 

duten. 

 Guzti honekin, oso garrantzitsua da bi kontzeptu hauen dikotomia 

gainditzea: Hezkuntza musikala eta musika hezkuntzarako ez direla gauza 

berdina. 

Hitz gakoak: Haurtzaroa;  Haur Hezkuntza; musika hezkuntza; perkusio 

instrumentuak; patroi erritmikoak. 

Abstract 

 With this work my aim is to highlight the importance of music in Infant 

Education, and especially, for 3 year old students. Therefore, I establish this 

proposal starting from the current situation in which the Infant Education teacher 

is not a specialist in music, and that the goal of Music Education is not to train 

musicians, but to contribute to the objectives of the Stage, addressed to achieve 

the physical, affective, social and mental development of the pupils. 

 For this, and with the help of the enormously valuable contribution of 

authors from the psychology, pedagogy and music fields, I have developed a 

proposal that will help that teacher to plan some of the specific musical activities 

in which the goal is to teach 3-year-old children how to work the musical 

rhythms through different instruments. This way, we will overcame the 

dichotomy between Music Education and Music for the Education. 
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Keywords: Childhood; Infant Education; music Education; percussion 

instruments; rhythmic patterns. 

 Resumen  

 Con este trabajo trato de resaltar la importancia de la música en 

Educación Infantil, y de forma especial en tres años. Por lo tanto, planteo esta 

propuesta partiendo de la situación actual en la que el profesor de Educación 

Infantil no es especialista en música y que el objetivo de la Educación Musical 

no es formar músicos, sino contribuir a los objetivos de la Etapa, encaminados 

a conseguir el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado.  

 Para ello, con la ayuda de las valiosas aportaciones de autores del 

campo de la psicología, pedagogía y de la música, realizo una propuesta que 

ayude a ese profesor/a planificar algunas actividades musicales concretas en 

las cuales se trata de enseñar a los niños de tres años cómo trabajar los ritmos 

musicales a través de diversos  instrumentos. De manera que superemos la 

dicotomía entre Educación Musical y Música para la Educación. 

Palabras clave: Infancia; Educación Infantil; educación musical; instrumentos 

de percusión; patrones rítmicos. 
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INTRODUCCIÓN / SARRERA  

 Para dar comienzo a este Trabajo de Fin de Grado sobre cómo trabajar 

los ritmos musicales con instrumentos de percusión con niños de tres años, 

vamos a diferenciar dos apartados: Por un lado, antecedentes, donde explicaré 

y justificaré las razones por las cuales elegí este tema. Y por otro lado, los 

objetivos en los cuales me he basado para plantear toda la propuesta didáctica. 

Antecedentes / Aurrekariak 

 En cuanto a los antecedentes se refiere, tengo que afirmar que para mi 

poder hacer este trabajo es una oportunidad para demostrar la importancia de 

la música en nuestra labor como docentes (espero que en un futuro inmediato), 

ya que muchas veces se le margina o no se planifica sistemáticamente, bien 

porque el profesor tiene otras prioridades o bien porque se siente inseguro por 

falta de preparación suficiente en este campo. Por otra parte, también tengo 

que recalcar que con este trabajo además de mejorar mi preparación como 

profesora de Educación Infantil, voy a disfrutar, porque para mí la música es de 

lo más valioso que hay en la vida. La música es un tipo de comunicación que te 

hace vivir la vida de una mejor manera. Y sinceramente, creo que la música es 

necesaria en nuestras vidas desde el momento que nacemos.  

 Dicho lo cual, por eso mismo he escogido este tema. Como bien he 

dicho antes, para demostrar que la música es necesaria en nuestras vidas y 

por ello también en educación infantil. Desde mi punto de vista, es muy 

importante trabajar la música desde pequeños, desde que nacemos, por 

concretar. Desde ese momento que nuestra madre nos cantaba cuando 

estábamos en su barriguita. Me atrevería a decir, que cuanto antes 

empecemos a trabajar la música, antes descubriremos lo que conlleva. La 

música nos lleva a un mundo donde aprendemos a escuchar, aprendemos a 

transmitir y a sentir las cosas de otra manera. De forma que puedas disfrutar de 

cada movimiento musical. En mi caso, mi entusiasmo por la música surge 

desde niña, es un sentimiento que lo viví desde que nací, con unos padres que 

me motivaron desde pequeña y que hicieron posible que pudiera aprender a 

tocar flauta travesera en la Escuela de Música Luis Morondo de Barañain. Por 
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eso, cuando tuve que elegir el tema para el TFG tuve claro que si podía 

intentaría elegir un tema relacionado con la música y que pudiera enriquecerme 

para mi futuro profesional. 

 Pero, ¿cuándo debemos iniciar la Educación Musical? Es verdad que 

algunos autores defendían que la música se puede enseñar a partir de una 

cierta edad. Pero hoy en día, está aceptado que la Educación Musical empieza 

desde el embarazo y no se limita a la escuela, ya que el papel de la familia y de 

la sociedad es también muy importante. 

 Por otra parte, en Educación Infantil no hay profesores especialistas en 

música, por lo que el tutor generalista debe planificar las aportaciones de la 

música de manera que contribuyan junto con las demás áreas a los fines de la 

etapa, como es el desarrollo de la persona en los distintos ámbitos (físico, 

afectivo, social e intelectual). El maestro o la maestra de Educación Infantil, 

además de las cualidades necesarias para ser buen profesor, debe tener una 

buena preparación psicológica y pedagógica, conocer las características 

psicoevolutivas de sus alumnos y los métodos de enseñanza más importantes. 

Pero también es imprescindible que continúe su formación inicial mediante la 

formación continua que le permita mejorar sus habilidades en distintos 

aspectos, como por ejemplo el musical. Ya que tenemos que tener en cuenta 

que todos podemos desarrollar nuestras habilidades musicales y que el 

objetivo no es preparar músicos profesionales. 

 En esta línea, también quiero resaltar, que la Educación Musical en 

Educación Infantil, además de contribuir al desarrollo armónico de la persona, 

como antes he mencionado, también forma parte del currículum dentro del área 

de "Lenguajes; Comunicación y representación" con sus aportaciones 

específicas a los objetivos, contenidos  y criterios evaluación. Como luego 

analizaré en el apartado del Marco Teórico de este trabajo, el Lenguaje Musical 

se integra junto con el Lenguaje Plástico formando el Lenguaje Artístico, siendo 

los otros lenguajes el Lenguaje Verbal, el Lenguaje Corporal, el Lenguaje de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por ello, desde este 

enfoque comunicativo, debemos contemplar tanto la vertiente receptiva y 
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comprensiva, como la expresiva, donde juega un papel importante el juego y el 

fomento de la creatividad musical. 

 A continuación paso a detallar los objetivos principales que me planteo 

con este trabajo. Posteriormente definiré el Marco Teórico en el que encuadrar 

esta propuesta, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa a la 

Educación Musical en Educación Infantil y las aportaciones que distintos 

autores realizan desde la psicología, la pedagogía o la música. En el segundo 

apartado, desarrollaré mi propuesta didáctica para trabajar los ritmos con 

alumnado de tres años a partir de actividades concretas, partiendo del ámbito 

de la música, pero que en un futuro debieran ampliarse dentro de un proyecto 

más amplio que abarcase de forma globalizada las aportaciones de los otros 

lenguajes y de las otras áreas del currículo. Finalmente, aportaré la valoración 

e interpretación de las actividades puestas en práctica y las conclusiones a las 

que he llegado después de terminar este Trabajo de Fin de Grado. 

Objetivos / Helburuak 

 De todas maneras, para plantear este trabajo tenía varios objetivos en 

mente, los mismos que he tenido siempre cuando he trabajado con temas 

musicales: 

• Transmitir que no importa la edad, tanto adultos como niños, para poder 

aprender a sentir y a trabajar disfrutando la música. 

• Conseguir que la música se valore desde que nacemos y se llegue a ver 

como algo necesario en la vida. 

• Demostrar que los alumnos de Educación Infantil (0-6) pueden 

comunicarse a través de la música, tanto como un adulto.  

• Conseguir que se comience a valorar la riqueza educativa y personal 

que supone introducir la música desde Educación Infantil. 

• Aportar una propuesta que contemple la música en los proyectos y 

programaciones de Educación Infantil. 

• Aportar sugerencias para los profesores de Educación Infantil que 

sienten inseguridad y falta de preparación para trabajar la música sin ser 

especialistas. 



4 

 
Hiru urteko gelan perkusiozko instrumentu ezberdinekin patroi erritmikoak lantzeko proposamena/  

Propuesta para trabajar patrones rítmicos con instrumentos de percusión en tres años 

 

• Fomentar en los alumnos y alumnas el desarrollo de la creatividad en 

general, y de la creatividad musical en particular. 

• Desarrollar habilidades comunicativas de los niños y niñas en diferentes 

lenguajes (incluido el lenguaje musical) y formas de expresión. 

• Iniciarles en habilidades relacionadas con el movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

• Ofrecerles las posibilidades de representación de la realidad y de 

comunicación mediante los sonidos en el tiempo que permite el lenguaje 

musical. 

• Contribuir al desarrollo integral del alumno desarrollando su imaginación 

y creatividad. 

• Valorar  la música como medio para expresar sus sentimientos, deseos 

e ideas. 

• Apreciar obras musicales adaptadas a su edad (canciones, cuentos 

musicales...) y sean capaces de realizar actividades de representación y 

expresión musical. 
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1. MARKO TEORIKOA 

 Gradu Bukaerako Lan hau Haur Hezkuntzako hiru urtetan eta musika 

esparruan kokatzen denez, marko teorikoa azaltzerakoan, besteak beste, 

ondoko erreferentziak kontutan hartuko ditut: Hezkuntza legedia, haurtzaroko 

garapen psikoebolutiboa, Alaitz Ikastetxe Publikoa, Irakaskuntza - Ikaskuntza 

prozesua, musika didaktika Haur Hezkuntzan, musikaren didaktika, musika 

sormena,  musika irakaslea, metodologia, baliabideak, familiaren papera, e.a. 

1.1 Legedia 

 LEGEDIAri dagokionez, Haur Hezkuntzari buruz indarrean dauden 

legeak aztertuko ditut: Lege Organikoak, Errege Dekretua eta Foru Dekretua. 

 Hasteko esan behar dut azkeneko Lege Organikoa, abenduaren 9ko 

8/2013 Hezkuntza Hobetzeko Lege Organikoa, ez duela Haur Hezkuntzan ezer 

aldatzen. Beraz, indarrean dagoena da maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntza Lege 

Organikoa. Honetan, I Atalean, Haur Hezkuntza arautzen da: 12. Artikuluan 

Printzipio orokorrak, 13. Artikuluan Helburuak, 14. Artikuluan Printzipio 

pedagogikoak eta 15. Artikuluan Plazen eskaintza eta duintasuna. 

 Horrela, modu globalizatu baten bidez, haurrei garapen fisiko, afektibo, 

sozial eta intelektuala Haur Hezkuntzaren xedea denez, musika arloko 

jarduerek xede berbera izan behar dituzte.  

1.1.1  Maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntza Lege Organikoa: 

 Hori esanda, Lege Organiko honetan musikarekin zerikusia duten puntu 

aipagarrienak aipatuko ditut: 

-13. Artikulua. Helburuak. 

f) Komunikazioko trebetasunak garatzea hizkuntza, adierazpide eta 

irudikapenerako bide desberdinetan. 

g) Abilezia logiko-matematikoen, irakur-idazketaren eta mugimendu,  keinu 

eta erritmoaren hastapenak bereganatzea. 

-14. Artikulua. Printzipio pedagogikoak. 
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14.3 ... komunikazio eta hizkuntzaren garapena (musika arte hizkuntza barruan 

kokatzen da eta hau hizkuntzen barruan). 

14.5 ...Administrazioak bultzatu behar du... adierazpen ikusizko eta 

musikalekoak. 

1.1.2 Abenduaren 29ko 1630/2006 Errege Dekretuak 

 Maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntza Lege Organikoak  arautzen duena 

abenduaren 29ko 1630/2006 Errege Dekretuak (Haur Hezkuntzako bigarren 

zikloko gutxieneko irakaskuntzak finkatzen duena) garatzen du. Eta Nafarroara 

egokitzen duena da martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretua (Nafarroako Foru 

Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzetarako 

curriculuma ezartzen duena). 

1.1.3 Martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretua 

 Izan ere, Foru Dekretu honetan lan honi buruz azpimarratzeko diren 

puntuak hauek dira: 

-4. Artikulua. Haur Hezkuntzaren xedeak. 

f) Komunikazioko trebetasunak garatzea hizkuntza, adierazpide eta 

 irudikapenerako bide desberdinetan. 

g) Abilezia logiko-matematikoen, irakur-idazketaren eta mugimendu,  keinu 

eta erritmoaren hastapenak bereganatzea. 

-5. Artikulua. Arloak 

5.3 ...Hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena. 

-6. Artikulua. Hezkuntza-edukiak eta curriculuma. 

6.2 ...sustatuko da... eta adierazpen ikusizko eta musikalekoak. 

ERANSKINA. Haur Hezkuntzaren Arloak. 

 Autonomia eskuratzeko prozesu horretan, ahozko hizkuntzak aparteko 

garrantzia du. Izan ere, ziklo honetan hasten baita modu sistematiko batez 

hizkuntzaren eskurapena, familiaren esparrua zabaldu eta ikasleen 

komunikaziorako gaitasunak garatzeko bidea ematen duten askotariko 
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testuinguruen bidez. Baina ez dugu ahaztu behar beste hizkuntza batzuk ere 

badirela, adibidez, gorputzarena, artistikoa (bai plastikoa, bai musikala), ikus-

entzunezkoak eta matematikoa, adierazpen ahalbideak aberasteko oinarrizkoak 

direnak eta komunikatzeko gaitasuna garatzeko laguntza ematen dutenak. 

Arloak: 

• Nork bere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala 

• Ingurua ezagutzea 

• Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena. 

 Azken arlo honi (hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena) buruzko 

ideia garrantzitsuenak agertuko dira jarraian: 

..Aurretik esan den moduan, Haur Hezkuntzako hiru arlo hauek modu 

bateratuan eta integratuan landuko dira...  

...Dena den, musika komunikazioa beste komunikazio modu ezberdinekin 

batera kokatzen da. Horrela, haurrak jaiotzetik osatzen ari diren esperientziak 

eta irudikapen moduak zabaldu eta dibertsifikatu egiten dira. Komunikazioa 

hezkuntzaren aldetik lantzeak berarekin dakar mezuak hartu, interpretatu eta 

sortzeko gaitasunak sustatzea, horrela hobetu  egiten dira munduaren ulertze 

maila eta modu orijinalean, irudimentsuan eta kreatiboan adierazteko 

gaitasuna... 

...Hizkuntza desberdinak erabiliz, horietako bakoitza errealitate desberdinetara 

nahiz errealitate bakar baten alderdi desberdinetara modurik egokienean 

moldatzeko modua ikasiko dute Haur Hezkuntzako ikasleek. Horrela, bidea 

emanen zaie hizkuntza bakoitzaren kodeak bere komunikazio asmoetara 

egokitzeko; ondorioz, hizkuntza horien erabilera gero eta originalagoa eta 

kreatiboa izanen da. 

 Hona hemen arlo honetan sartzen diren komunikatu eta irudikatzeko 

moduak: hitzezko hizkuntza, arte hizkuntza, gorputz hizkuntza, ikus-entzunezko 

hizkuntza eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien hizkuntza; azken 

horrek aurrekoak hartzen ditu bere barruan, nolabait ere. 
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 Arte hizkuntzan hizkuntza plastikoa eta musika sartzen dira. Musika 

hizkuntzak errealitatea irudikatu eta komunikatzea ahalbidetzen digu, soinuak 

denboran erabiltzearen bidez. Asmoa da adierazi eta irudikatzeko bide horretaz 

baliatzeko gaitasuna pixkanaka handitzea, hezkuntzako helburu orokorretan 

erabiltzeko. 

 Gorputz hizkuntza gorputzaren erabilerari loturik dago, hala nola 

komunikatu eta irudikatzeko asmoa duten keinuei, jarrerei eta mugimenduei. 

Interes berezia du joko sinbolikoa eta adierazpen dramatikoa afektibitatea 

adierazi eta munduaren ezagutzaren berri emateko modutzat hartzeak. 

 Arlo honetako hizkuntzek ikasleen garapen integratua sustatzen dute, 

eta beste bi arloen edukiekin batera lantzen dira. Hizkuntzen bitartez, irudimena 

eta sormena lantzen dituzte, bere identitate pertsonala osatzen dute, bere 

emozioak, munduaz duten ezagutza eta errealitateaz duten pertzepzioa 

adierazten dute. Gainera, harremanetan sartu, erregulatu, komunikatu eta 

trukatzeko baliabideak izateaz gain, emozioak adierazi eta kudeatzeko eta 

errealitatea irudikatzeko tresnarik hoberenak dira. Kultur produktuak diren 

aldetik, funtsezko baliabideak dira norberaren kultur identitatea eratu eta 

bestelako talde sozialena estimatzen ikasteko. 

Helburuak (zehazten diren gaitasun garatzeko). Lan honetako nabarmenak 

hauek dira: 

 2. Sentimenduak, nahiak eta ideiak adieraztea bai ahozko hizkuntzaren 

bidez, bai bestelako hizkuntzen bidez, eta beren asmora eta egoerara hobekien 

egokitzen dena aukeratzea. 

6. Hezkuntza desberdinetan azaldutako arte lanak ezagutzen hasi eta teknika 

batzuk erabiliz irudikapen eta adierazpen artistikoko jarduerak egitea. 

Edukiak. 

-3. multzoa.- Arte Hizkuntza. (Musika hizkuntzari erreferentzia egiten dutenak:) 

-Ahotsaren, gorputzaren, eguneroko objektuen eta musika tresnen soinu-

ahalbideak ezagutzea. Soinuak musika jo eta sortzeko erabiltzea. 
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-Ingurune natural eta sozialeko soinuak ezagutu eta haien ezaugarriak eta 

oinarrizko kontraste batzuk (luzea - laburra, ozena - leuna, akutua - apala) 

bereiztea. 

-Inguruneko musika obrak modu aktiboan entzutea. Kantak interpretatu, 

musika-jokoetan aritu eta dantzatzeko jardueretan modu aktiboan parte hartu 

eta gozatzea. 

-4. multzoa.- Gorputzaren hizkuntza. 

-Keinuak eta mugimenduak esperimentatu eta adierazi eta komunikatzeko 

baliabideak direla ikastea. 

-Beren gorputzak espazioan eta denboran mugituz dituzten ahalbideak 

komunikatu eta adierazteko erabiltzea. 

-Pertsonaiak, gertaerak eta egoerak naturalki aditzera ematea bakarkako nahiz 

taldekako joko sinbolikoetan. 

-Dramatizazio jardueretan, dantzetan, joko sinbolikoetan eta gorputz 

adierazpeneko bestelako jokoetan parte hartzea. 

Ebaluazio irizpideak. (Hirugarrena da lan honetarako zuzenena) 

3. Arte eta ikus-entzunezkoen hizkuntzen baliabideak, materialak eta teknikak 

erabiliz adierazi eta komunikatu, haien ahalbideak aztertu, beren produkzioekin 

gozatu eta beren esperientzia komunikatibo eta estetikoak besteekin 

partekatzeko interesa izatea. Irizpide honen bidez musikaren, ikus-

entzunezkoen, plastikaren eta gorputzaren hizkuntzen material, baliabide eta 

teknikak erabiliz adierazteko gaitasunaren garapena ebaluatzen da. Keinuen, 

mugimenduen, ahotsaren, koloreen, testuaren eta soinuaren adierazpen 

ahalbidea esperimentu eta saiatzeko gustua ebaluatuko da. Sensibilitate 

estetikoaren eta baliabide desberdinekin egindako arte lanekiko jarrera 

positiboen garapena baloratuko da, hala nola esperientzia estetikoak 

partekatzeko interesa. 

 Beraz, indarrean dagoen legedia aztertu ondoren, Gradu Bukaerako Lan 

honetan egingo dudana Haur Hezkuntzako xedea lortzeko bideratuko da, eta 

modu globalizatu batean beste arloekin batera landu arren  "Hizkuntzak: 
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Komunikazioa eta irudikapena" arloan kokatzen da (arlo honen helburuak, 

edukiak eta ebaluazio irizpideetan ikusi dugunez). 

 Orain, legedia komentatu ondoren, Haurtzaroko garapen psikoebolutiboa 

aztertuko dut, hiru urtekoa hain zuzen ere. 

1.2.- Haurtzaroko garapen psikoebolutiboa: Hiru urt eko haurrak 

 Ongi dakigunez, pertsonaren garapena ez da lineala, ez da zatika edo 

etapaka, ezta arloka ere. Baina aditu gehienek, nahiz eta unitate orokorra 

bezala hartu, adin bakoitzaren ezaugarri nabarmenak kontutan hartuz etapa 

ezberdinak bereizten dituzte (haurtzaroa, eta abar.) eta garapen hori arlo 

ezberdinetan sailkatzen dute (garapen psikomotorea, adimenaren garapena, 

mintzaira, garapen afektibo- soziala eta abar) erreferentzia orokorra izateko. 

Adibidez, oso ospetsua da Jean Piaget-ek egindako etapen sailkapena: 

 1. Fase sentso-motorea (2 urte arte),  

 2. Operazio aurreko fasea (2-7 urte bitarte) 

 3. Ekintza konkretuen fasea (8-11 urte bitarte) 

 4. Ekintza formalen fasea (12 urtetik aurrera).  

 Izan ere, Haur Hezkuntzako ikasleei dagokien etapa psikoebolutiboa 

HAURTZAROA da. Eta orokorrean, haurtzaroa, hiztegia.net eta Harluxet hiztegi 

entziklopedikoan azaltzen duenez, Giza bizitzaren lehen aldia, jaiotzatik 

gaztarorainokoa da. Antzeko definizioa RAE Hiztegian ematen da: "Infancia. 

(Del lat. infantĭa). f. Período de la vida humana desde que se nace hasta la 

pubertad". 

