
GARRANTZIZKO INFORMAZIOA: MATRIKULAK ETA ORDUTEGIAK

MATRIKULAK ETA BAJAK BIDERATZEKO MODU ETA EPEAK

• Epea: maiatzaren 17-26 birate.

• Matrikulak online egiteko aukera: http://www.name.eus/matrikula-eta-laguntzak/

• Musika eskolan bertan ere egin daiteke, bulego ordutegian.

• Baja eskaerak, ahal izanez gero, email bidez,  info@name.eus helbidean, ikaslearen

izena zehaztuz eta  zein ikasgaietan desapuntatu nahi duzuen adieraziz. Bulegoan

ere egin datiezke.

XEHETASUNAK

• Matrikulak automatikoki berritzen dira, baina matrikula berritu edo egin behar dute:

Tailerra 3tik 2. nibelera pasa behar dutenek, instrumentua aldatu nahi dutenek eta

beste ikasgai batean matrikulatu nahi dutenek.

TALDEEN ORDUTEGIENTZAKO JARDUNBIDEAK

• Ekainaren 7ko astean HM, Tailerra 0-3 eta Tailerra 1, 2, 3, eta abesbatzako ordutegi

aukerak bidaliko dizkizuegu. Eta,  honekin batera, aukera inprimaki bat. Hau beteta

eta sinatuta bidali beharko duzue email bidez, edo bulegoan entregatu zehaztuko

zaizuen epean.

• Baliteke  aukeratzen duzuen ordutegia  ez  tokatzea,  beraz,  oso  garrantzitsua da

aukera bat baino gehiago ematea.

• Ekainaren 14tik aurrera  jasoko dituzue esleitu zaizkizuen ordutegiak.

• Ekainaren 21eko astean instrumentuen ordutegiak jarriko dira, lehentasun zerrenda

bera mantenduz.

*data hauek egokitu litezke eta aldaketak sufritu.



 ORDUTEGIAK AUKERATZEKO ZERRENDA IRIZPIDEAK

Lehentasuna zerrrenda sortzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

• IKASLE OHIA: 10 PUNTU. Gutxienez 2020-2021 ikasturtean ikasle izan direnak.

• ASTIGARRAGAN ERROLDA 10 PUNTU

• GERTUKO  SENIDE  IKASLEA: 5  PUNTU. (2020-21 IKASTURTE HASIERATIK IZAN

BEHARKO DU IKASLE, IRIZPIDE HAU APLIKATU AHAL IZATEKO)

PROZESUA

• Matrikula eta baja guztiak bideratzen ditugunean,  ikasleen behin betiko zerrenda

izango dugu,  eta  jakingo  dugu zenbat talde  izango  ditugun  kurtso  bakoitzeko.

Informazio honekin, tade bakoitzari ordutegi bat esleituko zaio.

• Bestalde,  ikasleen  lehentasun  zerrenda  sortuko  dugu,  adierazitako  irizpideetan

oinarrituz. Beraz,  erroldan aldaketarik baduzue,  mesedez,  maiatzaren 17an baino

lehen jakinarazi.

• Ikasle askok puntuazio bera izango dutenez, zozketa bat egingo dugu: Ikasle haina

zenbaki  egongo  dira  eta  tokatzen  den  zenbakitik  hasita,  lehentasun  zerrendak

sortuko dira, orden alfabetikoa jarraituz.

• Ekainaren  14eko  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.

• Datuen babesa dela eta, bakoitzak esleitzen zaion ordutegia jasoko du.

• Instrumentuen ordutegiak ekainaren 21etik aurrera jarriko dituzue irakaslearekin. 

ALDAKETAK ETA KONTUAN HARTZEKOAK:

• Tailerra 0-3-ko ordutegiak jartzeko beste mailetako irizpide berdinak jarraituko dira

(ikasle ohia, errolda eta gertuko senidea + zozketa)

• HM 6. modulokoek ordubeteko saioa izango dute, astean behin.



• Tailerra 3: Instrumentuen aukeraketa errazteko sortu den  Tailer Instrumentalaren

ikasgaiaren gehikuntza dela eta, Tailerra 3 ko hilabeteroko kuota 20€koa izango da.

Ikasgai hau derrigorrezkoa izago da.

• Instrumentu aldaketak ez dira onartuko ikasturteak irauten duen bitartean. Hurrengo

ikasturterarte itxaron beharko da, eskaera egiteko.

• Talde kolektiboetan ratio kopuru minimora ez bada heltzen,  hauen saio denbora

murriztu liteke.

GARRANTZIZKO INFORMAZIOA

Aurten, saioak ekainaren 18an amaituko dira.

Bulego ordutegia: astelehen-ostegun 10:00-13:00 eta 17:00-19;00 eta ostirala 10:00-13:00

IKASKETA PLANA:

0) Musika-Hezkuntza hastapenak  (0-3 URTE)

60 minutuko saioa astean

1. Musika eta mugimendu tailerra (4-6 URTE)

Astean, 45 minutuko bi saio

*Tailerra 3 mailan bi saioetaz gain,  instrumentu tailerra ikasgaia izango dute (ordu erdi

astean)

- TAILERRA 1: 4 urte

- TAILERRA 2: 5 urte

- TAILERRA 3: 6 urte

2. Elemental

1.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento

2.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento

3.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento

4.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento



5.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento

6.º módulo: Lenguaje Musical + instrumento

*HM: 50 minutuko bi saio astean (6. moduluan, ordubeteko saioa astean)

*Musika tresna: ordu erdi astean

*Abesbatza: ordu erdi astean

*Talde: taldearen konposaketaren araberako iraupena. 

3.Helduen plana


