
GARRANTZIZKO INFORMAZIOA 

1. MATRIKULAK ETA BAJAK BIDERATZEKO MODU ETA EPEAK: 
 
- Epea: maiatzaren 25etik 29ra (barne) 
- Matrikulak online egiteko aukera: http://www.name.eus/matrikula-eta-laguntzak/ 
- Presentzialki, asteazkena 27, 9:00-11:00 eta ostirala, 29, 17:00-19:00.. 

PRESENTZIALKI, MATRIKULA  ETA BAJEN BIDERATZEA BAKARRIK ONARTUKO DA. 
(Betiere neurri egokiak hartuz, bai erabiltzaile eta bai langileen aldetik. Maskarila 
eta eskularruak erabiliz, eta distantzia minimoa mantenduz). 

- Bajak, email bidez eskatu daitezke, edo presentzialki bete, aurreko puntuan 
zehaztutako ordutegi eta egunetan. 

- Besterik behar  baduzue, eskolara dei dezakezue maiatzaren 25-29 bitarte, 17:00-
19:00. Bestela, harremanetan jar zaitezkete gurekin email bidez, edozein 
momentuan.  
 

2. XEHETASUNAK: 
 
- Berez, matrikulak automatikoki berritzen dira. Baina aurten instrumentua 

aukeratu behar dutenek, instrumentua aldatu nahi dutenek, edo eta beste ikagai 
batean matrikulatu , matrikula bete beharko dute. 
 

3. TALDE KOLEKTIBOEN ORDUTEGIENTZAKO JARDUNBIDEAK: 
 
- Ekainaren 8ko astean, HMko, Tailerretako eta abesbatzeko saioen ordutegi 

aukerak bidaliko dizkizuegu. Eta, honekin batera, aukera inprimaki bat. Hau, 
posible balitz, beteta eta sinatuta bidali beharko duzue emailez. Aukerarik izango 
ez bazenute, email bidez helarazi beharko diguzue zuen aukera, zuen izen, abizen 
eta NAN zenbakiarekin (eta ikaslearen izen abizenekin). 

-  Ekainaren 14a izango da zuen aukerak jasotzeko azken eguna. 
- Baliteke aukeratzen duzuen ordutegia ez tokatzea: lehentasun zerrendan 

lehenengoek aukeratzen duten ordutegiaren araberakoa izango da. Beraz, 
garrantzitsua da aukera bat baino gehiago ematea. 

- Ekainaren 22ko astean esleitu zaizuen ordutegia bidaliko dizuegu, email bidez. 

*Data hauek egokitu litezke eta aldaketak sufritu. 

4. ORDUTEGIAK AUKERATZEKO ZERRENDA IRIZPIDEAK: 

Pasa den ekaineko asanbladan, irizpide berdinak mantentzeko erabakia hartu zen, beraz, 
datorren ikasturteko ordutegiak sortzeko kontuan izango ditugun irizpideak, honako hauek 
dira: 

- IKASLE OHIA: 10 PUNTOS 
- ASTIGARRAGAN ERROLDA: 10 PUNTOS 
- MUSIKA ESKOLAN MATRIKULATUTAKO GERTUKO SENIDEREN BAT IZATEAGATIK:  5 

PUNTOS 



 
5. PROZESUA: 

 
Behin matrikulak eta bajak bideratuak, ikasleen behin betiko zerrenda izango dugu, eta 
jakingo dugu zenbat talde izango ditugun kurtso bakoitzeko.  Informazio honekin, talde 
bakoitzari ordutegi bat esleituko zaio. 
 
Bestalde, ikasleen lehentasun zerrenda sortuko dugu, irizpideetan oinarrituz. Beraz, 
erroldan aldaketarik baduzue, mesedez, maiatzaren 24a baino lehen komunikatu. 
Ikasle askok puntuazio bera izango dutenez, zozketa bat egingo dugu, eta ateratzen 
den abizenetik hasita, sortuko dugu behin betiko lehentasun zerrenda (talde 
kolektiboetan). 
 
Ekainaren 8ko astean zuek aukeratuko  duzuen ordutegia eta lehentasun zerrenda 
kontuan hartuz, sortuko ditugu behin betiko taldeak. 
 
Ordutegiak aukeratzerako orduan,  oso garrantzitsua da aukera bat baino gehiago 
ematea: zein den zuen lehena, bigarrena (eta hirugarrena, balego). 
 
Datuen babesa dela eta, bakoitzak esleitzen zaion ordutegia jasoko du, emailez, 
ekainaren 22ko astean. 
 
Instrumentuen ordutegiak irakaslearekin aukeratuko dituzue aurrerago (jakingo 
duzue noiz), lehentasun bera mantenduz. 
 
Tailerra 0-3ko ordutegia ere, irakaslearekin aukeratuko duzue. 
 

6. GARRANTZIZKO INFORMAZIOA: 
 
- Asanblada: gaur egungo egoera kontuan izanda, ekainean egiten dugu asanblada 

orokorrra, irailera atzeratuko dugu. 
- Konfinamenduan saioen ordutegiak mantentzen dira, eta ez dira aldakorrak. 

(kasu puantualetan izan ezin, eta betiere irakasleak ahalko balu) 
- Tutoretzak:  tutoretzak eskatzeko aukera duzue, email bidez, irakasle berarekin 

harremanetan jarriz, eta hitzordua eskatuz. Bilera egiteko modua zuek adostuko 
duzue. (telefonoz, bideodeia…) 

- Irakasleen emailak: 
 

Miren (piano): mirenerostarbe@name.eus 

Asun (ahotsa): asunbernal@name.eus 

Esther (pianoa): estheriniguez@name.eus 

Edurne (HM): edurnegarcia@name.eus 



Susana (Triki, pandero, eskusoinu): susanaaurkia@name.eus 

Bittor (kitarra): victorulla@name.eus 

Xabier (kitarra elek. baxua): xabiermartinez@name.eus 

Odei (perkusioa): odeiastibia@name.eus 

Joseba (saxo eta klarinete):josebafernandez@name.eus 

Mikel (biolina): mikellarraz@name.eus 

Riki (trompeta eta bombardino): ricardonavas@name.eus 

Ibai Toribio (Tronpeta eta bombardino): ibaitoribio@name.eus 

Estitxu (txistua): estitxugaztelumendi@name.eus 

Nagore (flauta): nagorelarrion@name.eus 

Luis (kitarra): luisgude@name.eus 

  

 