 Dena den, psikologo batzuk etapa orokor hau hiru zatitan banatzen dute: 

Lehenengo Haurtzaroa (jaiotzetik 2-3 urte arte), Bigarren Haurtzaroa (6-7 urte 

arte) eta Hirugarren Haurtzaroa (11-12 urte arte). Beraz, gure lan honetako 

ikasleak Bigarren Haurtzaroan kokatzen dira. 

 Beste aldetik, aipatu dudanez, Jean Piaget-ek haurraren garapenean lau 

etapa edo estadio bereizten ditu: fase sentso-motorea (bi urte arte), operazio 
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aurreko fasea (2-7), ekintza konkretuen fasea (8-11) eta ekintza formalen fasea 

(12 urtetik aurrera). Gure ikasle hauek bigarrenean kokatzen dira. 

 Hori dela eta, garapen psikoebolutiboari dagokionez, hiru urteko ikasleen 

ezaugarriak aipatuko ditut. Horretarako psikologoek esaten dutena kontutan 

hartuko dut, eta bereziki, Nafar Gobernuko orientatzaile batzuk argitaratu 

dutenak: 3 eta 6 urte tarteko haurraren garapen psikologikoa. (N. Uriz 1991). 

Eta 2-3 urte bitarteko haurraren garapena (C. Etxague. Hik hasi aldizkaria. 

2000). 

 Jarraian, aipatutako 3-6 urteko tarteko haurraren garapen psikologikoa- 

tik, konkretuki 3 urtetako haurraren garapena ezarriko dugu: 

1. Garapen psikomotorea: Haurraren nerbio-sistemaren heltzeak garapen 

motorraren aurrerapen handiak ekarriko ditu. Hau alderdi hauetan nabaritzen 

da: 

• Jauzi, dantza edo korrika egitean mugimenduen koordinazioa handiagoa 

da. 

• Gauzak eskuez eskuz edo besoz erabiltzeko mugimenduak, trebetasun 

handiagoaz burutzen ditu. Baloiarekin boteak ematean edo baloia 

jaurtitzean, esate baterako. 

• Eskuen trebetasuna eta mugimenduak gero eta handiagoak eta 

zehatzagoak dira, marrazkiak eta zirriborroak egin ditu. 

2. Adimenaren garapena: Adimenaren garapena prozesu luzea da. Horren 

bidez haurrak errealitatea ezagutuko du eta bere inguruan gertatzen dena 

ulertuko du. Hiru urteko umeak egiazko egoera konkretuak imitatuz ikasten du 

(Piaget-ek periodo aurre operazionala deitzen dio). Gurasoek edo anai/arrebek 

etxean egiten dutena edo irakasleak eskolan egiten duena ikasten du eta, 

jolasean ari delarik, imitatzen ditu. Jolas honen bidez (gurasoetan, medikuetan 

edo irakasletan aritu) haurrak ezagutzen du inguruan duena eta helduen 

jokabideak. 

Adin honetan ikusten duena ulertzen du, besterik ez, eta ez da jabetzen 

pertsona edo objektu berak izan dezakeen eraldaketaz. Adibidez, ez du aita 
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ezagutzen hau maskaratzen bada, nahiz mintzatzen entzuten dion. 

Haurrarentzat ez da aita, eta zertaz maskaratu den, hori bera bihurtu da. 

Adin honetan, mintzaira oinarrizkoa da, jolas hauei aberastasun handiagoa 

ematen dielako eta kontzeptuak finkatzen laguntzen duelako. 

3. Mintzairaren garapena: Hiru urteko haurra, hizkuntzaren oinarrizko soinuak 

finkatzen ari da behin betiko. Ia soinu guztiak menperatzen ditu, beste batzuk 

bereganatzen ditu, baina ez gara harrituko inoiz okerrik egiten badu edo 

aldatzen baditu.Adibidez, “satu” sartu hitzaren ordez edo “patera” platera 

hitzaren ordez. 

 Bere hitz egiteko moduan, gero eta esaldi luzeagoak erabiltzen ditu. 

Terminoak ere zailagoak dira. Izenordeak (ni, zu, hura) agertzen dira, nahiz eta 

inoiz hauek erabiltzen dituela okerren bat egin. Lehen eta bigarren pertsonei 

dagozkienak (gu, zuek) bereganatzen ditu goizago besteak baino. Adberbio 

batzuk ere agertzen dira leku-harremanen azalpenei lotuta. 

 Helduaren jokatzeko erari moldatzen saiatzen da. Hezkuntzaren bidez 

ulertu eta galdetu ahal du. Ezezko esaldiak egiteko gauza izango da ere, nahiz 

eta eredua zuzen esan beharrean “ez” jarri gogoko ez duenaren aurrean: “ez, 

jan ez”, “ez, ninia ez”. 

4. Garapen afektibo-soziala: Adin honetako haurra, oro har, gustura egoten da 

etxean (familia oinarrizko erreferentzia da berarentzat), ezagutzen ez duen 

jendearekin eta bere adineko haurrekin. Atsegina izaten da eta laguntzen 

saiatzen da gogotik, esaten zaiona arretaz aditzen du eta etxean lan txikiak 

egiten ditu, arrakastak poztasun handia ematen diolarik. 

 Haatik, helduen desioren aurka jartzen da zenbaitetan, hau 

besteengandiko ezberdintasunak finkatzen joan nahi izatearen ondorioa delarik. 

Jostailua beste haur batzuekin banatzen ditu, baina elkarren ondoan jolasten 

duelarik ere, ez dute elkarrekin jolasten. Dena den jokoa inportantea da adin 

honetan. Bi oinarrizko jokabide agertzen dira urte hauetan: zeloak eta 

beldurrak. 

 Autonomiaren azturari buruz, hiru urteko haurra hasten da egiten, bera 

bakarrik, hau bezalako ekintza batzuk: laguntzarik gabe garbitzen eta lehortzen 
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ditu bere eskuak, janzteaz eta eranzteaz interesaturik dago, botoi handiak 

askatzeko gai da. 

 Haurraren garapenerako besteekin harremanatzea oso inportantea da, 

eta familiarekin batera eskolak paper garrantzitsua betetzen du. Ildo honetatik, 

Vygotsky-k  esaten duenez, haurraren adimenaren garapena besteekin 

izandako esperientzien bidez lortzen da.   

1.3.- Alaitz ikastetxe publikoa 

 Orain, hiru urteko haurren ezaugarriak aipatu ondoren, eta Lan honen 

marko teorikoa definitzerakoan, nire eskolako (Alaitz Ikastetxe Publikoa) 

ezaugarriak aipatuko ditut. Eskola publiko bat da, D eredukoa, guraso batzuk 

erdaldunak direnez haur batzuentzat euskara bigarren hizkuntza da, herriaren 

erdian kokatzen da, Institutu eta Haur Eskolaren ondoan, ondoko eskolekin 

konparatuz behar bereziko ikasle kopuru txikiago du... eta lan hau praktikara 

eramateko aukeratzearen arrazoia da oso ongi ezagutzen dudala (9 urteetan 

zehar hemen ikasi nuen, praktikak hemen egin ditut, zuzendari taldea eta 

irakasle batzuk ezagutzen ditut eta abar). 

 Beraz, honen inguruan informazio gehiago sartu dut jarraian: Alaitz 

ikastetxe Publikoa Barañain izeneko Iruñerriko udalerrian kokatuta dago. 1982-

1983 ikasturtean sortu zen, garai hartan herrian zegoen ikastetxe publiko 

bakarra (Los Sauces/Sahats) txikia geratu baitzen etengabe hazten ari zen 

populazioari begira. Hasieratik G eta D ereduak (irakaskuntza gaztelaniaz eta 

euskaraz, hurrenez- hurren) hartu zituen bere baitan, eta 1987-1988 

ikasturtean, lehen aipaturiko populazioaren hazkundea zela eta, Eultza 

Ikastetxe Publikoa sortu zen, eta bi ikastetxeetan bi hizkuntza ereduak (G eta 

D) ezarri ziren. 1995-1996 ikasturtean, Alaitz eta Eultza Ikastetxeetako 

hizkuntza-ereduen kokapenak berrantolatu ziren. Horren ondorioz, Barañaingo 

Haur eta Lehen Hezkuntzako D ereduko ikasleak Alaitz Ikastetxean batu ziren, 

eta G eta A eredukoak, berriz, Sahats eta Eultza Ikastetxeetan. Ikasturte 

berean, Alaitz Institutua eraiki zen eta Ikastetxean sorturiko D ereduko ikasketei 

jarraipena eman zitzaien. Gaur egun, Alaitz Ikastetxe Publikoa Barañain herriak 
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duen Haur eta Lehen Hezkuntzako D ereduko ikastetxe bakarra da. Osotara 

317 ikasle daude, Haur Hezkuntzan 89 ikasle eta Lehen Hezkuntzan 228 ikasle.  

 Oinarrizkoa den Alaitz Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan, lau atal 

desberdin daude: Aniztasun Trataerako Plana, Tutoretza Plana, Bizikidetza 

Plana eta Euskara Sustatzeko Plana. Aniztasun Trataerako Planari 

dagokionez, 93/2008 Foru Aginduan agertzen diren araudiak kontuan hartuz, 

non Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari nola erantzun 

arautzen den, burutu den Aniztasuna Trataerako Plana ezarri da. Horretaz 

gain, Ikastetxeko Tutoretza Planarekin jarraituko dugu, familiek euren seme-

alaben hezkuntza prozesuan parte-hartzea handitu dezaten, irakasleriarekin 

bat eginez. Etxeko lanetan seme-alabei laguntzeko 

jarraibideak/arauak/ereduak gurasoei ikasturte hasieran Familiendako Gida 

dokumentuan banatzen zaizkie. Lehen Hezkuntzarako Tutoretzarako 

jarduerak dokumentu bakar batean biltzen dira. Ikastetxeko giro eta 

harreman zuzenei eusteko, ekintzak eta kanpainak jorratzen dira orain arte 

egindako Bizikidetza Planeko mintegietan ikasitako teknikak aplikatuz. Orain 

arte  egindako lanari jarraituz, eta Hobekuntza Planarekin lotuta, aurten 

Euskara Sustatzeko Plana landuko da. 

1.4.- Irakaskuntza - ikaskuntza 

 Hurrengo pausua, musikan zentratu baino lehen, irakaskuntza - 

ikaskuntza prozesuari buruz ideia batzuk azaltzea izango da. Prozesu hau 

eskolan gertatzen da eta hobe ulertzeko Stenberg-ek proposatutako hiruki 

interaktiboa har dezakegu, non erpinak hauek diren:  

 

IKASLEA - IRAKASLEA - EDUKIAK 

     IKASLEA 

 

 

IRAKASLEA                                 EDUKIAK 
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 Ikaslea: Ikaslea ikasketaren benetako protagonista da. Berak bere 

ezagutza eraikitzen ditu. Kanpoko estimuluak (esperientzien inportantzia, 

Ingurunea eta abar.) zentzumenen bidez ikasleari ailegatzen zaizkio, 

zentzumen guztien bidez (batzuetan ahazten dugu zer inportantea den ikasleak 

ikusteaz eta entzuteaz gain, ukitzea, usaintzea eta abar.). Gero ikasleak 

jasotako informazioa, prozesatu egin behar du (ordenagailu bat izango balitz 

bezala, Feurstein-ek esaten duen moduan) ezagutza berriak sortuz, gero 

besteei adierazteko (Hizkuntzen -Musika barne- bi zatiak: ulermena eta 

adierazpena). Prozesu honetan inportantea da aipatzea Vygotsky-ren Garapen 

Hurbileko Zonaldea, ikasleak ezagutzen dituen kontzeptuetatik (aurre-

kontzeptuak) Garapen Hurbileko Zonaldera pasatzen dela (kontzeptu berriak). 

Horrek ikasketa memoristikoa edo pasiboa baztertzea suposatzen du, 

ikaslearentzat ikasten dena esanguratsua izan behar da. 

 Horrela, ikaslearen ekintza honetan badaude oso inportanteak diren 

pertsonaren faktore batzuk, besteak beste, gaitasunak, afektibitatea (ikaslearen 

sentimenduak, autokontzeptua eta autoestima), motibazioa eta abar. Gainera, 

Vygotsky-k esaten duenez, prozesu eraikitzaile hau ez da bakarka egiten, 

baizik eta besteekin harremanetan (irakaslearekiko harremanak, beste 

ikasleekiko harremanak, ikasketa kooperatiboa, gelako giroa.). 

 Irakaslea: Ikuspegi eraikitzaile honetatik, irakaslea ez da jakintsua, dena 

dakiena, baizik eta bitartekari  bat, ikasleari bere ikasketa prozesuan laguntzen 

diona (irakaskuntza antolatuz, zer, noiz eta nola ikasi, ikaslearen garapen 

psikoebolutiboarentzako esperientziak eta estimulu egokiak bilatuz eta abar. 

Irakaslearen papera ezinbestekoa da ikaslearen garapenerako (besteak beste: 

bere nortasuna, formazioa, ikasleekiko eta familiekiko harremanak, erabiltzen 

duen metodologia).  

 Edukiak: Eta hirukiaren hirugarren puntua edukiak dira, ikasketaren 

objektua. Hauek kultur konkretu baten adierazleak izango dira eta jarritako 

Curriculuma erreferentzia izango dute. Oso inportantea izango da irakaskuntza 

ludikoa, jokoen bidez, esperientzia askorekin, motibagarria, harreman 

aberasgarriekin, ikaslearen aktibitatearekin eta abar.  
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 Baina ezin da zerbait prestatu gabe, planifikatu gabe egin. Irakasle on 

batek bere ikasleen ezaugarri psikoebolutiboak ezagutu behar ditu, 

metodologia, harremanak eta giza trebetasunak, e.a.; eta horretaz gain, 

proiektu bat prestatu behar du eta garatu behar du ikaslearen garapena 

lortzeko. Adibidez, musika lantzean, helburua ez da izango musika modu formal 

batean ikastea, baizik eta modu globalizatu batean beste hizkuntzekin batera 

(plastika, gorputza, aho hizkuntza eta abar.), ulermena eta adierazpena landuz, 

eta Haur Hezkuntzako beste arloekin batera (Nork bere burua ezagutzea eta 

autonomia pertsonala, Ingurua ezagutzea), jokoen bidez, ikasleen kuriositatea 

eta interesa kontutan hartuz, motibagarria izatea. 

 Aurrekoa aipatu ondoren, hurrengo puntuan, Musika eta Musikaren 

irakaskuntza azalduko dut. 

1.5.- Musika 

 Zer da Musika? Lan hau musika arloan kokatzen denez, nik uste dut 

musikari buruzko atal bat idaztea merezi duela.  

 Etimologikoki musika hitza grekera hizkuntzatik dator eta Musei 

erreferentzia egiten zaie. Definizio asko eta ezberdinak daude, eta musikaren 

kontzeptua historian zehar eta kulturaren arabera aldatzen da. Tradizionalki, 

musika esatean hau ulertzen dugu: Soinuak denboran konbinatzean datzan 

artea da. Baina, zerbait gehiago sakontzeko: Soinuak eta isiluneak antolatzeko 

artea da, elementu batzuk kontutan hartuz: melodia, armonia eta erritmoa. 

 Horrela, autore batzuk soinuak eta isiluneen antolaketari garrantzia 

ematen diote. Beste batzuk, berriz, arteari, estetikari edo plazerari. Batzuk 

erreferentzia bertako kulturari egiten diote, beste batzuk munduko kultura 

unibertsalari. 

 Izan ere, soinuen antolaketa horrekin musika sortzen da. Eta soinua da 

ingurune elastiko batean (adibidez airean) objektu baten bibrazioek eragindako 

presio-uhina hedatzean giza belarrian eragiten duten sentsazioa.  Soinuan lau 

arlo bereiz ditzakegu: altuera (frekuentzia), iraupena (denbora), intentsitatea 
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(indarra) eta tinbrea (ahots eta instrumentu ezberdinak bereizten duena) . 

Altueraren arabera soinuak grabeak edo agudoak dira. 

 Gainera, atal honen hasieran aipatu dudanez, musikak oinarrizko 

elementuak ditu, kontutan hartu behar ditugunak: melodia, armonia, metrika, 

erritmoa, musika forma, instrumentazioa eta abar. Melodia soinuen (eta 

isiluneak) multzoa da, jarraian daudenak eta sentsu propio dutenak 

(horizontalki). Armoniak soinuen arteko harremanei erreferentzia egiten dio 

(bertikalki). Erritmoa besteen elementuen bidez lortzen da. 

 Beste aldetik, esan dudanez, musikaren kontzeptua ezberdina da 

historian zehar, kulturaren arabera, helburuaren arabera eta abar. Musika 

gizarte primitiboetan funtzio erritual edo sozial jakin batez sortu eta finkaturiko 

hots edo soinu-segidak izan ziren. Antzinako Grekoek Erdi Aroko musikan 

(gregoriano) eragina izan zuten. Erdi Aroan eta Errenazimentuan sistema 

modaletik tonalera eta monodiatik polifoniara pasatu ziren. Barrokoan forma 

musikal berriak finkatu ziren (kontzertua, sonata, sinfonia, opera) eta musika 

instrumentalaren inportantzia handitu zen. XIX. mendean, 

erromantizismoarekin, aldaketak sortu ziren (forma musikal berriak, herri 

musikari buruzko interesa, sentimenduak). XX. mendean aldaketa izugarriak 

izan ziren (musika kultua eta erlijiosoaz gain, musika elektronikoa, jazz, rock, 

soul, pop, folk eta abar.). 

 Hurrengo atalean, Musikaren irakaskuntza eta bere didaktika sakonduko 

dut.  

1.6.- Musikaren didaktika 

 Nahiz eta aditu gehienek esan umeen garapen psikoebolutiboan musika 

oso  inportantea dela, ez daude Haur Hezkuntzarako musika didaktikari 

buruzko argitalpen asko. Horrela, lortu dudan informazioa aztertu ondoren 

(erreferentziak eta bibliografia lan honen bukaeran ikus daitekeenez) eta 

irakasle batzuek komentatutakoarekin puntu hau garatuko dut.  

 Aurreko puntuan azaldutakoa kontutan hartuz, ezin dugu planteatu 

musikaren didaktika zerbait isolatua izango balitz bezala. Helburu musikalak 

izateaz gain (armonia, erritmoa, perkuziozko instrumentuak...) ezin dugu ahaztu 
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gure helburu nagusia pertsonaren garapen armonikoa arlo guztietan (fisikoa, 

afektiboa, soziala eta intelektuala) bultzatzea izango dela. Musika kontzeptu 

batzuk barneratzea inportantea da, baina modu atsegin baten bidez, jokoen 

bidez, zentzumen guztien bidez, ikaslearen parte hartzearen bidez eta 

horrelakoak planteatuz. Eta ez bakarrik arlo intelektuala, baizik eta beste balore 

batzuk ere: edertasuna, artea, sentimenduak, bibentziak eta abar. 

 Gainera, ikusi dugunez, Haur Hezkuntzako curriculumean musika 

agertzen da hizkuntzen arloetan (plastikarekin batera arte hizkuntza osatuz). 

Hori dela eta, beste hizkuntzekin batera modu estutuan landu behar da (ahozko 

hizkuntza, gorputz hizkuntza...) komunikazioa eta irudikapena bultzatuz. 

Ikuspegi komunikatibo honetan, ezagupena oso inportantea da, baina ezin 

dugu ahaztu adierazpena eta sormena. Azkenean, esan behar dut Haur 

Hezkuntzako hizkuntzen arloa beste arloekin batera ("Nork bere burua 

ezagutzea eta autonomia pertsonala" eta "Ingurua ezagutzea") modu integratu 

eta globalizatu baten bidez landu behar direla. 

 Horrela, Nafarroako Haur Hezkuntzan normalean ez dago musika 

irakasle espezialista eta tutorea bera musikari dagokionaz arduratu behar da. 

Horrek modu globalizatu hau erabiltzea errazten du, baina beste aldetik, 

irakasleek esaten dutenez, musika arloan duten prestakuntza ez da oso ona eta 

oraindik musika ez da eguneroko jardueretan sartu. 

 Ondoren, musikaren didaktika Haur Hezkuntzan  aztertuko dut. Honetaz 

pentsatzean galdera batzuk bururatzen zaizkit: Genetika ala ingurua,  zer da 

inportanteena?,  Noiz hasten da musika umeengan?, Musikarako gaitasunak 

izan behar ditugu?, Zer inportantzia dute jaio garenetik jasotzen ditugun 

estimuluak?, Noiz hasi musikaren irakaskuntza?...  

 Hau erantzuteko oso interesgarria da Johannella Tafuri-k egindako 

ikerketa ¿Se nace musical? Cómo promover las aptitudes musicales de los 

niños  liburuan. Liburu honetan sei urteko ikerketa ("inCanto" proiektua) 

azaltzen da: haurdun dauden emakumeekin egindako musika jarduerak, 

ondorengo bilera musikalak ama eta seme-alabekin batera,  pausoz pauso 

haurren musika bilakaera 0 urtetik 6 urte arte...   
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 Izan ere, Johannella-k esaten duenez, musikaren psikologia, musika 

gaitasunak aztertzen hasi zenean (XIX. mendearen bukaeran eta XX. 

mendearen hasieran) Lehen Hezkuntzako haurrekin egin zen eta ez Haur 

Hezkuntzakoekin. Gainera, egun, haurraren musikaren garapena haurdunaldian 

hasten dela guztiok ados egon arren, hori nahiko berria da.  

 Adibidez, Revesz-en iritzian (1940 urtearen inguruan) haurraren lehengo 

urtea ez da inportantea bere musikaren garapenerako eta bere ustean musika 

gaitasuna genetikoa da eta hezkuntzak ez du eraginik. Edo, Alfred Tomatis 

1977 urtean Medikuen Elkartetik kanporatutik izateko zorian egon zen 

entzuteko gaitasuna haurdunaldian hasten dela esateagatik. 

 Egun, berriz, demostratuta dago musikaren eragina haurdunaldian 

hasten dela, umea entzuteko gauza den unetik hain zuzen ere (Lecanuet eta 

beste ikerlariek fetuaren 24. astean hasten dela frogatu zuten, 1995 urtean). 

