
Proposamenaren garapena

Aurkezpena
 Biribilean eserita. Minutu bateko isilunea 

eta entzutea. Entzuniko soinuak partekatuko 
ditugu. Gero, ariketa errepikatuko dugu 
begiak itxita 2 minutuz. Zerbait berririk? 
Gogoeta egingo dugu.
 Xabier Erkiziaren “Soinu mapa” rekin 

jolastuko dugu. Hainbat leku ausaz aukeratu 
eta bertako soinuak entzun. Ezagutzen al 
ditugu? Leku horretan imajinatzen al dugu 
elkar?

Esperimentazioa / Sorkuntza /
Ikerketa
1. Eskolako espazioetan zehar ibilbide 
bat egingo dugu. Irakasleak grabagailu 
edo mugikor bat darama. Taldean, hainbat 
lekutara joango gara eta han gelditu. Isilik 
gaudela 30 segunduz grabatu.

2. Ikasgelan, grabatutako soinuak entzungo 
ditugu. Ezagutu al ditugu? Badakigu zeintzuk 
diren? Zer soinu gustatzen zaizkigu? Zeintzuk 
ez? Kolore bat emango diegu gustatzen 
zaizkigun eskolako soinu-lekuei, eta beste 
bat gustatzen ez zaizkigunei. Denon artean, 
espazioak identifikatzeko modua asmatuko 
dugu: pegatinak, kartelak, klarionaz idaztea...

3. Nahi al genuke soinuren bat eraldatu? 
Taldeko esku-hartze txiki bat asmatuko 
dugu.

4. Esku-hartzea aurrera eramango dugu, 
aurrez zehazturiko espazioetan. Soinua 
erregistratu. Ikasgelan grabaturikoa entzun 
eta gertatutakoaz mintzatuko dugu.

5. Beharrezko materialak:
 Ordenagailua, proiektorea eta pantaila.
 Soinu-grabagailu bat edo mugikorra.
 Koloretako klarionak, koloretako pegatinak, 

orriak, zinta itsasgarria...
 Argazki-kamera/mugikorra, prozesua 

erregistratzeko.

Ondorioak eta lerro irekiak
 Gainerako ikasgelekin ikerketa-prozesua 

partekatuko dugu (Irakasleak aurkezpen bat 
egin dezake argazkiekin, audioen karpeta 
batekin...)
 Gainerako ikasleak gauza bera egitera 

gonbidatuko ditugu, hots, markaturiko 
soinu-espazioetako batean esku-hartze 
eraldatzaile bat diseinatzera. Hala bada, 
ekintzak erregistratuko ditugu.
 Sortutako materiala eskolaren web/

blogera igoko dugu, hau ezagutarazteko 
beste modu bat bezala.

Helburuak
 Xabier Erkiziaren obra eta sormen prozesuetara hurbiltzea.

 Entzumen-ariketetara ohitzea, ikasteko modu gisa. Isiltasuna, 
entzumen-ariketak eta soinu-ekoizpena, ikerketa-tresna gisa 
lantzea.

 Soinuak paisaiaren eraikuntzan eta paisaiarekin dugun 
harremanean duen garrantziaz gozatzea eta horretaz jabetzea.

Aipamenak
Soinu mapa. (Audiolab) www.soinumapa.net

https://www.audiolab.org/

R. Murray Schafer, Hacia una educación sonora. https://www.academia.edu/13298511/

Hacia_una_educaci%C3%B3n_sonora_Hacia_una_educaci%C3%B3n_sonora

IN-SONORA Soinu-artea eta arte interaktiboa babesteko eta ikusarazteko sortutako 
plataforma: https://in-sonora.org/que-es-insonora/

Soinu-obra artistiko batzuk: http://mauriciorivera.com/unagotadeagua.html

https://vimeo.com/327337951

Ezagutzen al ditugu lekuak beren soinuengatik? Zer informazio 
ematen digute leku bakoitzeko soinuek? Zer eskeintzen diogu 
guk soinu-paisaia horri? Eta nola eragiten du gugan?

Hausnarketa hori ikasleen espaziora eramango dugu; 
eskolara. Soinu-ikerketa txiki bat proposatzen dugu, 
entzumen-ariketa errazekin, espazioa ezagutzeko eta bertan 
bizitzeko modu berri bat ekarriko duena.
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Proposamen didaktikoa www.tresnaka.net/eu
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Soinu eskola