Bide honetan, inportantea da aipatzea 1960-1961 urteetan 0-6 urte bitarteko 

umeekin Moog-ek egindako ikerketa (abesbatza, musika estimuluei egindako 

erantzunak, lengoaia-musika-erritmoa). Johannella Tafuri-k ikerketa horretan 

oinarrituz, falta ziren arlo batzuk landu zuen (batez ere inguruaren eta familien 

eragina musika gaitasunaren garapenerako: ahozko hizkuntza, abesbatza 

imitazioaren bidez, gurasoen ahotsa eta kantak, umearen bat-bateko soinuak, 

gorputzaren mugimenduak eta dantzak eta abar).  

 Horrela, Johannella-rekin batera hau esan dezakegu: Musika 

gaitasunaren oinarria genetikoa izan arren, musika gaitasunen garapenerako 

haurdunalditik hasita kanpoko estimuluen eragina oso inportantea da 

(amarekiko komunikazio arlo guztiak, afektibitatea, laztanak, ahotza, abestiak, 

jokoak eta abar).  

 Beraz, lehen egin dugun galderari jadanik erantzun dugu (musika 

hezkuntza noiz hasi?): Bizitzaren hasieratik musika gaitasunak estimulatu eta 

garatu dezakegu, estimulu aberatsak eta anitzak emanez eta umearen sormena 

bultzatuz (ahoz, gorputzaren mugimenduarekin eta soinuarekin, gauza eta 

musika instrumentuen bidez...). Gainera, berez musika umearentzat oso 

erakargarria eta motibagarria dela ezin dugu ahaztu. 
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 Ikuspegi honetatik, ez du zentzurik horrelako esaldiak esatea: Nik ez dut 

balio musikarako, belarri txarrekoa naiz edo entonazioa gaizki egiten dut. 

Guztiok musika gaitasunak ditugu eta neurri batean garatu ditzakegu, 

pertsonaren garapena lortzeko. Tafuri-ren ikerketan ikusten denez, nahiz eta 

jaiotzean gaitasun ezberdinak izan, guztiok ditugu joera positiboa musikarako 

eta musika gaitasunen garapena posiblea da (bere ikerketan ume batzuk 

garapen lineala izan dute eta beste batzuk gorabeherekin beste faktoreen 

eraginagatik). Beraz, ez da beharrezkoa jenio bat izatea adimen musikala 

(musika ulertzeko edo egiteko gaitasuna) izateko, guztiok gaitasun hori dugu 

eta garatu dezakegu (horretarako hezkuntzak ezinbesteko betebehar du). Bai 

eskolak eta bai familiak testuinguru aberatsa eta erakargarria sortu behar dute 

(batzuetan, familiek musika jarduerak ez dituzte baloratzen, edo eskolek egiten 

dituzten musika jarduerak ez daude ongi antolatuta eta abar.). Testuinguru 

horretan haurrak estimulu ezberdinak jasoko ditu, motibagarriak, imitazioa eta 

behaketaren bidez ikasiz (Bandura-k esaten duenez: observational learning), 

non bere ikasketa eraikiko du eta musika sormenerako aukerak izango ditu. 

 Tafuri-ren liburuarekin jarraituz, nahiz eta ikerketaren oinarria abesbatza 

izan, aipatu berri ditudan beste arloei buruz ere idazten du. Adibidez, erritmoa, 

instrumentuak eta mugimendua (gero ikusiko dugunez, Gradu Bukaerako Lan 

honekin zerikusia duena). Izan ere, hasieratik umeak izugarrizko interesa du 

gauzak ukitzeko, mugitzeko kolpatzeko eta egiten duen soinuan, eta bere 

gorputzarekin egindako mugimenduak eta doinuak, entzundako abesti 

erritmikoak eta abar. Horrela, M. Imberty-k esaten duenez, Ukitzeak, txalotzeak 

eta saltoka ibiltzeak hiru jarrera dibertigarriak izateaz gain, koordinazio 

psikomotorea, parte hartze hunkigarri eta denbora egituratzeko gaitasunak 

errazten dituzte. Eta musika instrumentuei dagokienez, Mario Baroni-k 1978 

urtean egindako ikerketa batean, esaten du instrumentuak haurrentzat oso 

inportanteak direla, bereziki soinuak ikertzeko eta adierazpeneko jarduerak 

egiteko. 

 Ondoren, Tafuri-k ematen dituen zenbait hezkuntza proposamenak modu 

laburrean aipatu nahi nituzke. Jarduerak planifikatzea abesbatza, ukimena eta 

dantzan oinarrituz (abesti herrikoiak, objektuak ukitu eta soinua egin, 
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perkuziozko instrumentuak, gorputzaren mugimenduak, musika entzutea, 

musika sormena eta abar) oso inportantea da. 

 Eta adibide bat jartzekotan, musika praktikara eramatean, Jakintza 

ikastolan Urtxintxa proiektua komentatzea nahi nuke. Urtxintxa proiektuak maila 

bakoitzean eta hiruhileko bakoitzeko CDa eskaintzen du. Hauetan mailako 

pertsonaia gidariaren (Ttantto, Txirritx, Xango) abestiaz gain, jolas motrizitatea, 

kantua, dantza eta erritmoa lantzeko abestiak eskaintzen dira. Hauen artean 

Unitate Didaktiko bakoitzean euskal tradiziozko abesti bat eta musika 

klasikoaren entzunaldi bat. Gainera, proiektu honen bidez, musika lantzeaz gain 

beste arloei garrantzia ematen diete: emozio eta sentimenduren lanketa, zehar 

lerroak (osasuneko hezkuntza, giza eskubide eta bake hezkuntza, ingurugiro 

hezkuntza, hezkidetza, kontsumo hezkuntza, bide hezkuntza), balioak 

(errespetua, elkartasuna, egia, justizia), sentimenduak (beldurra, poza, inbidia, 

baztertuta sentitzea), giza trebetasunak (oinarrizkoak, komunikaziorakoak, 

asertiboak izateko, enpatia, garapen pertsonalari laguntzeko trebetasunak), e.a. 

 Ondoren, Judith Akoschky-ren liburuan (La música en la escuela infantil 

(0-6). 2008) agertzen denez, musika hezkuntza haurdunalditik hasi behar da 

eta, konkretuki, hiru urteko ikaslearen musika garapenak ezaugarri hauek ditu: 

Umearen kuriositatea handitzen da (gauza guztiei buruz galdezka), bere ikus 

eta entzumenezko ingurunea grafikoki (ziriborro baten bidez) adierazteko gauza 

da,  gorputzaren mugimenduak kontrolatzeko gauza da (adibidez, oinekin 

erritmo bat jarraitzeko gauza da), kanta osoa abesteko eta ahozko erritmoak 

jarraitzeko  gauza da, modu batean sormena adierazten du (abestiak, dantzak 

eta instrumentuak asmatuz).  

 Beste aldetik, Malagarriga eta Valls (2003) esaten dutenez, soinuak 

umea inguratzen du jaio denetik eta entzumen gaitasuna garatzeari 

lehentasuna eman behar diogu Haur Hezkuntzan. Eta bere liburu honetan Haur 

Hezkuntzan egiteko musika entzumenak proposatzen dira. Horien bidez, umeak 

estilo, forma eta obra ezberdinak ezagutuko ditu, aparteko bibentziak eta  

sentsazioak biziz.  

 Azkenik, XXI. menderako musika pedagogiaren aldaketari buruzko 

proposamena komentatuko dut, Maria Elena Riaño eta Maravillas Diaz-ek 
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koordinatutako liburuan ("Fundamentos musicales didácticos en Educación 

Infantil") proposatzen dutenez. Honetan, besteak beste, ideia hauek 

oinarrizkoak kontsideratzen dituzte: Haurtzaroko ikaslearen garapenerako 

musika ezinbestekoa da (adimen, mugimendu eta hizkuntzen gaitasunak, 

bibentziak zentzumen eta adierazpen elementuekin, soinuen bidez, 

mugimenduen bidez, erritmo ezberdinen bidez eta abar), horretaz gain musikak 

berak garatzen duen musika komunikazioa beste arloek ez dute garatzen, 

irakaslearen prestakuntza musika arloan (musika hizkuntzan, musika 

didaktikan). Beraz, Haur Hezkuntzako musika hezkuntzak irakaslearen 

betebehar batzuk eskatzen ditu: klasea ongi planifikatzea, garatzea eta 

ebaluatzea, edukiak aukeratzea, pedagogo berritzaileenen iritziak eta 

aurrerapen zientifikoak  kontutan hartzea, teoria eta praktika elkartzea, jarduera 

erakargarriak egitea (soinu, mugimendu, erritmo eta  melodia, objektu, gorputza 

edo instrumentuen bidez). Irakasleak klasea ongi planifikatu behar du, jarduera 

motzak eta erakargarriak, ludikoak eta ikaslearen parte hartzea eskatzen 

dituztenak, ebaluazioarekin (erregistroak...) klaseak hobetzeko. Klasearen 

plana irekia izango da, gelako egoera afektiboa eta ikasleen arreta kontutan 

hartuz. 

 Atal hau bukatuko dut  esaldi batekin, aurreko guztia bi ikuspegiak 

bateratuz (eta ez kontrajarriak ipiniz) laburtzen duena eta,  azken finean, hau da 

landu nahi duguna: Heziketarako musika eta musika hezkuntza. Hau da, 

musika gaitasunak garatzea, aldi berean pertsonaren gaitasun orokorrak 

garatzeko. Edo, beste moduan esanda, Judith Akoschky-ren liburuan (2088, 36 

orr.) esaten dutenez, musika gaitasunak garatzeko jardueren planifikazioan 

musika helburuak, edukiak eta ebaluaziorako irizpideak sartu behar dira. 

1.7.- Musika sormena 

 Aurreko atalean aipatu dudanez, Haur Hezkuntzako ikasleekin sormena 

bultzatzea oso inportantea da, eta horren barruan musika sormena. Horrela, 

sormenaren kontzeptua azaltzeko, Mª Dolores Prieto-k Hikhasi aldizkarian 

argitaratutakoa idatziko dut: "Sormena adimen mota gisa agertzen den 

prozesua da. Sormena guztiok dugun  gaitasuna da eta arazo berriak, irtenbide 
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irudimentsuen bidez konpontzeko balio du". Sormena gizakion dugun ahalmen 

bat da eta harreman estua du bigarren atalean aipatu dugun ikuspegi 

eraikitzailearekin. Izan ere, ikaslea irakaslearen laguntzaz bere ikasketen 

protagonista izan behar da, berak zentzumenez jasotako estimuluekin 

informazioa prozesatuko du (sentsaziotik pertzepziora), kontzeptu berriak 

sortuz, gero besteei adierazteko. Baina ikasketa hau ez da errepikatzaile eta 

memoristikoa, baizik eta erakargarria eta motibagarria, hasierako ezagutzatik 

hurbileko zonaldera pasatuz, ikasketa esanguratsua izanik. Horrela, gero eta 

modu autonomoagoan jokatuko du eta ikasleak beste ikasleekin harremanetan 

jartzen ikasiko du eta bere produkzioetan sormena erabiliko du. Ikuspegi 

honetan sormena lantzea eta bultzatzea ezinbestekoa da. 

 Eta behin baino gehiagotan esan dudanez, musika ez da irla bat bezala, 

pertsonaren garapena da bere azken xedea, hizkuntzen arlo barruan (arte 

hizkuntzan plastikarekin batera) eta Haur Hezkuntzako beste bi arloekin batera. 

Beraz, aurreko pasartean sormenari buruz aipatu dudana musikan ere 

baliogarria da. Ildo honetan, musika sormenari dagokionez, "Sormenagaratzen" 

blog-ean Haur Hezkuntzako musika sormenari buruz agertzen diren ideia 

batzuk aipatuko ditut: Txikitatik musikaren bidez arlo kognitiboa eta 

afektibitatearena bultzatu behar da, autokontzeptua eta autoestimua, 

harremanak, motibazioa, ingurune aztertzeko gogoak, askatasuna, 

sentsibilitatea eta abar. Nola?: sentimenduak kantaren bidez adieraziz, 

emozioak dantzaren bidez transmitituz, musika mota ezberdinak entzun 

ondoren marrazkiak eginez, abestien letrak asmatuz, erritmoen konposizioak 

sortuz eta erritmoak txaloen bidez jarraituz.  

 Gainera, eremu pedagogikoen barne dauden arte espresio gehienetan 

sormena bermatzen da eta hasieratik haurrei eskaintzen zaie sortzaile izateko, 

baina musikan beranduago eta eremu espezializatuetan agertzen da.  

 Lehen aipatu dudan bezala, hiru urteko haurrak musika sormena 

adierazteko gauza dira: Doinu berriak, onomatopeiak eta abestiak asmatzea 

gustatzen zaizkie, gauzekin soinua egiteko instrumentu berriak sortzen dituzte 

eta abar. 
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 Puntu hau bukatzeko, Eufonia Zuzendaritza Taldeak adierazten duenez 

(1999, Barcelona, La música en educación infantil) musika sormena lantzeko,  

musika adierazpenaren bidez lan daiteke. Horretarako jokoa oso inportantea da 

(metodologia ludikoa). Umeek duten jolasteko joeraz baliatuz, besteak beste,   

entzumena, ahotza edo erritmoa lan ditzakegu. Adibidez, sormena lantzeko 

ondoko jarduerak proposa ditzakegu: soinua egiten dituzten objektuak eraiki; 

gorputzez; objektuz edo instrumentuz soinuak sortzea; abesti errazak 

asmatzea; musika ipuinak kontatzea; musika entzutean izaten dituzten 

sentimenduak mugimenduz edo marrazkien bidez adieraztea; musika ikastea 

disfrutatuz;e.a. 

1.8.- Musika irakaslea 

 Nafarroan ezagutzen ditudan eskola guztietan musika irakasleak (Lehen 

Hezkuntzako espezialista) ez du Haur Hezkuntzan irakasten. Orduan Haur 

Hezkuntzako irakasleak musikaren helburuak garatu behar ditu Etapako 

helburu orokorrak lortzeko. Horrek, nire iritzian, baditu arlo positiboak eta 

negatiboak. 

 Irakaslea tutorea den heinean, eguneroko ordu gehienak bere gelako 

ikasleekin lan egiten du. Horrela ikasle bakoitzaren ezaugarriak ongi ezagutzen 

ditu, bakoitzaren beharrei erantzutea errazagoa izango da, proiektu 

globalizatuak burutu ditzake Haur Hezkuntzako hiru arloak elkarrekin landuz, 

Musika Lengoaia Arte Hizkuntza barruan (plastikarekin) "Hizkuntzak eta 

komunikazio" beste hizkuntzekin batera garatuz (ahozkoa, gorputzarena...). 

 Baina, beste aldetik, gerta daiteke irakasle horrek musika formazio 

eskasa izatea, bai musikan eta bai musika didaktikan. Gainera, normalean, 

irakaslearen lehentasuna gela ongi kontrolatzea denez, musika jarduerak 

egitean ez du hori burutuko. Beste kasuetan, berriz, irakasleak musika lantzen 

du modu formalegia erabiliz eta ikuspegi ludikoa ahaztuz (adibidez, hori gertatu 

zitzaidan 4 urte nituenean Musika Lengoaia Musika Eskolan lantzen hasi 

nintzenean). Gainera, kasu batzuetan, irakasleak presioak (Lehen Hezkuntzako 

irakasleena, familiena. eta abar) izaten ditu emaitzak lortzeko, beste arloei 
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lehentasuna ematera bultzatzen duena (adimen arloa, oinarrizko kontzeptuak, 

aurreirakurketa eta idazketa). 

 Azken finean, Haur Hezkuntzako irakasleak formazio psikopedagogiko 

ona izan behar du, bere ikasleen ezaugarriak eta irakatsi behar duenaren 

curriculuma ezagutzen dituenak, klaseak ongi planifikatzen dituenak, 

motibagarria dena eta abar. Eta horretaz gain, gure kasuan, musika hizkuntza 

eta bere didaktika ezagutu behar duen irakaslea izan behar da. 

 Orduan, zer da hoberena, musika irakaslea ala Haur Hezkuntzako 

irakaslea? Haur Hezkuntzan  Musika irakasteko musikari profesionala izatea 

beharrezkoa al da? Judith Akoschky-ren liburuan (2088) adierazten dutenez, 

Haur Hezkuntzako irakaslea musika irakats dezake pianista edo musikari 

profesional izan gabe. Gainera, irakasle horrek haurtzaroaren mundua ongi 

ezagutzen duenez eta beste arloak lantzeko esperientzia duenez  kalitatezko 

musika irakats dezake. Dena den, horretarako, irakasleak hasierako formazioa 

izateaz gain etengabeko formazioan egon behar du eta musikaren posibilitateak 

ongi garatzeko zenbait trebetasun  beharrezkoak izango dira. Besteak beste, 

Silvia Malbrán esaten duenez (1991), trebetasun horiek hiru kategorietan 

sailkatzen dira: 

• Interpretatzeko gaitasunak: Laguntzarik gabe abestea (a cappella) edo 

instrumentu batekin lagunduta (grabatuta edo zuzenean, perkuziozkoak 

edo bestelakoak), soinuak imitatzea, erritmoak eramatea (perkusioz, 

gorputzez). 

• Entzumen diskriminaziorako trebetasunak: Soinuen ezaugarriak 

bereiztea (altuera, indarra, denbora, tinbrea) edo musikaren ezaugarriak 

(errepikatzen diren elementuak, instrumentuak, abiadura, e.a.). 

• Musika didaktikarako trebetasunak: Musika programazioa egitea 

(abestien aukeraketa, umeen ezaugarriak kontutan hartuz jarduerak 

prestatzea, e.a.), gelako programazio orokorrarekin batera. 

 Musika irakaslearen atal honekin amaitu baino lehen, garrantzitsua eta 

interesgarria iruditzen zait aipatzea musika irakasle emakumeen eta 

gizonezkoen artean izan den ezberdintasuna. Irakasle batzuk komentatu izan 
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didatenez, duela urte gutxi arte Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan 

irakasten zuten gehienak emakumezkoak ziren. Gizonezkoak zirenak berriz, goi 

mailetako kurtsoetan eta eskolako karguetan aritzen zirenak: Lehen 

Hezkuntzako azkenengo urteetan irakasten, zuzendaritza taldean sartuta eta 

abar. 

 Musika arloan, berdin gertatu da: Hasiera batean, eskoletako musika 

irakaslea emakumea izan da. Eta ordea, Bigarren Hezkuntzan eta musika 

eskoletan egoten ziren irakasle edo profesionalak gizonezkoak ziren.  

 Zorionez, egun, alde horretatik berdintasuna lortzen joan gara eta bai 

eskoletan, bai institutuetan eta bai musika eskoletan, irakasle eta profesional 

emakumezkoak eta gizonezkoak lan egiten dute diskriminaziorik egon gabe. 

 Dena den, nik Haur Hezkuntzako gradua egiten ari naizela, harrigarria 

da, nire klasean mutilik ez egotea. Beraz, berdintasun aurrera- pausu hau 

bultzatzen jarraitu behar dugu. Horrela, famili, hezkuntza eta gizartean 

hobekuntza hau eman ahal izateko. 

 Gainera, horrelako jarrerak ikusterakoan zein ondorio izan dezake 

haurrarengan? Nigan transmititzen zutena zen gizonak emakumeak baino 

azkarragoak zirela eta emakumeak berriz, afektibitate gehiago transmititzen du 

gizona baino. Dena den, egungo gizarteari akats horren aldaketa erakutsi behar 

zaio, non emakumeak gizonak bezain azkarrak izan daitezkeela eta gizonek ere 

afektibitate hori emakumezkoen antzera transmititu dezaketela. 

 Honekin bat, bideo hau aipagarria iruditzen zait: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-feminismo-musica/907815  

 Hurrengo puntuan, gai honekin zerikusi handia duen zerbait azalduko 

dut, metodologia hain zuzen ere. 

1.9.- Metodologia 

 Espezialista izan gabe, musika nola irakatsi? Izan ere, Haur Hezkuntzan 

Musika irakasteko orduan irakasle batzuk beldurra, ez ezagutza edo seguritate 

falta adierazten dute. Baina, lehen esan dudanez, Haur Hezkuntzako irakasle 

bat beste arloetan irakasle ona  bada (haurren ezaugarri psikoebolutiboak 
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ezagutzen dituena, Haur Hezkuntzako curriculuma dakiena, esperientzia 

duena, metodo ezberdinak menperatzen dituena, e.a.)  musikan ere irakasle 

ona izateko gauza da. Kasu honetan, hasierako prestakuntza eskasa iruditzen 

bazaio, etengabeko formazioaren bidez behar dituen trebetasunak lor ditzake. 

 Beraz, nahiz eta errezetak ez izan, ikuspegi eraikitzailea (Coll, Marchesi, 

Palacios) jarraituz ondoko hau esan dezakegu: Haur Hezkuntzako irakasleak 

metodologia aktiboa erabili behar du, non ikaslea bere ikasketaren protagonista 

izango den. Ikasleak ahalik eta gehien parte hartuko du. Aurre ezagutzetatik 

hasiz, zentzumenen bitartez (Piaget-en operazio aurreko fasean gaude) iristen 

zaizkion estimuluen informazioa prozesatuko du (Feurstein) hurbileko zonaldera 

ailegatzeko ezagutza berriak sortuz. (Vigotsky). Gainera, ikasketa hau ez da 

bakarkakoa, baizik eta besteekin batera. Ikasketaren gizarteko arloa ezin dugu 

ahaztu, ikasleek besteekin batera asko ikasten dutela (ikasketa 

kooperatiboaren inportantzia). Eta dena modu erakargarri eta motibagarria izan 

behar du, non jokoa paper oso inportantea betetzen duen. 

 Beste aldetik, arlo afektiboa kontuan hartu behar dugu. Ezin ditugu eduki 

kontzeptualak bakarrik landu. Ikasketa prozesu osoan zehar afektibitatea eta 

bibentziak inportanteak izan arren, Haur Hezkuntzan (eta gehiago 3 urteko 

ikasleekin) oinarrizko elementu bat da. 

 Izan ere, aurreko guztia inportantea bada, ikuspegi komunikatibo 

honetatik, musika lengoaia ere modu antzekoan irakatsi beharko da. Eta, beste 

hizkuntzekin batera Haur Hezkuntzako curriculumeko Komunikazio arloa 

osatzen duenez, bai ulermena eta bai adierazpena landu beharko dira. 

 Eta irakaslearen papera? Ikuspegi eraikitzaile hau jarraituz, irakaslea ez 

da dena dakiena, baizik eta bitartekari bat ezagutza eta ikaslearen artean. 

Berak dena planifikatu behar du, eta estimulu aberatsak eta esanguratsuak 

ezarriko ditu ikaslearen ikasketa errazteko.  

 Adin honetan oso inportantea da metodologia ludikoa. Izan ere, jokoa 

(eta horren barne, joko sinbolikoa) haurren jarduera espontaneoaren forma da. 

Umeak edozein momentuan soinua ateratzen duten edozein gauzekin jolasteko 

gauza dira. Soinuak gorputzez, ahotzez, instrumentuz edo gauzez etengabe 
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sortzen dituzte. Beraz, metodo ludiko honen bitartez haurraren joera honetaz 

baliatuz, bere entzumena, ahotza eta erritmoa landuko ditugu. Horretarako 

badaude musika lantzeko joko asko. 

 Adibidez, Ger Storms-ek  (2003) ondoko sailkapena proposatzen du: 

Gaitasun pertsonalak garatzeko direnak (entzumen jokoak, arreta mantentzeko, 

musika lehiaketak), giza trebetasunak garatzeko direnak (aurkezteko, elkar 

ezagutzeko, elkarrekin erlazionatzeko, konfiantza indartzekoak), sormena 

garatzeko direnak (adierazpena eta inprobisazioa garatzen direnak, 

asmakizunak, mahai jokoak).  

 Ildo honetan, metodologia aktiboak erabiltzean, XX. mendean sortu ziren 

metodo musikal garrantzitsuenak aipatu nahi ditut, batez ere, Jacques-

Dalcroze, Carl Orff eta Edgar Willens-en ekarpenak,  ondorengo urteetan izan 

zuten eragin handiagatik. (laburpen bat webgune honetan aurki daiteke: 

https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/recursosdidacticos/loscontenidos/

metodologia). 

  Jacques-Dalcroze-k (1925) sortutako metodo aktiboa musika ezagutza 

garatzeko erritmoak lantzen ditu, gorputzaren mugimenduaren bidez. 

Berarentzat, musikaren oinarria erritmoa da, elementu musikalak antolatzen 

dituelako. Eta erritmo horrek mugimendua suposatzen du, batez ere 

gorputzaren mugimendua (Dalcroze-ren ustez gorputza benetako musika 

instrumentua da).  Bere metodo hau praktikara eramateko musika jarduerak eta 

joko ezberdinak asmatu zituen. Egungo, Musika Hezkuntzan Dalcroze-ren 

metodo erritmiko- korporalak eragin handia du. 

 Carl Orff, ildo beretik jarraituz, musika eta gorputzaren mugimendua 

elkartzen du, eta bere metodoaren oinarria ahozko hizkuntza da (hitza, batez 

ere). Erritmoa ahozko hizkuntzarekin sortzen da, gero musikan sartzen da, 

ondoren gorputzera pasatzeko (eskuko eta hanketako erritmoak, eta abar.). Eta 

garapen hau instrumentuekin osatzen da. Hau oso inportantea da berarentzat 

eta sormena eta musika taldean sortzea gauzatzen du. 

 Beste aldetik, Willens-ek ikuspegi psikologikoa hartzen du, musika eta 

gizakia elkartuz. Berarentzat erritmoa bizitza da, eta erritmo hau jaiotzetik 
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izaten dugu. Melodia afektibitateak sortzen du eta irakasleak ez du irakatsi 

behar, baizik eta zentzu natural hori bultzatu. 

 Eta bukatzeko, Nuria Trias Llongueras joko erritmikoei buruzko 

esperientziak argitaratzean esaten duenez, duen helburua hau da: Umeen 

jokoa eta musikaren elementuak (erritmoa, neurria, entonazioa, e.a) elkarrekin 

lantzea; hau da, aldez aurretik E. Jacques-Dalcroze-k proposatutako rítmica-

Dalcroze. Ildo hau jarraituz, Albert Blaserren liburuan (2001) esaten denez, 

erritmoak lan musikal guztiei antolamendua ematen die gorputzaren 

mugimenduen bidez, eta edozein jarduera musikala egiteko mugimendu 

erritmikoak erabiltzea komenigarria da (liburu honetan, besteak beste, eskuekin 

edo hankekin mugimendu erritmikoak lantzeko jarraibideak marrazkiekin batera 

ematen ditu). 

1.10.- Baliabideak 

 Musika helburuak garatzeko Haur Hezkuntzan baliabide ezberdinak 

erabil ditzakegu: Gorputza, objektuak, instrumentuak, teknologia berriak, 

plastikako materialak... 

 Gorputzaren bidez jarduera asko burutu ditzakegu. Ahotsa erabiltzeaz 

gain, soinuak eta erritmoak landu ditzakegu (txaloak, oinak), mugimenduak eta 

dantzak. 

 Objektuekin soinu ezberdinak ezagutu eta egin ditzakegu. Adibidez, 

plastikozko edalontziekin erritmo errazak landu. Horretaz gain, musika 

instrumentuak erabiltzen dira, batzuetan irakasleak erritmoak pianoz edo flautaz 

joko ditu eta batzuetan ikasleek erraz jotzeko diren instrumentuak joko dituzte 

(sonajak, krotaloak, triangelua, klabeak, e.a.). Gradua Bukatzeko Lan honetan 

perkuziozkoak erabili ditut (jardueretan azaltzen dudanez). Objektuen erabilera 

aipatzean, txotxongiloak eta jostailuak aipatu nahi nituzke. Hauek erabiltzea 

asko gustatzen zaie ikasleei eta gainera oso motibagarriak dira. 

 Betidanik liburuak oso erabilgarriak izan dira: ipuinak kontatzeko edo 

musikarien biografiak lantzeko. Baina, gaur egun, teknologia berriak ezin ditugu 

ahaztu, musikaren oinarri bat direlako: CD, DVD, Internet. 
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 Hala ere, batzuetan plastikako materialak oso erabilgarriak dira. Baina, 

edozein jarduera planteatzerakoan, zenbat aldiz eskatzen diegu haurrei 

margotzeko edo eta plastilinarekin zerbait egiteko?  Beharbada gehiegi. 

1.11.- Familien papera 

 Familia sozializatzeko lehenengo esparrua da (eta bigarrena Eskola da ), 

eta Johannella Tafuri-k bere ikerketan (proiektu inCanto, 2006) adierazten 

duenez, haurdunalditik hasita, musika  gaitasunak garatzeko familiaren parte 

hartzea ezinbestekoa da.  

 Ildo honetan Judith Akoschky-ren liburuan (La música en la escuela 

infantil (0-6). 2008) familiaren papera nabarmentzen da. Esaten duenez, ez 

daude familia idealak, familia bakoitza gizarte eta kultura konkretu baten 

barruan eraikitzen da. Eta inportanteena ez da zer nolako familia den, baizik eta 

bere partaideek zer nolako funtzioak betetzen dituzten. Inportanteena hau 

izango da: Seme eta alaben garapen orekatua bideratzea (autonomoak izaten, 

erantzukizunarekin, espiritu kritikoa, e.a.), eta horren barruan musikarekiko 

jarrera positiboak bultzatzea (seaska- kantak eta abestiak, joko erritmikoak, 

eskolako ekintzak baloratzea, kontzertuetara hurbiltzea, etxean musika mota 

ezberdinak entzutea, e.a.). Izan ere, ez daude errezetarik ezta familia idealak 

ere, baina guztiok ezagutzen ditugunez, familia batzuek ez dute musika 

baloratzen eta beste batzuek, berriz, haien seme eta/edo alabengan presio 

handiegia egiten dute (Mozart bat izango balira bezala).  

 Puntu hau bukatzeko, umeentzako lehenengo esperientziak (musika 

arlokoa barne) oso inportanteak direla esan beharra daukat, eta familiak duen 

eragina izugarrizkoa dela. Orduan, familiak funtzio hau ezin du eskolan utzi, 

ikastetxea ez delako familiaren ordezkoa. Beraz, umearen garapena (musika 

ikasketak barne) lortzeko eskola eta familia elkarrekin lan egin behar dute. 

Aipatzen den elkarlan hau ezinbestekoa delako. 

1.12.- Autoreak 

 Lan hau egiteko ahalik eta informazio gehien biltzen saiatu naiz. Horrela, 

Gradu Bukaerako Lanaren  tutoreak gomendatutako liburu batzuk erosi ditut, 
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etxean ditudanak begiratu ditut, eskola ezberdinetan material ugari utzi 

dizkidate, Nafarroako liburutegira eta Musika Hiriaren liburutegira hurbildu naiz 

liburuak eskatzera eta interneten dokumentu batzuk aurkitu ditut. Lanean 

agertzen direnak Erreferentziak atalean idatzi ditut. 

 Gero material guzti hori aztertu dut nire proposamen honetarako 

aproposa dena kontutan hartzeko eta praktikara eramateko prestatu ditudan 

jarduerak aberasteko. 

 Horrela, hiztegi orokorrak, entziklopedikoak eta psikologia eta 

pedagogiari buruzkoak kontsultatu ditut. Legedia BOE eta Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean bilatu ditut. Haurraren psikologia ebolutiboa zehazteko Nafar 

Gobernuko dokumentu batzuk eta liburu espezializatuak kontutan hartu ditut. 

Irakaskuntza – Ikaskuntza prozesuei buruz Hezkuntza Erreformarako César 

Coll eta beste autoreek proposatutako psikologia kognitiboa eta ikasketa 

eraikitzaileari buruzko liburuak begiratzeaz gain, psikologo eta pedagogo 

ospetsuen iritziak kontutan hartu ditut: Piaget, Feurstein, Vygotsky, Stenberg, 

Bandura, e.a. 

 Bukatzeko esan beharra daukat, musikari buruzko autoreek egindako 

ekarpenak lanaren oinarria izan direla. Besteak beste: Johannella Tafuri, Mª 

Elena Riaño, Maravillas Díaz, Judith Akoschky, Pep Alsina, Andrea Giraldez, 

Silvia Malbrán, Teresa Malagarriga, Assumpta Valls, Ger Storms, Jacques-

Dalcroze, Carl Orff eta Edgar Willens eta bereziki, Eufonia aldizkari eta Eufonia 

musikari buruzko bilduma (Graó argitaletxeak duena). 
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2. NIRE PROPOSAMEN DIDAKTIKOA:  ERRITMOAK LANDUZ 

 Aurrerago esan bezala, oso garrantzitsua iruditzen zait musika 

ezagupenak haur hezkuntzatik jasotzen hastea.  

 Horregatik, autore ezberdinek dioten bezala, jaiotzen garenetik musika 

lantzen goaz, ez da zergatik itxaron behar lehen hezkuntzara iritsi arte. Askotan 

akatsa horretan daukagu, uste dugu 0-6 bitarteko urteko haurrak gai ez direla 

musika ulertzeko eta sortzeko. Beharrezkoa baita lehenago haurrek bere kabuz 

esperimentatzea eta musikarekin jolastea. Horrela aurretik jolasaren bitartez 

esplorazioa eta manipulazioaren bitartez musika ezagutzen joatea. Hori izango 

da haurren lehenengo musikarekiko bizipena. 

 Hori dela eta, proposamen didaktiko bat jarri dut martxan Alaitz Ikastetxe 

Publikoan, 3 urteko haurren gelan hain zuzen ere.  Egindako proposamen 

honetan, hainbat jarduera planteatu ditut, non azaltzen den nola irakatsi ahal 

den 3 urteko haurrei musikaren alderdi ezberdinak lantzen eta barneratzen, 

erritmoetan zentratuz. 

 Proposamen edo proiektu hau, bi asteetan burutzeko planteatuko nuke, 

nahiz eta gero iraupen hori moldagarria izan. 

2.1 Helburu orokorrak: 

 Jarduera hauek planteatzerakoan helburu orokor batzuetan oinarritu izan 

naiz. Hala nola: 

• Haurrek musikaren garrantzia modu globalizatu batean ulertzea eta 

sentitzea. Bizipenaren fenomenoa. 

• Haurren egunerokotasunean musikaren garrantzia pairatzea: 

Jolasterakoak, komunikatzerakoa, sentimenduak adierazterakoan eta 

abar. 

• Musika sentimenduak adierazteko eta kanporarazteko balio duela 

haurrek jakinarazten joatea. 

• Gorputzaren bitartez espresatzen eta komunikatzen hastea. 
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• Musikaren eta gorputz mugimenduaren arteko harremana 

esperimentatzea. 

• Haurrei musikaren entzutea lantzen laguntzea eta musikaren inguruan 

murgiltzeko erraztasunak ematea. 

• Haurren entzuteko gaitasuna garatzen joatea, beti ere haurraren 

gaitasun musikaletan konfiantza izanik. 

• Entzunaldien bitartez instrumentuak identifikatzen jakin.  

• Baratzeko ahuntz txikiaren ipuinaren bitartez instrumentu ezberdinak 

lantzen eta ikasten joatea. 

• Instrumentuen familia ezberdinak ezagutzea: Perkusioa, haizea eta 

haria. 

• Instrumentu ezberdinak dagokion familiarekin erlazionatzen jakitea. 

• Eskema erritmikoak garatzen eta ezagutzen hastea. 

• Erritmo ezberdinak sortzen ikastea, imitazioaren bidez. 

• Gorputzarekin erritmoak egiten hastea. 

• Eskema erritmikoak mugimenduarekin koordinatzea. 

• Haurrek musikarekin lotuta dituzten bizipenen garrantzia lantzea eta 

azpimarratzea. Afektiboki, psikologikoki, intelektualki eta abar. 

• Patroi erritmikoak lantzen hastea: Beltza, kortxea eta isilunea. 

• Musikaren elementu ezberdinak ezagutzea eta barneratzen joatea. Hala 

nola soinua (soinuaren parametroak: altuera, intentsitatea, iraupena, 

erritmoa, melodia eta abar) eta isilunea. 

 Dena den, jarduera bakoitzean bere helburu zehatzak ere agertuko dira.  

2.2 Edukiak 

• Komunikatzeko moduak. 

• Gorputza instrumentu gisa. Espresatzeko, sentimenduak adierazteko, 

erritmoak egiteko eta komunikatzeko. 
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• Musikaren eta gorputzaren arteko harremanaren esperimentazioa. 

• Entzunaldiak 

• Baratzeko ahuntz txikiaren ipuinaren bitartez instrumentu ezberdinen 

lanketa. 

• Instrumentu ezberdinak eta instrumentuen familia ezberdinak. 

• Eskema erritmikoak. 

• Erritmoen lanketa. 

• Musikarekiko bakoitzaren bizipenak. 

• Patroi erritmikoak. 

• Soinua eta isilunea. 

• Soinuaren parametroak: Altuera, intentsitatea, iraupena, erritmoa, 

melodia eta abar. 

• Dantza eta abesti erritmikoak eta mugimendu errazak. 

• Mugimendua eta gelditasuna.  

• Musikaren bidezko sentikortasuna. 

• Lasaitasuna. 

• Erlaxazioa. 

2.3 Jarduerak:  

1. JARDUERA: Zeintzuk dira komunikatzeko moduak? 

1. Taula. Lehenengo jardueraren helburuak 

 

HELBURUAK 

 

 

Komunikatzeko modu ezberdinak ezagutzea eta 

barneratzea. Beti ere, komunikazioa modu leun eta suabe 

batez landuz.  

Haurraren egunerokotasunean musikaren garrantzia 

barneratzea: Jolastean, komunikatzerako orduan, 
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HELBURUAK 

espresatzeko momentuan, eta haurraren beste hainbat 

bizipenetan. 

Edozein objektu bata bestearen kontra kolpatzean soinua 

sortzen duela konprobatzea. 

Instrumentuen familia ezberdinak ezagutzea eta bata 

bestearengandik ezberdintzen hastea: Perkusioa, haizea 

eta haria. 

Gorputza instrumentu gisa erabili daitekeen konprobatzen 

hastea. 

 Lehenik eta behin, gaian murgiltzeko aproposa izango litzateke haurrei 

galdera pare batzuk egitea, hala nola: nola egiten dugu komunikatzeko?, zeren 

bidez komunikatzen gara?  

 Modu honetan, haurrak bideratzen dituzu musikaren gairantz. Hitz 

egiten, marrazkien bidez, keinuen bidez (korrika egitean, psikomotrizitate gelan 

eta abar) eta horrelakoen bidez komunikatzen garela asanbladan eztabaidatuz. 

Honen inguruan aritu ondoren, MUSIKAK komunikatzeko duen garrantzia 

azpimarratzea beharrezkoa litzateke. 

 Musikarekin bat, SOINUAK, soinuak nola eta zerekin sor ditzakegu? 

haurrei galdetzea. Horrela ikusteko haurrek zer nolako aurreiritziak dituzten 

honen inguruan. Galdera hauekin bideratuko dugu OBJEKTUEN eta 

INSTRUMENTUEN erabilera.  

 Horretarako, lehenengo haurrei galdetuko diegu: zuek uste duzue bi 

objektu, edozein objektu, hartuta soinua atera dezaketela? Oso galdera irekia 

denez eta hiru urteko haurrak direnez, galderaren erantzuna bideratzen joango 

gara. Eta bi objektuak kolpatzen baditugu soinua aterako da ala ez, zer uste 

duzue? Orduan, konprobatzera pasako gara. Horretarako, haurrei eskatuko 

diegu klaseko bi objektu ezberdinak aukeratzea, adibidez, guraizeak eta 

errotulagailua. Bi objektu horiek esku bakoitzean bat hartzeko eskatuko diegu 

eta horiek elkarrekin kolpa dezatela eskatuko diegu. Jarraian, bi objektu 

horiekin soinua atera dezaketen galdetuko diegu berriz ere. Modu honetan, 
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haurrek esperimentatu dezakete erantzun baino lehen. Dena den, ez dira 

honetan geratu behar, ikusi behar dute beste edozein objektu hartuta soinua 

atera dezaketela, eta oso garrantzitsua da haiek hori ulertzeko esperimentatzen 

ustea, haiek bere eskuekin ziurtatzea. 

 Eta jarraian, instrumentuei dagokienez, hiru familia ezberdintzen direla 

jakinaraziko diegu, familia bakoitzaren argazki bat erakutsiz eta hauen azpian 

familia bakoitzaren adibide bat:  

                

  PERKUSIOA          HARIZKOA         HAIZEZKOA 

                                                   

      Panderoa             Gitarra              Zeharkako txirula  

 Hiru familia hauen argazkiak izanda, haurrekin honen inguruan hitz egin 

daiteke. Hau da, haurrei galdetzea ea perkusiozko ze beste instrumentu 

ezagutzen dituzten panderoaz aparte. Eta berdin, harizko eta haizezko 

instrumentuekin. 

 Modu honetan, irakasleok ikusi dezakegu zer nolako aurrezagutza duten 

haurrek instrumentuen ingurua, aipatutakoa baino gehiago dakiten ala ez. Eta 

ez dakitenen kasu jarduera honekin izango dute aukera ikasteko. 

 Soinuak, objektuen eta musika instrumentuen bidez sor daitezkeela 

aztertu ondoren, garrantzitsua izango litzateke GORPUTZA musika instrumentu 

bezala erabili daitekeen ziurtatzea. Horretarako, haurren ikuspuntua jakiteko 

galdetuko diegu: Zuen ustez, gorputzarekin soinuak atera ditzakegu? Eztabaida 
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sortuko dugu denon artean. Eta nahi izanez gero, haurrei frogak egiten utziko 

diegu erantzuna eman baino lehen. Aurrerago esan dugun bezala, galdetzen 

dena haurrek esperimentatu ahal izateko. 

2. JARDUERA: Gorputza musika instrumentu gisa 

2. Taula. Bigarren jardueraren helburuak 

 

 

 

 

HELBURUAK: 

Haurrek gorputza musika instrumentu gisa ikustea eta 

erabiltzea. 

Gorputzarekin erritmoak egiten hastea. 

Eskema erritmikoak mugimenduarekin koordinatzea. 

Erritmo ezberdinak imitatzea 

Irudien bitartez erritmo ezberdinak irakurtzen hastea. 

Patroi erritmikoak lantzen hastea: Beltza, kortxea eta 

isilunea. 

Erritmoak egitean intentsitate ezberdina erabiltzen hastea. 

 Aurreko jardueran, haurren erantzunak ikusi ondoren, denon artean 

konprobatuko dugu gorputzarekin soinuak atera daitezkeela eta 

egunerokotasunean erabiltzen dugun instrumentua dela gorputza: txaloak 

egitean, kriskitin egitean, izterretan jotzean, hankak lurraren kontra jotzean, 

ahoarekin (txistu egitean, “pedorretak egitean”) eta abar. 

 Gure gorputzaren abilezia hau frogatzeko, erritmo ezberdinak sortuko 

ditugu. Erritmoak egiteko ISILUNEA ETA BELTZA landuko ditugu, nahiz eta 

haurrei espezifikoki hori ez azaldu. Horiek irakurtzen ikasteko argazkien bidez 

egingo dugu.  

 Hau da, argazki bakoitzean txalo edo isiluneak agertuko dira eta haurrak 

agertzen den argazki bakoitzeko kolpe bat egin beharko du tokatzen den 

marrazkian oinarrituz: 
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           ISILUNEA                                  BELTZA  

 Hau haurrei azaldu ondoren, irakasleak erritmoren bat asmatuko du bi 

kontzeptu hauek erabiliz eta argazkien irudikapena arbelean jarriz. Jarraian 

ikasleek kopiatu beharko dute irakasleak egindako erritmo hori.  

Adibidez: 

1. Erritmoa:  

  

2. Erritmoa 

 

 Beltza eta isilunearekin osatutako erritmoak haurrek ongi barneratzen 

badituzte, zailtasun gehiagoko erritmoak proba ditzakegu. Adibidez, kortxeak 

barneratzen saiatu gaitezke.  

 Horretarako, bi tamaina ezberdineko argazkiak erabiliko ditugu, folio 

baten tamainako argazkia eta txikiago den beste argazki bat. Beraz, txikiagoak 

direnak, erritmoa azkarragoan egin beharko dugula esan nahiko du (kortxeak 
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izango dira nahiz eta haurrari horrela ez esan) eta tamaina handia dutenak 

erritmo motelean (beltzak izango dira). 

 Haurrei erraztasuna emateko, irakasleak adibide bana egingo du. 

Lehenengo, soilik beltzak dituen erritmo bat egingo du eta gero, kortxeak eta 

beltzak dituen erritmo bat. Bi erritmoen adibide hauek irakasleak arbelean 

adieraziko ditu eta irudi bakoitzak balio (zenbat txalo egin behar diren) duena 

jarriko du. Hau da, txalo bat (beltza) bada bat zenbakia jarriko du irudi horren 

azpian, eta bi txalo agertzen badira (kortxea) bi zenbakia agertuko da irudi 

horren azpian. 

 Behin irakasleak bi erritmoak azaldu dituela eta haurrek entzun eta 

behatu dituztela, orduan haurrak egingo dute irakaslearekin batera, irakasleak 

egindako bi adibide horiek imitatuz.  

 Hona hemen aipatutako bi adibideak:  

 “BELTZAK BAKARRIK”: 

  

              1                              1                         1              1         

“BELTZAK ETA KORTXEAK NAHASTURIK”:                             

                

 2       1                         2                    1            1 

 Haurrek erritmoak ongi burutzen dituztenean, azkenengo erritmo hau eta 

aurrerago egindako beste erritmo bat aukeratuko dituzte. Bi erritmo hauek hiru 

aldiz gehiago errepikatuko ditugu, kasu honetan, erritmo hauekin intentsitate 

ezberdinak lantzeko.  
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 Lehenengo aldia SUABE eginez, bigarren aldia, NORMAL (ez oso suabe 

eta ez oso fuerte) eta azkeneko aldia FUERTE egingo dugu. 

 Jarduera honekin, haurrek beltzak, kortxeak eta isiluneak irakurtzen 

ikasten hasiko dira eta gorputzarekin erritmoak egiten ere. Horrekin batera, 

erritmoak egiterakoan erabili daitezkeen intentsitate ezberdinak (suabe, normal 

eta fuerte) ere landu daitezkeela ikasiko dute jarduera honen bitartez. 

3. JARDUERA: "Baratzeko ahuntz txikia"-ren ipuina 

3. Taula. Hirugarren jardueraren helburuak 

 

 

 

HELBURUAK: 

Ipuina entzutea, erne egotea. 

Ipuinean agertzen diren perkusiozko instrumentuen 

soinuak ezberdintzea. 

Ipuinean agertzen diren perkusiozko instrumentuen izenak 

ikasten joatea. 

Ipuineko pertsonai bakoitza instrumentu bakoitzarekin 

erlazionaturik dagoela ikusteko gai izatea. 

Intentsitatea eta abiadura ezberdinak lantzen joatea. 

Intentsitate eta abiaduraz aldatzerakoan haurrengan 

sentsazio ezberdinak sortaraztea. 

 Jarduera honen gakoa da haurrei ipuin musikal bat kontatzea. 

Horretarako, edozein ipuin hauta daiteke baina nik haurrek ezagutzen duten 

ipuin bat aukeratzea gomendatuko dute, haurrek ipuinean egindako aldaketaz 

konturatzeko.  

 Hau da, adibidez, onomatopeiak egin beharrean, instrumentu musikalen 

soinuak erabiltzen ditugula, edo ipuineko pertsonai bati erreferentzia egiteko 

instrumentu musikal bat erabili eta horrekin erlazionatu. 

 Kasu honetan, nik proposatzen dudan ipuina "Baratzeko ahuntz txikiaren 

ipuina izango litzateke, non pertsonai bakoitza instrumentu batekin 

erlazionaturik egongo den eta horretaz gain, pertsonai bakoitzaren jarrera 
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islatuko da instrumentu bakoitzarekin jotzen dugun intentsitatea (suabe, normal 

edo fuerte) eta abiadurarekin (poliki, normal, azkar). 

 Adibidez: 

 Amona, PANDEROAREKIN erlazionatuko dugu eta ipuinean amona 

haserre dagoenean FUERTE joko dugu panderoa, eta lasai eta pozik 

dagoenean suabe. Berriz, azkar ibiltzen dela adierazi nahi badugu, 

panderoaren erritmoa azkartuko dugu eta poliki ibiltzen dela adierazi nahi 

dugunean, panderoarekin joko dugun erritmoa mantsotuko dugu. 

 SONAJEK, ahuntza interpretatzen dute. Ahuntza, amonaren baratzean 

tipulak lasai jaten dagoenean, kriskitinak suabe eta mantso joko ditugu, baina 

berriz, baratzetik kanporatzea lortzen dutenean eta bertatik izuturik alde egiten 

duenean, kriskitinak azkar eta fuerte joko ditugu. 

 Berdin gertatzen da gainontzeko pertsonaiekin: Oilarraren pertsonaia 

adierazteko, KLABEAK erabiliko ditugu, txakurraren pertsonaia adierazteko, 

KROTALOAK eta inurria adierazteko TRIANGELUA. 

 Ipuina kontatu ondoren, komenigarria izango litzateke haurrekin ipuina 

komentatzea horrela haiek ipuina hobe ulertzeko. Eta horretaz gain, haiek 

aipatzea nola sentitu diren, zer sentitu duten instrumentu bakoitza 

entzuterakoan (beldurra, haserrea, lasaitasuna...) 

4. JARDUERA: Instrumentuak identifikatzen 

4. Taula.  Laugarren jardueraren helburuak 

 

 

 

HELBURUAK: 

Instrumentu bakoitzaren izena ikastea. 

Instrumentu bakoitzaren soinua ezberdintzeko gaitasuna 

lortzea. 

Entzumenaren bitartez instrumentu bakoitzaren soinua 

ezberdintzea. 

Instrumentu bakoitzaren soinua dagokion instrumentuaren 

izenarekin identifikatzen jakitea. 
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Instrumentuen soinuen iraupena luzea edo motza den 

identifikatzen jakitea. 

 Ipuina amaitzean, instrumentu guztiak lurrean daudelarik bakoitzaren 

izenak aipatuko ditugu eta jarraian dagokion instrumentua joko dugu. 

Horretarako instrumentu bakoitzaren jotzeko modua erakutsiko die haurrei. 

Horrela haurrek instrumentuaren izena dagokion soinuarekin erlazionatu ahal 

izango dute eta erabiltzeko moduaren inguruan ikasiko dute ere. 

 Behin, instrumentu bakoitzaren izenak ikastean, haurrei begiak itxi 

ditzaten eskatuko diegu eta mahai baten atzean jarrita, instrumentu ezberdinak 

jo ondoren haurrak asmatu beharko dituzte zein instrumentu entzun den eta 

bere izena esan. Modu honetan, ziurtatuko dugu haurrek entzumenaren bitartez 

instrumentuak ezberdintzen dituztela. 

 Jarraian, instrumentu bakoitzaren soinua aztertuko dugu eta haien artean 

konparatuko ditugu. Adibidez: Triangelua aldi bakar batez jo eta soinua luzea 

edo motza den eztabaidatzea. Gero, klabeekin gauza berdina egitea eta bien 

arteko aldea ikustea. Hau da, triangeluaren soinua luzea da eta klabeena aldiz, 

motza. 

 Jarduera honekin amaitzeko, haurrei denbora tarte bat utziko diegu 

instrumentuekin esperimentatzeko, hauetako bakoitzaren testura nolakoa den, 

zer materialekoa (egurra, metala) den, zenbat pisatzen duen, zer nolako soinua 

(soinu luzea edo soinu motza) ateratzen duten eta horrelako ezaugarriak 

aztertzeko eta nahi izatekotan instrumentu ezberdinak bata bestearekin 

konparatzeko.  

 Honekin bat, oso polita iruditzen zait kasu honetan haurrak 

instrumentuekin bakarrik uztea, horrela guk ikusteko zer nolako erabilera 

ematen dioten instrumentu bakoitzari. 

 Azken ideia honi garrantzi handia eman nahiko nioke. Haurrei ezin 

zaielako jarduera bat modu teorikoan bakarrik azaldu, haurrek objektuak 

(instrumentuak kasu honetan) esperimentatu, behatu eta manipulatzeko 

beharra dute. Horrela lortzen dituzte inguruneari buruzko benetako ezagutzak.   
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5. JARDUERA: Orkestra osatzea 

5. Taula. Bosgarren jardueraren helburuak 

 

 

 

 

HELBURUAK: 

Orkestra bat zer den, zertaz osatuta dagoen eta zertarako 

balio duen jakiten hastea. 

Instrumentu bakoitzaren izena jakitea. 

Jarduera honetan landuko diren bost instrumentuen soinua 

dagokion instrumentuaren izenarekin identifikatzen jakitea. 

Entzumen aktiboa lantzea. 

Instrumentu bakoitzarekin jotzerakoan, hartzeko erabilera 

egokia izaten hastea. 

Erritmo ezberdinak imitazioaren bitartez errepikatzeko 

gaitasuna izatea. 

Erritmo ezberdinak instrumentu ezberdinekin jarraitzeko 

gaitasuna lortzea. 

Erritmo ezberdinak jarraitzeko eta aldi berean abesten 

saiatzea. 

Orkestraren gainontzeko instrumentuekin batera erritmoa 

ongi jarraitzeko gaitasuna barneratzen joatea. 

 Jarduera honetan, lehenik eta behin, haurrekin orkestraren inguruan hitz 

egitea izango da aproposena. Modu honetan haurren aurre ezagutzak zeintzuk 

diren egiaztatzeko.  

 Dena den, haurrekin orkestra zer den hitz egin ondoren, irakasle bezala 

azalpen txiki bat ematea egokia izango litzateke. Horrela haurrek haien 

ezagutzaz aparte informazio gehiago izango dute barneratzeko.  

 Jarraian, gu izango gara musika sortzaileak! Ipuinean landutako 

instrumentuak erabiliz, orkestra bat osatuko dugu denon artean. 

  Beraz, 5 taldeetan antolatuko ditugu haurrak eta talde bakoitzak 

instrumentu ezberdinak izango ditu: 
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 1. Taldeak TRIANGELUAK joko dituzte. 

 

 2. Taldeak KLABEAK joko dituzte.  

 

 3.  Taldeak PANDEROA joko dute 

  

 4. Taldeak KROTALOAK joko dituzte    

  

 5. Taldeak SONAJAK joko dituzte  

 

 Horrela, ikasle bakoitzak bost instrumentu hauetako bat izango du eta 

gero instrumentuak trukatuz joango dira.  Gainera, instrumentuka taldekatuko 

direnez haur bakoitzak banan-banan dagokion instrumentuen izena ahoz 

esango dute. Instrumentuen izenak barneratu dituzten ala ez ziurtatzeko. 

 Jarduera honetan, irakasleak, txaloen bidez, guztiontzat ezaguna den 

abesti baten erritmoa egingo du eta denek berdina errepikatuko dute bakoitza 

bere instrumentua erabiliz. Gainera, orkestretan egiten duten bezala, eta hiru 

urteko haurrak direla kontuan hartuz, froga edo entsaio pare bat egingo dira 

lehenago, atalka bezala: 

 Hasteko, irakasleak abestiaren erritmoa egingo du, txaloen bitartez, 

abestia kantatzen duen bitartean. Haurrek entzumena lantzeko aukera izango 

dute lehenengo honetan, kantaren erritmoa harrapatzeko eta ze abesti den 

identifikatzeko.  

 Gero, taldeka hasiko dira, instrumentuka. Hau da, irakasleak bost 

instrumentuak joko ditu banan- banan aipatutako abesti ezagun horren erritmoa 

jarraituz eta momentu horretan instrumentu konkretu hori duten ikasleek joko 
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dute irakaslearekin batera (lehenengo irakasleak jo eta gero denek batera). Eta 

horrela gainontzeko instrumentuekin ere.  

 Behin taldez talde jotzen froga egin denean, bost taldeak batera, 

bakoitzak bere instrumentuarekin, joko dute abestia, denek erritmo berdina 

jarraituz eta orkestra bat osatuz. Animatzen dena, abestu dezake erritmoa 

jarraitzen duen bitartean. 

 Eta azkenik, haurrak motibaturik jarraitzen dutela ikusten badugu, 

instrumentuak txandakatuko ditugu horrela haurrek instrumentu guztia erabili 

ahal izateko. Instrumentuak txandatzen ditugun bakoitzean, abestiz aldatzea 

komenigarria da, horrela haurrak ez aspertzeko. Horregatik, bost abesti 

ezberdin aukeratuko ditugu, adibidez: Pintxo- Pintxo, Jose Mari zapatalari, 

Sorgina Pirulina, Ran Rober Ran eta Txiki-Txikia.  

 Jarduera honetan, erritmoak imitatzen, eta barneratzen joaten dira 

instrumentu ezberdinak manipulatuz eta erabiliz. 

6. JARDUERA: Haizezko eta harizko instrumentuak 

6. Taula. Seigarren jardueraren helburuak 

 

 

 

HELBURUAK: 

Instrumentuen hiru familien ezagupena izatea. 

Instrumentuen familia bakoitzeko gutxienez adibide 

moduan instrumentu bat jakitea.  

Danborra, gitarra eta zeharkako txirularekin 

esperimentatzea, bakoitzaren ezaugarriak ikusi, ukitu eta 

barneratzen joatea. 

Nota musikalen ezagupenaren hasiera. 7 nota direla 

jakitea. 

 Orain arte, gehien bat, perkusiozko instrumentuetan oinarritu gara. Eta 

hasieran esan dugun bezala, perkusioaz aparte beste bi familia gehiago daude: 

HAIZEZKOA eta HARIZKOA. 
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 Horregatik, jarduera honetan haurrekin birpasatzen dugu 3 familia hauen 

izenak eta bakoitzean aipatutako instrumentuaren adibideak (beste adibideak 

izan daitezke): Panderoa, gitarra eta zeharkako txirula. 

 Horrela, sorpresa moduan, bi instrumentu hauek erakutsiko dizkiegu. 

Lehendabizi, gitarra utziko dugu lurrean bere estalkitik atera gabe, eta haurrei 

galderak bideratuko dizkiegu: Zer izango ote da? Instrumentu hau kolpeka 

soinua ateratzen du, edo putz eginez?Nola?  

 Probak egin panderoa eta gitarrarekin ikusteko ez dela gitarra kolpeka 

jotzen ezta putz eginez ere ez, baizik eta hariak ukituz eta mugituz sortzen den 

bibrazioak egiten duela soinua sortzea. Hau ziurtatzerakoan, abestiren bat 

haurrekin jotzea izango litzateke komenigarriena. Horrela haurrek gitarraren 

soinua ezagutzen joango dira.  

 Gero, haurrei gitarra ukitzen uztea haiek ere zer nolako materialez egina 

dagoen ikusteko eta ahal den neurrian soinua nola ateratzen duen ikasteko.  

 Gitarra albo batera utzita beste sorpresa bat dugula esango diegu 

haurrei eta txirula zeharkatuaren maleta aterako dugu. Gitarrarekin egin bezala, 

haurrei galdetuko diegu ea zer uste duten dela, eta abar. Behin, txirula kutxatik 

ateratzen dugunean, haurrei azalduko diegu hiru piezatan banatzen dela eta 

jarraian galdetuko diegu: zuek uste duzue nik kolpeka asten banaiz soinua 

aterako dudala?edo hariak edo sokak al ditu soinua ateratzeko?nola egin 

dezakegu soinua ateratzeko? Haizezkoa dela bideratuz joango gara, eta 

azkenean azalduko diegu botoiak dituela eta segun eta ze botoi sakatu soinu 

bat edo beste entzungo dela, nota ezberdinak.  

 Jarraian interesgarria izango litzake haurrei zeharkako txirula uztea haiek 

esperimentatzeko, eta ukimenaren bidez instrumentuaren nondik norakoak 

ezagutzeko. 

 Nahiz eta, erritmoetan zentratu, ongi dator haurrei azaltzea musikan 7 

nota ezberdin ditugula: DO,RE, MI, FA, SOL, LA eta SI. Eta hauekin 

konbinaketa asko egin daitezkeela. Horrela, noten konbinaketa eta erritmo 

ezberdinak erabiliz abesti ezberdinak sortzen ditugu. 
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7. JARDUERA: Ezetz asmatu? 

7. Taula. Zazpigarren jardueraren helburuak 

 

 

HELBURUAK: 

Entzumen aktiboa garatzen joatea. 

Abestia identifikatzea eta txirularekin jotzen den bitartean 

haurrek abestea kantaren erritmoa jarraituz. 

Abestia amaitzean isiltasunean geratzeko gaitasuna 

lantzea. 

 Zeharkako txirularekin izango garela aprobetxatuz, haurrei hainbat abesti 

jotzea ongi legoke. Bi aldiz joko da abesti bakoitza, lehenengo aldian, haurren 

entzun beharko dute abestia eta bigarren aldian, abestia kantatu ahalko dute 

jotzen den bitartean. Baina abestia bukatzean, haur guztiek isilune handi bat 

sortu beharko dute horrela tarte bat uzteko abestiaren izenburua edo abestia 

zein den pentsatzeko eta asmatzeko. Horrela lau edo bost abestiekin gutxi 

gorabehera.  

 Hala nola: Txiki- txikia, Zapatalaria, Pintxo- Pintxo, Sorgina Pirulina, 

Apalatxo eta abar. Beti ere, erritmoa jarraituz eta haurrek txaloen bidez 

jarraitzeko moduko abestiak. 

8. JARDUERA: Zer izango ote da? 

8. Taula. Zortzigarren jardueraren helburuak 

 

 

HELBURUAK: 

 

 

Musikaren ulermena errazten duen entzute aktiboa lantzen 

joatea, garapen pertsonalean eragiten duten gaitasun 

ezberdinak bultzatuz. 

Instrumentu ezberdinak eta instrumentuen familiak 

ezagutzea eta entzutearen bitartez identifikatzea. 

Instrumentu ezberdinak entzuten haurrarengan bizipen eta 

sentsazio partikularrak esnatzea. 
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 Jarduera honetara iristen garenean, haurrekin instrumentuen 3 familiak 

landuta izango ditugunez, eta familia bakoitzeko aipatu dugun instrumentuen 

soinuak ezagutu egingo dituztenez, frogatxo bat egingo diegu. Hau da, 

zeharkako txirularen, panderoaren eta gitarraren entzunaldiak jarriko dizkiegu 

banan- banan eta haurrek asmatu beharko dute zein den momentuan entzuten 

duten instrumentua. Bakarrik instrumentuaren soinua entzutearekin, 

instrumentuaren izena identifikatzen jakin behar dute. Entzunaldia amaitzean, 

haurrek aukera izango dute instrumentuaren izena esateko eta zein familiakoa 

den adierazteko: perkusio, haize edo harizkoa den. Adibidez: txirula entzuten 

bada, entzunaldi osoa entzun behar dute eta amaitzean esan behar dute txirula 

dela, haizezko instrumentua hain zuzen ere. 

 Lehenengo jardueran aipatu dugun bezala, komunikazioak garrantzia 

handia dauka eta jarduera honi dagokionez, aipatu beharra dago komunikazio 

lengoai ezberdinak funtsezkoak direla entzunaldietan ere. Hala nola:  

 - Lengoai berbalak balio du haurrak entzuterako prestatzeko, galderak 

planteatzeko haurrek beren inpresio eta sentsazioak adieraz dezaten, haurrak 

aspektu konkretuen inguruan pentsarazteko eta abar. Gainera, entzunaldiaren 

aurretik (haurrei entzungo denaren azalpen txikia ematea), entzunaldiaren 

bitartean (entzunaldiak momentuan transmititzen duena, adibidez: lasaitasuna) 

eta entzunaldia amaitzean (errefortzu positiboak erabiliz, adibidez, ze ongi 

portatu diren adieraztea) praktikan jarri daiteke. 

 - Lengoai korporalak musikak sentiarazten diguna kanporarazteko balio 

du. Hau da, entzunaldiaren bitartez sentitzen duguna transmititzen dugu 

gorputzaren bidez. Lengoai korporala elementu musikalak (esaldiak, 

estrukturak, dinamikak eta abar)  ikusteko moduetako bat da. Gainera, lengoai 

korporalari dagokionez, beharrezkoa da haurrek helduaren presentzia fisikoa 

izatea. 

 - Lengoai plastikoak (elementu plastikoak, grafiak eta irudiak) ere musika 

entzuterakoan laguntzen dute giro aproposa sortzen. Honi esker, haurrek 

ikasten joaten dira musika idazten dela eta horretaz gain, errepresentazio 
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grafikoek hainbat ekintzetan laguntzen dutela: Oroitzen, atentzioa jartzen eta 

entzunaldien bidez kaptatzen eta gorputzarekin adierazten dena identifikatzen.  

9. JARDUERA: Estatuak gara! 

9. Taula. Bederatzigarren jardueraren helburuak 

 

 

HELBURUAK: 

Haurrek musikaren erritmoaren arabera ibiltzeko edo 

dantzatzeko gaitasuna barneratzen joatea. 

Elementu erritmikoak lantzea: Beltzak, kortxeak eta 

isiluneak (musika gelditzen denean). 

Isilunearen kontzientzia izatea. Hau da, musika gelditzen 

denean geldirik eta isilik egon behar direla jakitea. 

 Jarduera honetan haurrak libreki mugituko dira musikaren erritmoa 

jarraituz eta nahi duten moduan dantzatuz baina kontuz ibili beharko dute, 

musika gelditzen den bakoitzean haurrak ere gelditu beharko dira eta horretaz 

gain, isiltasunean egon beharko dira, estatuak izango balira bezala hain zuzen.  

 Modu honetan, gorputza erritmo gidari bezala erabiliko dute abestian 

entzuten duten erritmoa jarraituz, beraz inkontzienteki haurrak, beltzak eta 

kortxeak landuko dituzte ibiltzerakoak eta mugitzerakoan. Eta gainera, isilunea 

ere landuko dute musika gelditzen den bakoitzean. 

10. JARDUERA: “Lotan nago" 

10. Taula. Hamargarren jardueraren helburuak 

 

HELBURUAK: 

Haurrek musikaren bidez lasaitasuna sentitzea, guztiz 

erlaxatuta gelditu arte.  

Musikari esker aztoratuta egotetik erlaxaturik egoera 

iristeko kontrastea nabaritzea. 

 Azken jarduera hau haurrak erlaxatzeko erabiliko dugu, non haurrak 

lurrean etzanda jarriko diren. Eta musika erlaxantea jarriko diogu lasaitasunez 

saioa amaitzeko. Lotan nago abestia. Musika amaitzen denean, irakasleak 
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kantatzen jarraituko du, gero eta suabeago abesten, haurrak lasai- lasai gelditu 

arte, lotan geratuko balira bezala.  

 Jarduera honekin, haurrei mezua musikaren bitartez transmititzen diegu 

eta segun eta zein erritmo erabiltzen den, lasaitu edo aztoratu gaitezkeela hain 

zuzen ere. Aurreko jardueran mugituago eta askatzeko moduko erritmoak dira, 

erritmo azkarragoak direlako, baina kasu honetan Lotan nago abestiak 

transmititzen duena lasaitasuna da. 

2.4 Metodologia 

Bi ideia garrantzitsuetan oinarritu naiz:  

Alde batetik, konstruktibismoan. Hau da, ikaskuntza aktiboa, autonomoa 

eta sortzailea bultzatzearen alde, non haurrek haien ikaskuntza (prozesu eta 

ezagutza) eraikitzen joan behar diren. Bakoitzak ikasi behar du bere 

beharretatik eta interesetatik abituz. Ikaskuntza esanguratsua kontutan hartu 

behar dugu horretarako. Hau da, guretzat garrantzi handia eta esanahi berezia 

duen horretatik abiatzea edo oinarri bezala hartzea eta hortik aurrera gure 

ezagutza sortzen edo zabaltzen joatea.  

 Gainera, haurren interesetatik abiatzea oso interesgarria suertatzen da 

haien garapenerako eta baita irakasleon etengabeko ikaskuntzarengatik. 

Horrek suposatzen du ikasleak bere ikasketaren protagonista izatea. 

Horretarako, material eta objektu ezberdinak erabili ditzakete eta horiekin 

esperimentatzen uztea oso garrantzitsua da. Horretaz gain, elkarlana eta lan 

kooperatiboen bultzatzea bilatzen da proposamen didaktiko honekin. Hala nola, 

zalantzak planteatzea eta soluzioak bilatzeko haien artean laguntzen eta 

kooperatzen ikas dezaten.  

Lan kooperatiboa burutzea oso garrantzitsua da, horrela, iritzi ezberdinak 

ezagutuko dituzte eta besteen iritziak errespetatzen ikasiko dute. Gainera, 

aniztasunari arreta jarriz, ikasle bakoitza ezberdina da eta bakoitzak bere 

beharrak ditu. Horregatik, oso aberasgarria da gelako ikasle guztientzat 

elkarlanean aritzea eta behar izatekotan besteen laguntza jasotzea. 
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Bestetik, Haur Hezkuntzako hiru urteko haurrekin nik beti planteatuko 

nuke txokoen bidezko metodologia edo antolaketa. Modu honetan,  txoko 

bakoitzean jarduera edo gai ezberdinak landu ditzaketelako eta gainera haurrak 

talde txikietan aritzen dira eta haien beharrak asetzerako orduan 

aberasgarriago edo errazagoa izan daiteke. Baina, proposamen hau denbora 

zehatz baterako planteatzerakoan txoko bakarrean antolatzea erabaki dut: 

ASANBLADA TXOKOAN. Bertan egitea aproposa iruditzen zait, bertan gelakide 

guztiei elkarrekin lan egiteko eta ikasteko aukera ematen zaielako eta haurrek 

talde handian lan egiten ere ikasi behar dute. 

Dena den, txoko bakar batean antolatu izateak ez du esan nahi bakarrik 

talde handian lan egingo denik, baizik eta talde handian aritzeaz aparte beste 

lan egiteko eta taldekatze modu ezberdinak erabiliko ditugula: Banaka, talde 

txikitan (orkestran adibidez), binaka eta talde osoan.  

2.5 Ebaluazioa 

 Proposamen hau egin ondoren, aurrera eramandako prozesua eta 

lortutako emaitzak ebaluatu eta behatu behar dira. Baina kasu honetan, ez 

dugu begirada bakarrik haurrek lortutako jakintza mailan zentratu behar, baizik 

eta igarotako prozesu osoan zehar. Argi izan behar dugu, ebaluazioaren 

helburua ez dela haurrak kalifikatzea, baizik eta, ikaskuntza eta irakaskuntza 

prozesua ebaluatzea. Alde batetik, haurraren ikasketa prozesua aztertuko 

dugu, zer nolako garapena izan duen ikusteko. Horretarako gelako behaketa, 

ikasleak egindako lanak, galdetegiak eta erregistro taula erabili daitezke. Eta 

bestetik, irakaskuntza prozesua ere ebaluatu behar da, jakiteko zer egin dugun 

ongi eta zer hobetu behar dugun, hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza 

bultzatzeko. 

 Hori dela eta, haurrek hasiera batean dauzkaten jakintza mailak, izan 

duten aurrerapena eta jarduerekiko jarrerak ebaluatu beharko dira. Beti ere, 

proiektuaren hobekuntza eta garapena gauzatu dezaten.  

 Aldi berean, musikarekiko harreman positibo bat lortzen saiatu behar 

dugu eta kontuan izan behar dugu hau ez dela bakarrik proiektu honekin jorratu 

behar, baizik eta kurtso osoan zehar aurrera eramango diren jarduera guztiekin 
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gauzatu behar dela. Orduan, hasiera honetan ematen diren erronkak eta 

irabaziak ongi ebaluatzea ezinbestekoa da, hurrengo prozesuak hobekien 

bideratu ahal izateko. Azken batean, musikarekin izango duten harreman 

guztiak positiboak eta baliagarriak izatea lortu nahi dugu, honek beraien 

etorkizuneko prozesuan eragina izango baitu.  

 Izan ere, ebaluazio prozesu honekin egin behar dena da hiru galdera 

hauei erantzutea: zer, noiz eta nola ebaluatu? Zer ebaluatu galderari 

erantzuteko, helburuak lortu diren eta edukiak ikasi diren neurtu behar dugu 

(gure proposamen konkretu honetakoak, eta orokorragoak ere: Musika 

Lengoaiarenak, Komunikazio arloenak eta hiru urteko Haur Hezkuntzakoak). 

Noiz ebaluatu galderari erantzutean, hasierako ebaluazioa, prozesu bitartekoa 

eta bukaerakoa egin behar da. Eta Nola ebaluatu galdera instrumentuei egiten 

die erreferentzia (behaketa, ikasleen lanak, erregistro orriak, e.a.). 

 Eta hasieran esan dudan bezala, ebaluatzerako orduan, bi atal kontuan 

hartuko ditugu, ikaskuntza prozesuaren ebaluazioa eta irakaskuntza 

prozesuaren ebaluazioa (gure auto- ebaluazioa): 

2.5.1 Ikaskuntza prozesurako ebaluazioa 

Haurraren lanaren eta jarreraren garapena  aztertzeko behaketaren 

metodoa erabiliko dugu. Urte osoan zehar egingo den behaketa izango da, 

zeina erregistro taula batean pairatuko den. Horretarako hiru ebaluaketa aldi 

emango dira: 

• Hasierako ebaluazioa: Musikaren inguruan haurrek dituzten 

aurrezagutzak behatzeko balio du. Haur bakoitzaren gaitasuna zein den 

ikusteko eta horrela nondik abiatu behar garen jakiteko. Haur bakoitzak dakien 

unetik bere garapen hurbileko eremura pasa daitekeela, ezagutza sortuz 

(Vygotsky-k esaten zuenez).   

• Prozesu bitarteko ebaluazioa: Urtean zehar haurrak daraman prozesua 

behatu beharra dago, izandako garapena kontrolaturik izateko. 
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• Ebaluazio finala: Urte osoan zehar behatutako haurraren garapena 

pairaturik egongo da eta horrekin bat kurtso amaierako ebaluazioa ezartzen 

denean haurraren ibilbidea ikusi eta konparatu ahal izango dugu. 

 Erregistro taulak erabiltzeak ikasle bakoitzaren lorpenak eta zailtasunak 

ikustea errazten du eta baita ikaskuntzaren prozesuaren ebaluazioaren datuen 

bilketa ere. Honi esker, aldatu behar duena eta mantendu beharrekoa bai 

haurrari eta bai familiari jakinarazi ahal izango dugu. Etengabeko kontaktuan 

egon behar baikara. Eta azkenik, haurren ikaskuntzaren garapena baloratu ahal 

izango dugu irakasleok. 

 Erregistro fitxa bana prestatuko diegu ikasleei eta bertan pairatuko ditugu 

urtean zehar behatutako guztia. Jarduera bakoitzaren bukaeran, erregistro 

taulaz betetzeaz aparte, haur bakoitzaren eginkizunak eta jokatzeko moduak 

idazki batean jarriko ditu. 

 Erregistro taula bakoitza betetzerakoan, jarraitzen diren ebaluazio 

irizpide bakoitza ebaluatuko da hiru gradu ezberdin hauekin: ERRAZTAZUNEZ 

(E), NORMALTASUNEZ (N) eta ZAILTASUNEKIN (Z). 

11. Taula. Ebaluazio irizpideak. 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

 

E 

 

N 

 

Z 

Planteatzen diren egoera eta jardueretan modu aktiboan parte hartzen 

du eta disfrutatzen du. 

   

Keinu eta mugimenduen bidez askatasunez espresatzen da.    

Gorputzaren bitartez espresatzen eta komunikatzen da.    

Musikaren eta gorputz mugimenduaren arteko harremana 

esperimentatzen du. 

   

Instrumentuen familia ezberdinak ezagutzen ditu.    

Instrumentu ezberdinen izenak ezagutzen ditu.    

Instrumentuen izenak eta soinuak identifikatzen eta erlazionatzen ditu.    
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Instrumentuak dagozkion familietan kokatzen ditu.    

Entzunaldietan erne egoten da.    

Entzunaldien bitartez instrumentuak identifikatzen ditu.    

Musikaren erritmoa imitazioaren bitartez jarraitzen du.    

Patroi erritmikoak ulertzen eta erabiltzen ditu: Beltza, kortxea eta 

isilunea. 

   

Eskema erritmikoak mugimenduarekin koordinatzen ditu.    

Abesti eta dantzak ikasten ditu pauso eta mugimenduak musikaren 

erritmora egokituz. 

   

Musikaren elementu ezberdinak ezagutzea eta barneratzen ditu: 

Altuera, intentsitatea, iraupena, erritmoa, melodia eta abar. 

   

     Horretaz gain elementu hauek ere kontuan hartuko ditugu: 

EBALUATZEKO 

ELEMENTUAK 

Oso 

egokiak 

Egokiak Ez oso 

egokiak 

Ezegokiak Behaketa 

Helburuak      

Edukiak      

Jarduerak      

Iraupena      

Motibazioa      

 

2.5.2 Irakaskuntza prozesuaren ebaluazioa 

 Batzuetan, ebaluazioari buruz hitz egiterakoan ikaslearen ebaluazioetara 

murrizten dugu, irakaskuntzaren ebaluazioa ahaztuz. Eta hezkuntza hobetzeko 

oso inportantea da gure lanari buruzko hausnarketa egitea, zer egin dugun ongi 

eta zer gaizki, hurrengorako zer alda dezakegun, nola hobetu jarduera hau, 

gure ikasleentzat aproposa izan den ala ez, e.a. 
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 Beraz, irakasleok gure auto- ebaluazioa modu zehatz batean egiteko, 

irizpide minimoak jarri behar ditugu. Kuantitatiboak direnak eta kualitatiboak 

direnak. 

 Kuantitatiboei dagokionez, nire irizpidea izango litzateke, gutxienez 

haurren %50ak planteatutako jarduerak ongi egitea. Eta jarduera guztietan 

aipatu dudan bezala, klaseko gehienek jarduera jarraitzen dute modu egoki 

batez. Beti daude zailtasun gehiago dituzten haurrak eta horiekin gure jarduera 

errepikatu edo beste modu batean planteatu beharko da.  

 Kuantifikatzeko zailak diren atalak ebaluatzeko era kualitatibo batean 

egingo nuke. Adibidez, erregistro taula batean oinarrituta edo nire eguneroko 

hausnarketen idatzietan oinarrituta. 

 Eta, ebaluaketarekin amaitzeko, jardueren proposamena egin ondoren 

ikasleen ebaluaketa zuzeneko behaketaren bidez egiteaz aparte, ongi legoke 

praktikara eramandako jarduera guztiak bideoz grabatzea, horrela egin 

beharreko behaketan lagungarri izateko bai irakaslearentzako eta bai 

ikaslearentzako. Modu honetan, irakasleez aparte haurrek ere haien 

eginkizunak ikus ditzakete eta gainera norbere auto ebaluazioa ahal duten 

neurrian egin ahal izatea. Jarduerak burutzerako orduan bere burua nola 

ikusten duten jakinarazteko. Bai ikasleek eta bai irakasleak ere. 

 Niretzat azken puntu hau, haurren eta irakasleen auto-ebaluazioarena, 

oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Jarduera eta planteatzen den lan 

bakoitzaren amaieran egitea komenigarria ikusten dut. Horrela, irakasleok 

irakaskuntza prozesuan izan ditugun zailtasunak edo mugak gainditzeko eta 

haurren ikaskuntza modu aberasgarriagoan bultzatzeko baliogarria izango 

zaigu. Eta horretaz gain, ikasleek ere egiten dutenaz eta egiten ez dutenaz 

ohartuko dira bideoaren bitartez, eta behar bada horrek bultzatuko die beste 

jarrera bat izatera.  

2.6 Baliabide didaktikoak 

• Klaseko objektu ezberdinak: Errotulagailuak, guraizeak eta abar. 

• Gure gorputza. 
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• Baratzeko ahuntz txikiaren ipuina 

• Instrumentu ezberdinen familien irudiak: Perkusiozkoa, haizezkoa eta 

harizkoa. 

• Instrumentu ezberdinak: Panderoa, zeharkako txirula, gitarra, krotaloak, 

sonajak, triangelua, klabeak. 

• Instrumentu ezberdinen entzunaldiak: Gitarraren, zeharkako txirularen 

eta panderoarena. 

• Musika eta abesti ezberdinak: dantzatzeko, erlaxatzeko, entzuteko eta 

identifikatzeko eta abar. 

• Figura erritmiko ezberdinak( beltza, kortxea eta isilunea) erabiltzen 

dituzten patroi erritmikoak. 

• Teknologia berriak: internet, ordenagailuak... 
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3. JASOTAKO DATUAK  

 Atal honetan, jarduerak planteatzerakoan haurrengan ikusitako 

erantzunak azalduko ditut modu objektibo batez, jardueraz jarduera: 

 1. Jardueran, haurrei galdetzen zaienean ea nola egiten dugun 

komunikatu ahal izateko eta zeren bidez egiten dugu, haur gehienek hitz egiten 

komunikatzen garela erantzun zuten. Baina baten batek instrumentuen bidez 

ere komunikatzen garela aipatu zuen. Eta horrekin bat, arrazoia eman ondoren 

komunikatzeko beste modu batzuk ere aipatu nizkien: keinuen bidez (korrika 

egiten, psikomotrizitate gelan, marrazkien bidez (haur horrek esan bezala, eta 

abar), dantzatuz eta abar. Horrekin bat, musikaren garrantzia azpimarratu nien 

haurrei eta musikaren bidezko komunikazioa oso garrantzitsua zela ere. Horrela 

ba, soinuak nola eta zerekin sor ditzakegun galdetu nienean, jaso nuen 

erantzun bakarra instrumentu musikalen bidez soinua sor dezakegula izan zen. 

Beraz, jarraian galdetu nien: Orduan, zuek uste duzue bi objektu, edozein 

objektu hartuta soinua atera dezakegula, ala ezinezkoa dela? 

 Galdera horren aurrean ezetza jaso nuen. Haurrek zioten musika 

instrumentu batekin soinua atera zitekeela baina bi objektuekin (edozein 

izanda) ezin zela soinurik atera. Horregatik froga egin genuen. Haur bakoitzak 

gelako bi objektu hartu behar zituen eta bi objektuak  haien artean kolpatu. 

Haurrak, haiek erabakitako bi objektuak kolpatzen joaten ziren heinean, 

harridura aurpegiak jartzen zitzaien.  Aurpegiaren keinuaren erantzun bakar 

horrekin baietza eman ninduten, edozein objektu kolpatuz soinua atera 

daitekeela. Orduan, nik ere froga egin nuen, guraizeak eta errotulagailu bat 

elkarrekin kolpatuz eta baietza azpimarratuz: Egia da bai, edozein objektu 

hartuta soinua sor dezakegu! 

 

Irudia 1. Guraizeak eta errotulagailua kolpatzen. 
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 Behin konprobatuta soinuak edozein objektu kolpatuz atera dezakegula, 

haurretako batek aipatu duenera hurbilduko gara: INSTRUMENTUETARA. Hau 

da, instrumentuen bidez musika sor dezakegula esan zuen. Horregatik hiru 

fotokopietan islaturik erakutsi nizkien instrumentuen hiru familia daudela: 

Perkusiozko instrumentuak, haizezkoak eta harizkoak. Eta jarraian hiru familia 

hauen adibide bana, beste hiru fitxetan adierazita. Honekin bat, eta perkusiozko 

instrumentuen familian zentratuz, haurrei galdetu nien ea panderoaz aparte 

beste perkusiozko instrumenturen bat ezagutzen zuten. Haurrek instrumentuak 

esaten hasi ziren, perkusiozkoak ziren ala ez pentsatu gabe (edo jakin gabe). 

Batzuk asmatu zituzten baino beste batzuk instrumentuak esateagatik aipatzen 

zituzten: Danborra, tronpeta, txindatak eta abar. Dena den, eztabaida horretan 

utzi nituen haurrak, horrela ikusteko zer nolako aurrezagutzak dituzten eta 

aipatzen dutena badakitelako den edo esateagatik ari diren ikusteko. 

 Haurrek aipatutako instrumentu guztiak perkusiozkoak ziren ala ez 

ziurtatzeko, perkusiozko instrumentuen argazkiaren izen guztiak ahoz aipatu 

genituen: panderoa, txinatar kutxa, txindatak, klabeak, kriskitinak, marakak eta 

abar. 

 Lehenengo jarduera honi amaiera emateko, haurrei zera galdetu nien: 

Zuen ustez, gorputzarekin soinuak atera ditzakegu? Galdera hau egiterakoan, 

haurrak harriturik begiratzen ninduten. Horregatik esan nien haiek ikertzea, 

esperimentatzea, frogatzea ea posible den. Bost minutu inguru utzi nizkien 

frogak egiten eta hor ikusten nuen nola batzuk erantzuten hasten diren. Batzuk 

txaloen bidez soinuak atera zitekeela zioten, beste batzuk txistuka eta beste 

batzuk ez zuten erantzuten, frogan egin baino lehen zeuden bezala geratu 

ziren. 

 2. Jardueran, haurren erantzunak ikusi ondoren, denon artean 

konprobatu genuen gorputzarekin soinuak atera zitezkeela eta 

egunerokotasunean erabiltzen dugula gorputza musika instrumentu gisa: 

Txaloak egitean, kriskitin egitean, izterretan jotzean, hankak lurraren kontra 

jotzean, ahoarekin (txistu egitean, “pedorretak egitean”) eta abar. 
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 Orduan, gorputza erabiltzea proposatu nien, erritmo ezberdinak eginez. 

Horretarako, ISILUNEA ETA BELTZA landuko genituela adierazi nien (nahiz eta 

haurrei espezifikoki hori ez azaldu). Horiek irakurtzen ikasteko argazkien bidez 

egin genuen. Hau da, argazki bakoitzean txalo edo isiluneak agertzen ziren eta 

horietako argazki bakoitzean kolpe bat egin behar zuen, tokatzen zen 

marrazkian oinarrituz: Isilunearen irudia agertzen bazen, gu isilik egon behar 

ginela eta txaloen irudia agertzen bazen, txalo bat eman beharko genuela argitu 

nien. 

 Jarraian, erritmo pare bat asmatu nituen kontzeptu hauek erabiliz eta 

argazkien irudikapena arbelean jartzen nuen. Eta haurrek erritmo horiek 

imitatzen saiatzen ziren. Lehenengo nik egiten nuen, eta haiek kopiatu, eta gero 

denek elkarrekin. Gehiengoak ongi jarraitzen zuen erritmoa, baina baton bat 

galdu egiten zenez, atalka egin genituen: Taldeka, guztiek batera, binaka, eta 

behin eta berriz errepikatuz.  

 

Irudia 2.  Denon artean erritmo ezberdinak egiten. 

 Beltza eta isilunearekin osatutako erritmoak egin ondoren, haurrak 

motibaturik zeuden eta zailtasun gehiagoko erritmo batzuk proposatu nizkien 

haurrei: Beltza, isiluneaz aparte, KORTXEAK sartu nituen. Baina lehen baino 

lehen haurrei kortxearen esanahia azaldu nien. Eta horretaz gain, haurrek hobe 

ulertzeko adibide bana egin nien. Lehenengo, soilik beltzak dituen erritmo bat 

eta gero, kortxeak eta beltzak zituen erritmo bat. Bi erritmoen hauek arbelean 

adieraziko nituen irudi bakoitzaren balioarekin. Hau da, beltz baten balioa (txalo 

bat) edo kortxearena (bi txalo). 
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 Haurreko erritmoekin bezala, haurrak nik egindako erritmoak entzuten 

zituzten eta gero imitatzen zituzten, eta jarraian denek batera egin genituen 

behin eta berriz errepikatuz. 

 Dena den, erritmo berrietara aldatzen nuen bakoitzean zailtasunak 

itzultzen ziren hainbat haurrengan. Gehiengoek ongi egiten zuten, baina beste 

batzuei eskuen koordinazioa kostatzen zitzaien, beste batzuei arreta falta, eta 

beste batzuk begiratzen gelditzen ziren ulertu ez balute bezala. 

 Jarduera honi amaiera emateko, haurrekin INTENTSITATEA landu 

genuen. Horretarako aurrerago egindako erritmo berdinak aukeratu genituen 

berriz ere, horrela haurrek ongi menperaturik zituzten erritmoetan zentratuz. 

Aukeratutako erritmoa hiru aldiz gehiago errepikatu genuen: Lehenengo aldia 

SUABE eginez, bigarren aldia, NORMAL (ez oso suabe eta ez oso fuerte) eta 

azkeneko aldia FUERTE.  

 Jardueraren azken atal honekin haurrak asko motibatu ziren eta berriz 

errepikatzeko eskatu ninduten eta horrela izan zen. 

 3. Jarduerari dagokionez, haurrei "Baratzeko ahuntz txikiaren ipuina 

kontatu nien. Ipuin hau askotan kontatu izan diet praktiketan nengoela baina ez 

modu honetan. Oraingoan ez zen modu arruntean kontatua izan, baizik eta 

ipuin musikala bezala, non pertsonai bakoitza instrumentu batekin erlazionaturik 

zegoen eta horretaz gain, pertsonai bakoitzaren jarrera islatzen zen instrumentu 

bakoitzarekin jotzen nuen intentsitatearekin (suabe, normal edo fuerte) eta 

abiadurarekin (poliki, normal, azkar). 

 

Irudia 3.  Ipuin musikala kontatzen 
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 Haurrek harridura eta ilusio aurpegia jartzen zuten nik instrumentu bat 

jotzen nuen bakoitzean. Gainera, ipuina kontatzen nindoan heinean, haurrak 

instrumentuak eta pertsonaiak erlazionatzen joaten ziren eta instrumenturen bat 

jotzean pertsonaiaren izena esaten zuten. Adibidez:, Sonajak jotzen nituenean 

haur gehienek esaten zuten: Ahuntza! 

 Ipuina kontatu ondoren, haurrekin ipuinari buruz hitz egin genuen. 

Ziurtatu nahi nuelako haurrek arreta karri zuten ala ez, eta ipuina ulertu zuten 

ala ez. Beraz, hainbat galdera bideratu nituen. Hala nola: Zeintzuk ziren ipuin 

honetako pertsonaiak?, Zein instrumentu agertzen dira ipuinean?, Amona zein 

instrumentuekin erlazionatuta dago?, Eta gainontzeko pertsonaiak zein 

instrumentuekin? Nola entzuten zen panderoa amona haserre zegoenean, 

fuerte edo suabe? Eta azkar ibiltzen zela adierazteko nola entzuten zen 

panderoaren erritmoa, poliki edo azkar? 

 Galdera hauen erantzunak bikainak izan ziren. Gehienek erantzun zuten 

eta ongi gainera. Eta erantzun ez zuenak erantzuna imitatzen zuen.  

 Hirugarren jarduera hau bukatzeko haurrei galdetu nien ea nola sentitu 

ziren panderoa fuerte jotzen nuen bitartean ea beldurra sentitu izan zuten, 

triangelua suabe eta poliki jotzen nuenean lasaitasuna sentitzen zuten ala ez, 

eta orokorrean ipuina modu honetan kontatuta gustatu zitzaien ala ez galdetu 

nien ere. 

 Haien erantzunak hauek izan ziren: ez zutela beldurrik sentitu, baizik eta 

susto bat bezala izan zela, ahuntzaren inguruan lasaitasuna eta poza 

transmititzen zuela eta ipuina izugarri gustatu zitzaiela. 

 4. Jarduera burutzeko, ipuinean aipatutako eta erabilitako instrumentu 

guztiak lurrean ipini nituen. Haurrek instrumentu bakoitzaren izena ikasi eta 

instrumentu bakoitza bere soinuarekin erlazionatzeko, lurrean zegoen 

instrumentuetako bat hartzen nuen eta bere izena esan ondoren jotzen nuen. 

Eta horrela landutako bost instrumentuekin. Jarraian haur bakoitzari azaldu nien 

nola hartzen eta jotzen zen instrumentu bakoitza. 

 Jarraian, haurrei begiak ixtea eskatu nien eta nik instrumentu ezberdinak 

jo ondoren haurrak asmatu behar zuten zein instrumentu entzun ari ziren eta 
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bere izena esan. Dena den, jarduera hau berriz errepikatu behar izan genuen, 

baina nik mahai baten atzean jarriz, haurrek intrigaz jota begiak irekitzen 

zituztelako. Bigarren aldiz errepikatzerakoan, ziurtatu nuen soilik entzumenaren 

bitartez instrumentuak zeintzuk ezberdintzen zituzten eta zeintzuk ez. 

 Soinuekin barneraturik geundela probestuz Instrumentu bakoitzaren 

soinuaren iraupena aztertu eta haien arteko konparaketa egin genuen. 

Horretarako triangelua aldi bakar batez jo nuen eta soinua luzea edo motza zen 

galdetu nien haurrei. Haurrek zuzenean soinua luzea zela adierazi zuten. 

Jarraian gainontzeko instrumentuekin berdin egin genuen. Gero,klabearen eta 

triangeluaren soinuen arteko aldea ikusi genuen. Hau da, triangeluaren soinua 

luzea zela eta klabeena aldiz, motza. 

 

Irudia 4.  Perkusiozko instrumentuen ezaugarriak ezagutzen. 

 Egia esan, atal honetan eztabaida sortu zela, instrumentu batzuen 

soinuaren iraupena argia zelako baina beste batzuetan aldiz ez zen hain argia 

motza edo luzea zen esateko. Adibidez: haurrek argi ikusten zuten klabeen, 

triangeluaren, panderoaren eta krotaloen soinuaren iraupena, baina sonajekin 

ez zuten batere argi luzea edo motza zen esateko. Hor sortu zen eztabaida, 

batzuk esaten zuten motza zela eta beste batzuk luzea zela. 

 Jarduera honen aurrean, haurren erreakzioa, urduritasuna, 

instrumentuak jotzeko eta ukitzeko gogoak izan zen. Horregatik, Jarduera 

honekin amaitzeko, haurrei denbora tarte bat utzi nien instrumentuekin 

esperimentatzeko, hauetako bakoitzaren testura nolakoa zen, zer materialekoa 
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(egurra, metala) zen, zenbat pisatzen zuen, zer nolako soinua (soinu luzea edo 

soinu motza) ateratzen zuten eta horrelako ezaugarriak aztertzeko eta nahi 

izatekotan instrumentu ezberdinak bata bestearekin konparatzeko.  

 Jarduera honen azken atal honetan izan zen gehien disfrutatu zuen 

momentua. Ezagutzak praktikan jartzen dituztelako: Batzuk instrumentuak hartu 

eta joko sinbolikoan barneratzen zuten, beste batzuk aurrerago nik 

egindakoaren imitazioa egiten zuten instrumentuak erabiliz, beste batzuk 

instrumentuak hartu eta sakontasunean behatzen zituzten (koska egin, usaindu, 

kolpatu eta abar) eta horrelakoak ikusi nituen jarduera honetan haurrak 

lasaitasunez esperimentatzen utzi nituenean. 

5. Jardueran, haurrekin orkestra bat zer den eta horren inguruan hitz egin 

ondoren, gure orkestra propioa osatu genuen. Horretarako, ipuinean landutako 

bost instrumentuak erabili genituen. Beraz, 5 taldeetan antolatu nituen haurrak 

eta talde bakoitzak instrumentu  bat zuen (talde bakoitzak instrumentu 

ezberdinak): 1. Taldeak TRIANGELUAK, 2. Taldeak KLABEAK, 3.  Taldeak 

PANDEROA, 4. Taldeak KROTALOAK eta 5. Taldeak SONAJAK. 

                        

Irudia 5.  Klabeekin       Irudia 6.  Triangeluarekin      Irudia 7.  Sonajekin 

                  

Irudia 8  Krotaloekin                  Irudia 9.  Panderoarekin 
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 Jarduera honi esker, ikasle bakoitzak bost instrumentuak erabili eta 

sakonago ezagutu zituzten. Honek haurrak motibatu zituan, jarduera berdinaren 

barruak instrumentu ezberdinak trukatu ahal zituztelako. Gainera, positiboki 

eragin die haien garapen musikalean ere., instrumentuen izenak barneratzen 

joaten zirelako, haien soinuekin erlazionatzen zituztelako eta gainera, modu 

egokian instrumentua erabiltzen eta jotzen eta hobetzen joan zirelako. 

 Gainera modu erraz batean erritmoak planteatzen joaten nintzen, 

lehengo txaloen bidez erritmoa barneratzeko eta gero taldeka egiten lagundu 

nien. 

 Behin, taldez talde jotzen froga egin genuenean, bost taldeak batera, 

bakoitzak bere instrumentuarekin, jo genuen ezaguna zen abesti horren 

erritmoa, orkestra bat osatuz.  

 Haurrak oso gustura ikusi nituenez, proposatu nien erritmoa 

instrumentuekin jotzen genuen bitartean abesten trebatu gintezkeela.  

 Eta azkenik, motibaturik jarraitu genuenez, instrumentuak txandakatu 

genituen. Gainera instrumentuak txandatzen genituen bakoitzean, abestiz 

aldatzea genuen, eta askoz eramangarriagoa eta aberasgarriagoa izan zen. 

Hauek izan ziren haurrek aukeratutako abestiak: Pintxo- Pintxo, Jose Mari 

zapatalari, Sorgina Pirulina, Ran Rober Ran eta Txiki-Txikia.  

 6. Jardueran, haizezko eta harizko instrumentu familietan zentratu baino 

lehen, aurrerago landutako 3 familien izenak eta bakoitzeko aipatutako adibide 

bat. Haurrek, aurreko jardueretan nik aipatutako hiru familia hauen 

instrumentuen adibideak aipatu dituzte oraingo honetan. Panderoa, perkusiozko 

adibide gisa, gitarra harizko adibide gisa eta zeharkako txirula haizezko 

familiaren adibide gisa. 

 Hiru instrumentu horietaz oroitzeak aberasgarria izan zen haurrentzat 

prestatuta nuen sorpresarako. Lehendabizi, gitarra lurrean utzi nuen bere 

estalkitik atera gabe, eta haurrei galderak ezberdinak egin nizkien zein 

instrumentu zen asma zezaten: Zein instrumentu izango ote da? Instrumentu 

hau kolpeka soinua ateratzen du, edo putz eginez?Nola? Egia esan, nik galdera 

hauek burutu baino lehen, batzuk gitarra zela  eta hariak mugituz soinua 
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ateratzen zuela bazekiten. Dena den, ez zekiten horientzako proba egin genuen 

panderoa eta gitarrarekin ikusteko ez zela gitarra kolpeka jotzen ezta putz 

eginez ere ez, baizik eta hariak ukituz eta mugituz sortzen den bibrazioak 

egiten zuela soinua sortzea. Haurrekin abesti errez bat jo nuen: "Pepitoren 

baserrian" abestia. Eta haiek ere jo nahi izan zutela ziotenez, nire laguntzaz jo 

zuten eta jarraian haurrei gitarra ukitzen utzi nien, haiek ere zer nolako 

materialez egina dagoen ikusteko eta ahal den neurrian soinua nola ateratzen 

duen ikasteko.  

                   

  Irudia 10.  Gitarra jotzen      Irudia 11. Haurrak gitarra ezagutzen 

 Gitarra albo batera utzita, txirula zeharkatuaren maleta aterako nuen. 

Gitarrarekin bezala, haurrei hainbat galdera egin nizkien. Baina kasu honetan, 

zeharkako txirula kutxatik atera arte haurrek ez zekiten zein instrumentu izan 

zitekeen. Horregatik haurrekin zeharkako txirularen inguruko informazioa 

konpartitu genuen, haurrei galderen bidez bideratuz: Hiru piezatan banatzen 

dela, haizearen bidez (putz eginez) soinua ateratzen duela eta botoiak dituenez 

segun eta ze botoi sakatu soinu bat edo beste entzungo dela, nota ezberdinak. 

 Haurrentzako noten ideia ulertzea eta barneratzea ez da erraza izango 

baina gutxienez, azaldu nien 7 nota musikal ezberdinak ditugula, eta 

gitarrarekin bezala zeharkako txirularekin ere nota ezberdin hauek sortu 

daitezkeela eta hauekin konbinaketa asko egin daitezkeela. Horrela, noten 

konbinaketa eta erritmo ezberdinak erabiliz abesti ezberdinak sortzen ditugu. 

 Jarduera honi amaiera eman nahian, haurrei zeharkako txirula banan- 

banan utzi nien eta bertan haurrak liluraturik geratzen ziren putz egiteko 



66 

 
Hiru urteko gelan perkusiozko instrumentu ezberdinekin patroi erritmikoak lantzeko proposamena/  

Propuesta para trabajar patrones rítmicos con instrumentos de percusión en tres años 

 

zuloarekin, materialarekin, zeukan pisuarekin, botoi bakoitzarekin (bat sakatu 

eta beste bi botoi irekitzean) eta abar.  

 

Irudia 12.  Zeharkako txirula ezagutzen 

 7. Jardueran, zeharkako txirularekin hainbat abesti jo nizkien haurrei. 

Abesti bakoitza bi aldiz jo nuen. Ideia zen txirula jotzen nuen lehenengo aldian 

haurrek soilik abestia entzutea eta abestia bukatu bezain pronto isiltasun luze 

bat egitea (isilunea landuz) eta jotzen nuen bigarren aldian, orduan bai, nahi 

izatekotan nirekin batera abestea.  

 Baina haurrek lehenengo aldian abestia ezagutzen zuten momentutik 

kantatzen hasi ziren. Asko kostatu zitzaien ulertzea jotzen nuen lehenengo 

aldia entzuteko bakarrik zela eta abestia lehenengo aldiz entzun ondoren 

isiltasunean egon behar zutela bigarren aldiz zeharkako txirula entzun arte. 

 

Irudia 13.  Txirularekin hainbat abesti jotzen 

 Azkenean, behin eta berriz errepikatu ondoren haur guztiek ulertu zuten 

egin beharrekoa eta abestia bigarren aldiz abestu ondoren beste isilune luze 

bat egin zuten eta nik galdetu nien: Nola deitzen da abesti hau? Zein abesti da? 

Eta horrela izan zen hainbat abestiekin: Txiki- txikia, Zapatalaria, Pintxo- Pintxo, 
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Sorgina Pirulina, Apalatxo eta abar. Beti ere, aukeratu nituen abestiak erritmoa 

jarraitzeko modukoak ziren eta haurrek txaloen bidez jarraitzeko moduko 

abestiak. 

 Kasu guztietan, jo eta kantatu genituen abesti guztiak zeintzuk ziren 

asmatu zituzten hasiera hasieratik.  

 8. Jarduera frogatxo baten moduan egin nuen. Aurreko jardueretan 

konprobatu egin nuen nola joan diren barneratzen landutako kontzeptu teoriko 

eta praktiko guztiak: Hiru familien izenak, erritmoen lanketa, instrumentu 

ezberdinen ezagutza eta erabilera, familia bakoitzaren instrumentu bana 

adibide moduan eta abar. 

 Horregatik frogatxo moduko jarduera honetan haurrei entzunaldi 

ezberdinak jarri nizkien, non zeharkako txirula, gitarra eta pandero agertzen 

ziren. Haurrek entzunaldiak entzun ondoren hiruetatik zein instrumentu 

entzuten ari ziren esan behar zuten. Horretarako entzunaldian arreta jarri eta 

entzunaldia amaitu ondoren, entzuten ari zen soinuari zegokion 

instrumentuaren izena eta zein familiari zegokion esan behar zuten.  

 Orokorrean haur gehienek entzundako instrumentuen soinua modu 

egokian identifikatu dutela, ez dituzte instrumenturik haien artean nahasi eta 

entzundakoaren bakoitzaren izenak zuzen esan dituzte dudarik gabe. 

 9. Jardueran, haurrek dantzatzeko momentua zen. Hainbeste denbora 

eserita egotean mugimenduan egotea beharrezkoa dutelako. Horregatik, mota 

ezberdinetako musika jarri nuen, non abesti azkarrak, motelak, baxuak, altuak, 

abestuak, instrumentuekin eginda eta abar. 

 

Irudia 14.  Elkarrekin mugikortasuna eta gelditasuna lantzen 
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 Jarduera gehienak disfrutatu izan dituzte haurrek, baina honetan, 

deskargatu ziren, mugitu ziren eta aldi berean erritmoak jarraitu zituzten nahiz 

eta espazioan libreki aritu. 

 Dena den musika gelditzen nuen bakoitzean haurrak ere gelditu beharko 

zirela jakinarazi nien eta isiltasunean egon beharko zirela, estatuak izango 

balira bezala, hain zuzen.  

 Beste jardueretan gertatu den bezala, ezin dugu ahaztu hiru urteko 

haurrak direla eta isiltasunean edo geldirik egotea oso zaila dela, eta hori izan 

da haurretako gehiengoari gehien kostatu zitzaiena, musika gelditzen zenean 

geldirik egotea eta ezer esan gabe egotea. Horregatik nik haiekin sartu nintzen 

dantzara eta musika gelditzean isilik eta geldi geratzen nintzenean ikusten 

zutenean, orduan bai. Imitazioaren bidez primeran egin zuten. 

 10. Jarduera. Jarduera honen aurretik hainbat jarduera landu izan 

genituenez, beharrezkoa iruditu zitzaidan haurrek erlaxatzeko momentua 

izatea. Horregatik haurrei eskatu nien lurrean etzan zitezen.  

 Jarraian erlaxatzen duen musika jarrien nien, esan bezala lasaitasunez 

saioa amaitzeko. Lotan nago abestia aukeratu nuen hain zuzen ere. Musika 

amaitzean, kantatzen jarraitu nuen, gero eta suabeago abesten, haurrak lasai- 

lasai gelditu arte, lotan geratuko balira bezala.  

 Haurrak jarduera hau egin aurretik nekaturik ibili izan zirenez lasaitasun 

osoa transmititu zuten. Hainbeste, haurretako bat konkretuki lotan geratu 

zitzaidala. 
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4. DATUEN BALORAZIOA ETA INTERPRETAZIOA 

 Aurreko atalean aipatu ditugun datuen balorazioa eta interpretazioa 

egingo dut atal honetan. Hasteko, esan beharra daukat planteatutako jarduera 

gehienetan, guztietan ez esateagatik, hainbat galdera planteatzen zaizkiela 

haurrei. Modu honetan ikusi izan da haur batzuk musikaren inguruko aurre 

ezagutzak badituztela, behar bada etxean landuko izan dituzte. Baina badaude 

beste batzuk, baziruditela musikaren inguruan nik ematen nuen informazioa 

beste mundukoa zela, inoiz entzungo ez balute bezala. Horregatik, denetarik 

zegoela ikusi nuenez, komenigarria iruditu zitzaidan haurrei momentuko gaiari 

edo ariketari buruz azalpen laburrak ematea haiek hobe ulertzeko.  

 Bestetik, taldekatzeari buruzko hainbat aipamen egitea gustatuko 

litzaidake. Haurrekin landu nituen jarduera guztiak asanblada txokoan planteatu 

nituen denek elkarrekin egiteko, talde osoan, nahiz eta txoko bakar horretan 

beste taldekatze motak noizbehinka egin. Hala nola: talde txikitan, binaka eta 

abar.  Dena den, beharbada taldekatzeko moduan akatsa izan dut. Nik 

jarduerak planteatu bezala haurrak modu egokian erantzun arren, bazeuden 

beste batzuk zailtasunak izan dituztela arreta mantentzeko, parte hartzeko eta 

abar. Horregatik horretan atentzio zentratuz, behar bada hobe egongo izan 

lirateke txoko ezberdinetan lana banatu izan banu. Egindako jarduera guztiak 

asanblada txokoan azaltzea baina jarduera konkretuak praktikara 

eramaterakoan eta haurren parte hartzea eskatzen zen momentuetan txoko 

ezberdinetan, talde txikian, haurrak banatzea. Talde txikietan haurrek modu 

eraginkorragoan lan egiten dutelako eta despistatzeko probabilitate gutxiago 

izango lukete. 

 Horretaz gain, motibazioari duen garrantzia eman nahiko nioke atal 

honetan ere. Bai haurren motibazioari eta bai nik jaso izan dudan motibazioari. 

Planteatu nituen jarduerei esker haurrak motibaturik ikusi izan nituen, oso pozik 

eta lan egiteko eta parte hartzeko gogo handiekin. Eta hau bai globalizatu 

dezakedala haur guztiengan. Haur guztiei esperimentatzeko eta gehiago 

ikasteko gogoak ikusten nizkielako, nahiz eta batzuei gehiago kostatu eta beste 

batzuei gutxiago. Eta hori izan da niri ere motibatu egin nauena, energiaz bete 

nauena, haurren ilusioa hain zuzen ere. Motibazioa oso garrantzitsua da 
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guztiontzat, bai haurrentzat eta bai helduontzat ere, aurrera jarraitzeko aukera 

eta indarra ematen digulako. 

 Aipatu eta baloratu beharreko beste puntu garrantzitsu bat erabilitako 

materiala izan da. Jarduera hauek oso aberasgarriak izan direla uste dut, eta 

aberasgarritasun hori besteak beste erabilitako materialari esker izan da: 

Familia ezberdinek irudiak, perkusiozko, harizko eta haizezko instrumentuak, 

ipuin musikala eta abar. Dena den, uste dut, oraindik aberasgarriagoa egin 

zitekeela, hainbat instrumentu lortu izan banitu, baina bueno modu positiboan 

ikusi behar dugu eta gutxienez instrumentu horien lortu izan nituen.  

 Jarraian aipatu ditut planteatutako jarduera bakoitzeko egindako 

interpretazioa: 

 Lehenengo jarduerari erreferentzia eginez, haurrei galderak egiterakoan 

askotan harriturik geratzen ziren: nola izango da ba posible galdetzen duena 

egia izatea? Hori transmititzen zuten haien aurpegiekin. Eta benetan, haiek 

behar zutena galdetutakoa konprobatzea zen, modu honetan haurrek ikusten 

zuten nola ez zen hain harrigarria eta galderen bidez planteatzen nuena nola 

posible zen.  

 Bigarren jardueran, antzeman izan da haur gehienen lantzen 

genuenaren prozesua progresiboki lantzen eta garatzen joan direla. Hasieran 

batzuei kostatzen zitzaien baina errepikatzeari esker hobetzen joan ziren eta 

proposatutako ariketa bakoitza primeran barneratu zituzten: gorputza musika 

instrumentu gisa ikustea eta erabiltzea, gorputzarekin erritmoak egitea, eskema 

erritmikoak mugimenduarekin koordinatzea, erritmoak egitean intentsitate 

ezberdina erabiltzea, irudien bitartez erritmo ezberdinak irakurtzea, patroi 

erritmikoak lantzea: Beltza, kortxea eta isilunea, erritmo ezberdinak imitatzea 

eta abar. 

 Hirugarren jardueran ipuin musikala aurkeztu nien haurrei. Ipuin 

normalak kontatzea ezin da konparatu ipuin musikalekin, badirudi biak 

erakargarriak direla, baina nik bi eratan kontatu izan ditut ipuinak eta izugarrizko 

aldea nabaritu izan dut bi ipuin moten artean. Ipuin musikala kontatzean 

haurren ilusioa isla egiten zen haien begietan.  
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 Horretaz gain, haurrei galdetzen zaienean nola sentitu diren, argi ikusten 

da erantzuten dutela bideratutako galdera bada, edo bestela guk interpretatu 

dezakegu erantzuna haien aurpegi eta gorputzaren keinuengatik, ikaratu diren, 

urduritu diren edo lasaitu edo poztu diren. Hau da, badirudi haiek hitzen bidez 

nola sentitu diren azaltzea zaia egiten zaiela, behar bada oraindik abstraktuegia 

izan daiteke haientzat. Horregatik galdera bideratuagoa egiten zaienean bai 

erantzuten dakitela.  Adibidea: Nola sentitu zarete? esan beharrean, esatea, 

pozik edo triste zaudete? edo Ipuina gustatu zaizue. Bigarren modu honetan 

haurrek zer erantzun behar duten ulertzen dutelako. 

 Laugarren jarduerarekin bat, oso aberasgarria iruditzen zait kasu 

honetan haurrak instrumentuekin bakarrik uztea, horrela guk ikusteko zer 

nolako erabilera ematen dioten instrumentu bakoitzari. Haurrei ezin zaielako 

jarduera bat modu teorikoan bakarrik azaldu, haurrek objektuak esperimentatu, 

behatu eta manipulatu behar dituzte haien ezagutzak garatzeko eta 

bultzatzeko.   

  Bosgarren jarduera planteatzerakoan izugarrizko garapenaren 

aurrerapena nabaritzen da haurrengan: Erritmoak imitatzen eta barneratzen 

joaten dira instrumentu ezberdinak manipulatuz eta erabiliz. 

 Seigarren jardueran ikusi nuenez, badirudi haurrek panderoaren, 

gitarraren eta zeharkako txirularen ideia bat zutela. Gehiago zehaztuz, 

panderoa danborrarekin nahastu izan dute beti, eta zeharkako txirula  erakutsi 

nien arte ez zuten asmatu instrumentu hori zenik. Baina gitarrarekin berriz, bere 

estalkitik atera gabe zegoenean ere haur gehienek gitarra zela zirudien. 

Horregatik uste dut, nahiz eta hiru urte izan beste noizbait instrumentu hauek 

ikusi egin dituztela eta honen inguruko aurrezagutzak garaturik dituztela. 

 Zazpigarren jardueran, haurrek entzute aktiboa garatzen joan zirela eta 

abestiak ongi identifikatzen zituztela bazirudien, baina abestia amaitzean 

isiltasunean geratu behar zirenean ordea, bai izan genituela zailtasuna. Kasu 

horretan errepikatzearekin nahiko izan zen, azkenean ulertu baitzuten isilik 

geratu behar zirela.  Baina nire galdera da, beste modu batean planteatu 

beharko nuke jarduera hau? Behar bada bai, baina momentuz nik garrantzia 

ematen diot lortu dutenari, nahiz eta kostata izan. 
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 Zortzigarren jardueran bitxikeri moduan kontatu nahi nuke, harrigarria 

iruditu zitzaidala entzunaldietan panderoa entzuten hari ginelarik, haur batek 

danborra zela esan zuenean. Argi dago, danborra eta panderoaren soinuak 

ezberdintzea zaia dela baina badirudi bertan arreta falta egon zitekeela. 

Asteetan zehar familia bakoitzeko hiru adibide horien izenak behin eta berriz 

errepikatu izan genituelako. 

 Bederatzigarren jardueran ikusi daiteke arreta jartzeak eragin handia 

duela hasierako jardueratik. Orokorrean espero nituen erantzunak jaso ditut, eta 

hiru urteko haurrak izanda (askotan balio gutxitzen dituztela) onerako harritu 

naute. Baina, badirudi, hasieratik galduta ibili direnak gero okerrago jarraitu izan 

dituztela gainontzeko jarduerak. Hau da, kasualitatez ala ez, ikasle berdinak 

(gutxi batzuk) izan dira hasieran instrumentuen familien inguruan arreta jarri ez 

dutenak eta entzunaldietan instrumentu horien soinuak ezberdintzen ez 

zituztenak. 

 Hamargarren jarduera planteatuta dago proiektuaren azkeneko jarduera 

bezala, azkena egiteko. Dena den, uste dut, proiektu hau lantzen den egun 

guztietan, jarduera honekin bukatu behar dela. Hau da, beste edozein jarduera 

landu ondoren, jarduera hau planteatzea, nahiz eta egunero errepikatu. 

Gehiago esango dut, haurrekin aurrera eramango den edozein proiekturekin 

erlaxazio jarduera batekin amaitzea egokiena dela uste dut. 

 Azkeneko jarduera honekin bat esan nahiko nuke, badirudiela 

gorputzaren bidez erritmoak egiten galtzen zen haurra edo gehiago kostatzen 

zaion haurrari, gero gehiago kostatzen zitzaiola perkusiozko instrumentuak 

erabiltzean erritmoak egiteko. Eta alderantziz, gorputzarekin (txaloekin 

adibidez) erritmoa oso ongi eramateko gai zena, gero ez zuela arazorik 

perkusiozko instrumentuekin erritmoak jarraitzeko. 

 Datuen balorazio atal honekin amaitzeko, esan beharra daukat lan 

guztien balorazioa egiterakoan galdera berdina egiten diodala nire buruari: nola 

sentitu zara? Nola ikusi duzu zure burua? Eta egia esan, primeran sentitu izan 

naiz. Eta nire burua ongi ikusi dut, haurrei esker. Nire ustez, haurren jarrerak 

egiten du guregan konfiantza hartzen joatea eta gero eta gogo gehiagorekin 
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aritzea.  Haurrak gustura egon zirela antzeman nuen, disfrutatzen zutela 

planteatutako jarduera bakoitzarekin. Eta hori da niretzat garrantzitsuena, 

haurrak gustura egotea, motibaturik, eta ez aspertzea. Zuk planteatutako 

jarduerekin gainontzekoak pozik eta irribarretsu ikusteak gogoz betetzen nau. 

Motibazio modu bat da irakasleontzat ere, aurrera jarraitzeko, horrelako 

jarduera gehiago planteatzen segitzeko.  

 Gainera, Ni oso musikazalea naiz eta lan hau egin ahal izateak niretzako 

aukera bikaina izan da haur hezkuntzako hiru urteko gelan musika arloa 

bultzatzeko. Eta alde horretatik oso harro nago, normalean ez baita musika 

sakonki Haur Hezkuntzan lantzen.  Dena den, jarduera hauek planteatzerakoan 

helburu zehatz batekin izan zen: Haur Hezkuntzako hiru urteko gelan erritmoak 

nola landuko nituzkeen azaltzea. Baina nire burua irakasle bezala ikusita, argi 

utzi nahiko nuke musika landuko nuela urte osoan zehar eta txoko berri bat 

ezarriko nuke klasean: Musika txokoa. Non haurrek material ezberdinekin 

sortzen diren soinuak esperimenta ditzaketen, instrumentu ezberdinak haien 

eskura izan ahal izatea. Hau da, musikaren gaia lantzea ez izatea noiz 

behinkako gauza, baizik eta haurrek horretan aritzeko gogoa dutenean bertan 

egoteko aukera izatea. 
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5. PLANTEAMIENTO RAZONADO/ NIRE PLANTEAMENDUAREN 

ARRAZONAMENDUA 

 En primer lugar tengo que decir que siempre me ha gustado la música, 

que la música ha impregnado mi vida desde que nací. Recuerdo cómo mis 

padres me enseñaban canciones tanto en euskera como en castellano, 

canciones sencillas pero con ritmos marcados, canciones que exigían moverse 

y acompañar el sonido con gestos y movimientos del cuerpo. Nunca he tenido 

la play station ni aparato de televisión en mi habitación, pero sí que tenía y 

tengo un buen aparato de música. En mi habitación solía jugar a ser profesora 

y con mis muñecos imitaba las canciones y juegos que había aprendido en la 

Escuela Infantil. Con mis amigas solíamos repetir los juegos y canciones de 

forma dramatizada, llegando incluso a disfrazarnos y a pintarnos las caras. 

 Con cuatro años inicié mis estudios musicales (Lenguaje Musical) en la 

Escuela de Música Luis Morondo de Barañain, al año siguiente empecé a tocar 

la flauta travesera, más tarde me incorporé a la banda txiki. Con 18 años, muy 

a mi pesar, tuve que dejar la Escuela de Música. 

 Efectivamente, la música me ha dado la vida. Ante cualquier problema o 

si necesito desconectar recurro a la música, cuando estoy agobiada o nerviosa 

la música me tranquiliza, si necesito motivarme pongo música alegre, etc. 

Además, esta afición por la música que me viene desde pequeña la he podido 

desarrollar a lo largo de la escolaridad, ya que tanto en Educación Primaria y 

en Educación Secundaria como en las asignaturas del área de música 

cursadas en los estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil he estado 

muy a gusto y he obtenido muy buenos resultados. 

 Incluso cuando he realizado prácticas en distintas escuelas me he dado 

cuenta que la música me acompaña en todo lo que realizo y que me ha 

aportado muchísimo en el desarrollo de mi labor. Casi sin darme cuenta he 

utilizado la música continuamente: para que los niños que se sentaran se lo 

decía cantando, para decirle algo y mantuvieran su atención les cantaba, para 

avisarles se pusieran a trabajar en rincones o se sentasen para la asamblea de 
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clase les avisaba cantando, para ir al baño, para ponerse o quitarse el abrigo, 

para ir al patio o a casa... 

 Sin embargo, en las Prácticas que he realizado en distintas escuelas me 

he dado cuenta que en general en Educación Infantil no se planifica la música 

de forma sistemática, que se trabaja la música y la expresión corporal como 

algo lúdico, pero sin integrarlo en el currículum. Lo he comentado con varios 

profesores y profesoras, los cuales me han dado varias razones que pueden 

explicarlo: les falta preparación y formación musical, tienen que priorizar otros 

contenidos más prioritarios para las familias y para cuando estos alumnos y 

alumnas promocionen a Educación Primaria, les preocupa controlar la clase, 

etc. 

 Como consecuencia de todo ello, como considero importante la música 

para todos los aspectos de mi vida y, por supuesto, también en la educación, 

decidí que debía formarme más en todo lo relativo a la educación musical en 

Educación Infantil y en la medida de lo posible aportar mi granito de arena para 

que la música tenga el papel que le corresponde. Por lo tanto, cuando en 

octubre debía elegir la Mención, pensé la opción de música, pero no tuve la 

posibilidad de hacerlo en euskera. En enero, lo tuve muy claro, el Trabajo Fin 

de Grado lo haría sobre el área de Música y su didáctica, elegí la propuesta 

que más me gustaba: Diseño de una propuesta para trabajar la creatividad 

musical. Propuesta, que de acuerdo con el profesor director de este Trabajo, 

quedó concretada en Propuesta para trabajar patrones rítmicos con 

instrumentos de percusión con el alumnado de tres años. 

 A continuación reuní toda la información posible a cerca del tema: 

bibliografía, páginas web, revistas, enciclopedias, legislación, opinión del 

profesorado de infantil, etc. Con esta información, fui elaborando el marco 

teórico que justificase esta propuesta: legislación (el lenguaje musical en el 

Decreto Foral de currículum de Educación Infantil), características 

psicoevolutivas del alumnado de primero de Educación Infantil (tres años), 

escuela para realizar las actividades prácticas (colegio público Alaitz), teorías 

psicológicas y pedagógicas sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje, papel 

de la música, didáctica musical, creatividad musical, papel del profesor de 



76 

 
Hiru urteko gelan perkusiozko instrumentu ezberdinekin patroi erritmikoak lantzeko proposamena/  

Propuesta para trabajar patrones rítmicos con instrumentos de percusión en tres años 

 

música en Educación Infantil, metodología, papel del la familia y aportación de 

los distintos autores. 

 Con esta fundamentación teórica, planifiqué las actividades a desarrollar 

directamente con el alumnado y las llevé a la práctica durante una quincena, 

recogiendo los datos para su posterior valoración e interpretación. 

 Resumiendo, considero necesario recalcar que he realizado esta 

propuesta por un doble motivo. En primer lugar porque considero que la música 

es fundamental e imprescindible para muestras vidas y por lo tanto tiene mucho 

que aportar en la Educación Infantil como lo recoge el Decreto Foral que regula 

el currículum del segundo ciclo de Educación Infantil (en el área de 

Comunicación y Lenguajes, constituyendo el Lenguaje Artístico junto al 

Lenguaje Plástico), colaborando con los demás lenguajes y de forma 

globalizada con las otras dos áreas de Educación Infantil en el logro de los 

objetivos de la Etapa y en el desarrollo armónico de nuestro alumnado. En 

segundo lugar, me gustaría que esta pequeña propuesta fuera una aportación y 

ayuda para el profesorado y para futuras propuestas en este área. De 

momento, yo he aprendido mucho con todo este proceso, ha sido muy 

enriquecedor y me servirá para el futuro, ya que me gustaría continuar por esta 

línea. Las profesoras del colegio me han pedido los materiales y, aunque por 

necesidades de tiempo me he tenido que limitar a una quincena, nos parece 

que sería mucho más interesante planificarlo para todo el curso. 

 Así, como he mencionado antes, nuestro objetivo no es preparar 

músicos, pero sí enseñar lenguaje musical y aprovechar lo que la música nos 

puede aportar, de forma lúdica, experimental, escuchen, sigan ritmos, toquen y 

manipulen instrumentos, inventen y creen sonidos con objetos y con su cuerpo. 

Es decir, educación musical y música para la educación. 

 Para terminar este apartado, me gustaría hacer un breve comentario 

sobre la tribu Wagogo de Tanzania, ya que es un buen ejemplo de cómo la 

música puede  impregnar todas las facetas de la vida. (Esta información está 

disponible en un artículo de Polo Vallejo en la revista de la Universidad 
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Complutense de Madrid recogida en su página web 

http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna1114.pdf). 

Polo Vallejo nos narra (2007) que viajó a investigar y aprender sobre la riqueza 

musical de esta tribu, ya que los wagogos tienen la música más maravillosa de 

África y quizá del mundo, siendo muy rica en lo relativo a los ritmos. Desde que 

nacen, y durante toda la vida, tienen contacto continuo con la música. Utilizan 

la música para cualquier cosa y en cualquier momento, pero no utilizan siempre 

el mismo ritmo o canción, sino que van improvisando según lo requiere la 

situación concreta.  

 Además Polo Vallejo consiguió traer un grupo de la tribu wagogo a 

España, de manera que pudieran enseñarnos su riqueza rítmica y musical. 

 Así, tal y como nos demuestra la tribu Wagogo, la música puede ser la 

base y centro de nuestras vidas. Por eso, aunque choque en nuestro mundo 

post-industrializado y de las nuevas tecnologías, me gustaría que la música 

tuviera esa importancia en todas las facetas de nuestra vida. 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS  

Para concluir, me gustaría explicar por qué he elegido este tema para 

desarrollar este Trabajo de Fin de Grado. En el momento de elegir tenía claro 

que quería hacerlo sobre música, por distintas razones: En primer lugar, como 

he citado anteriormente, desde pequeña he tenido interés por la música y 

prueba de ello es que he estudiado desde los 4 hasta los 18 años en la escuela 

de música Luis Morondo de Barañain, donde he tocado la flauta travesera y he 

participado en la banda. Por otro lado, cuando estudié las asignaturas de 

música del Grado de Maestro en Educación Infantil confirmé mis expectativas, 

ya que las cursé muy a gusto, fueron muy interesantes y además los resultados 

fueron muy positivos. Por último, en mi preparación para ser maestra de 

Educación infantil (que espero que pueda serlo pronto) considero que llevo una 

buena formación en general como para poder llevar adecuadamente una clase 

de Educación Infantil, como lo he podido comprobar en las prácticas  

realizadas. Pero, pienso que aun y todo me falta formación (que podré 

subsanar mediante la formación continua) en aspectos relacionados con la 

Educación Plástica, Educación Física (movimiento, psicomotricidad, etc.) y 

especialmente en Educación Musical (y mediante este trabajo he podido 

formarme en cuanto a este aspecto). Lo que confirmo en las conversaciones 

mantenidas con las tutoras de Educación Infantil del Colegio Público Alaitz y de 

otros colegio (C.P San Jorge, Doña Mayor, Aoiz). 

De hecho, por lo que he podido apreciar en el aula, las opiniones de las 

tutoras Educación Infantil y aportaciones de la bibliografía consultada, se puede 

decir que en general el tutor de Educación Infantil tiene preocupación en primer 

lugar por controlar el grupo (en muchos casos con más de 25 alumnos): A nivel 

de comportamiento, atención, aprendizajes cognitivos o intelectuales, etc. 

Todos tenemos claro el currículum de Educación Infantil (ver marco 

legal), objetivos, contenidos, criterios de evaluación etc. Y por lo que veo se 

intenta trabajar por proyectos, rincones, cuentos. Pero, quizá por la presión 

social, familiar, vayan bien preparados para Educación Primaria o falta de 

formación en ciertos aspectos citados. El tutor en genera tiene claro lo que 

debe trabajar, pero en su planificación, yo creo falta incluir de forma sistemática 
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y globalizada las aportaciones de los lenguajes no verbales: corporal, artístico 

(plástico y musical), comunicación y nuevas tecnologías. Aunque sí que se 

trabajan canciones, ritmos, psicomotricidad y plástica (a veces creo que se 

abusa demasiado del dibujo y de la plastilina). 

Quizá sea un camino difícil intentar solucionarlo en el Grado de Maestro 

en Educación Infantil y la solución podría venir mediante la formación continua 

que todos deberíamos realizar durante toda la vida. 

Además, en Educación Infantil no existe la figura del especialista en 

música como ocurre en Educación Primaria, por lo cual el tutor de Educación 

Infantil es el que tiene que llevar a cabo esa tarea. Concretamente, estas 

actividades que he desarrollado en este trabajo, les han gustado mucho e 

incluso me las han pedido para poder utilizarlas en años sucesivos.  

Otro dato importante que quizá habría que contemplar, es lo relativo a la 

afectividad, autoconcepto y autoestima. Ya que, como he podido observar, se 

incluyen aspectos relativos a las relaciones, habilidades sociales, aprendizaje 

cooperativo etc. Pero, considero que se siguen priorizando los aspectos 

cognitivo (conceptos básicos adquiridos, nivel de lecto-escritura), cosa que se 

aprecia más claramente según nos acercamos a Educación Primaria.  

A parte de todo esto, también me gustaría resaltar que la realización d 

este trabajo ha sido muy positiva tanto por lo que me ha aportado a nivel 

teórico como a nivel práctico. Aunque el balance es claramente positivo, 

también he podido apreciar algunas limitaciones: Como por ejemplo, el realizar 

las actividades previstas durante el breve periodo que han durado las practicas, 

o que me haya centrado en objetivos casi exclusivamente musicales, ya que no 

podía cambiar la programación del aula y no he podido incluir objetivos de otros 

lenguajes o d otras áreas.  

Por otra parte, quisiera señalar que en mi intervención en el aula he 

contado en todo momento con la colaboración de la tutora, pero, no he podido 

intervenir con las familias (tanto como me hubiera gustado) para que se 

implicasen en la Educación Musical de sus hijos, siendo fundamental tal y 

como lo confirma la investigación de Johannella Tafuri ya comentada 
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anteriormente. Espero que cuando sea profesora de Educación Infantil pueda 

implicar a las familias en todo lo referente a la educación de sus hijos y en 

especial a lo que a la música se refiere. 

Para finalizar quiero recordar tal y como he planteado en las actividades 

y como defiende Carl Orff, que tanto el cuerpo como cualquier objeto que 

produzca sonido se trata de un instrumento musical.  

Y como he citado en el apartado anterior, ¿Podría la música llegar a ser 

tan importante en nuestra sociedad como lo es para la tribu Wagogo? ¿Podría 

tener la música un carácter tan funcional como la tienen los Wagogo? 

Finalmente, comentar que esta experiencia tan positiva, me ha hecho 

reflexionar y recordar la frase de Socrates: Solo sé que no sé nada. Ya que 

todo este trabajo es solo un pequeño paso, inicio de un camino, para entender 

la música, valorarla y tenerla en cuenta en mis futuras programaciones y 

proyectos a desarrollar en el aula de Educación Infantil. 

Con todo esto, dejar claro que este trabajo está abierto a posibles 

aportaciones y mejoras. 
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