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EGUESIBARKO UDAL MUSIKA EKSOLA 

 

2021/2022 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA 

 

 

 

1. MATRIKULAZIO-EGUTEGI LABURTUA 

 

- Matrikulazio-kanpaina EGUTEGI honen arabera egingo da::  

 

 

1. Martxoaren 22tik apirilaren 16ra: IKASLE ZAHARREN MATRIKULA 

BERRITZEA. 

 

2.  Maiatzaren 10etik 21era: IKASLE BERRIEN AURRETIKO IZEN-EMATEA. 

 

3.  Maiatzaren 25etik aurrera: zozketen arabera plaza lortu duten 

IKASLE BERRIEN MATRIKULA FORMALIZATZEA.  

 

 

 

- Plaza berriak zozketa publiko bidez esleituko dira, dokumentu honetan 

adierazitakoaren arabera.  

 

- 2020-2021 ikasturtean Musika-Hastapeneko 4. maila egin duten ikasle 

zaharrek epe espezifiko bat izango dute matrikula egiteko, ikasle berrien 

aurretik. Familia horiei informazioa emateko bilera bat egingo da, matrikula-

prozesua zehatz-mehatz azaltzeko. 

 

 

 

 

2. INFORMAZIOA ETA INPRIMAKIAK. 

 

- IKASLE BERRIAK: PLAN PEDAGOGIKOA eta dagozkion INPRIMAKIAK eskatu 

ahal izango dituzte 012 (948012012) telefonora deituz (INFOLOCAL), 

astelehenetik ostiralera, 8etatik 19etara bitartean; baita EGUESIBARKO UDAL 

MUSIKA ESKOLAren bidez ere, Olazko parkea z/g. 31.620 Olatz, Eguesibar 

(Nafarroa). 

Tel.: 948 33 79 76; e-posta: emusica-musikae@egues.es 

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 11:30etik 13:30era eta 17:30etik 

20:00etara. 

Dokumentu horiek posta elektronikoz bidaliko zaizkie interesdunei. 

 

- IKASLE ZAHARRAK: oinarrizko informazioa eta dagokion inprimakia irakasle 

tutoreak emango ditu. Edonola ere, idazkaritzan edo 012 telefonoan 

(948012012) (INFOLOCAL) eskatu ahal izango dute PLAN PEDAGOGIKOA. 

 

 

mailto:emusica-musikae@egues.es
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3. MATRIKULAZIO-PROZESU ZEHATZA. 

 
A) MARTXOAREN 22TIK APIRILAREN 16RA BITARTEKO ALDIA: IKASLE ZAHARREN 
MATRIKULA BERRITZEA, Musika-Hastapeneko 4. maila izan ezik. 
 
 
Musika hastapeneko ikasleek matrikula berrituko dute aurreko ikasturteko talde 
berean. Aldi horretan, taldez aldatzeko eskatu ahal izango du, nahiz eta hori 
plazen arabera izango den; beraz, nolanahi ere, lehengo taldean matrikula 
berritu beharko da plaza bermatzeko. 
 
B) APIRILAREN 26TIK MAIATZAREN 6RA BITARTEKO ALDIA: MUSIKA-HASTAPENEKO 
4. MAILAKO IKASLE ZAHARREN AURREINSKRIPZIOA ETA MATRIKULAZIOA. 
 
APIRILAREN 26A: INSTRUMENTUETAKO LEKU HUTSEN PUBLIKAZIOA. Udal Musika 
Eskolako iragarki-taulan jarriko dira. 
 
APIRILAREN 26ª ETA 27A: musika Hastapeneko 4. mailako ikasle zaharrentzako 
AURREINSKRIPZIOA. Nahi beste aukera instrumentaletan izena eman beharko 
dute, lehentasun-hurrenkera adierazita, eta lehentasun-hurrenkera bakoitzean 
hainbat tresna markatu ahal izango dituzte. 
 
Zuzendaritza-taldeak lehentasun-ordena hartuko du kontuan instrumentuak 
esleitzeko. Horiek ikasle bakoitzaren lehentasunezko azterketa baten bidez 
egingo dira. 
  
Irakasleen klaustroak, Udaleko balorazio-batzordearekin batera, eskubidea 
izango du instrumentu jakin batean plaza bermatzeko zenbait arrazoirengatik 
instrumentu-eskaintza osoa lortzeko aukerarik ez duten ikasleei. 
 
MAIATZAREN 3A: Esleipenen zerrenda Udal Musika Eskolako iragarki-taulan 
argitaratuko da. 
 
MAIATZAREN 3A ETA 4A: MATRIKULA FORMALIZATZEA (1. DIALDIAN 
MATRIKULATZEA).  
 
MAIATZAREN 5A ETA 6A: MATRIKULA FORMALIZATZEA esleitutako instrumentuari 
uko egiten dioten ikasleentzat. Betiere, beste batzuek uko egiteagatik egon 
daitezkeen leku hutsen arabera. (ITXARON-ZERRENDAREN BIDEZKO 
MATRIKULATZEA). 
 
 
C) MAIATZAREN 10ETIK 21ERA BITARTEKO ALDIA: IKASLE BERRIEN 
AURREINSKRIPZIOA (baita instrumentuz aldatu nahi duten ikasle zaharren eta 
bigarren instrumentu bat ikasi nahi duten ikasle zaharren aurreinskripzioak ere. 
Agrupazioa baino nahi ez dutenek ere plaza eskatuko dute). 
 
MAIATZAREN 12A: Instrumentu eta Musika-Hastapeneko LEKU HUTSEN 
ARGITARATZEA.  
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D) MAIATZAREN 25ETIK AURRERA eta urria bitarte: PLAZA LORTZEN DUTEN IKASLE 
BERRIEN MATRIKULA FORMALIZATZEA (instrumentuz aldatu nahi duten ikasle 
zaharren eta bigarren instrumentu bat ikasi nahi duten ikasle zaharrena ere 
bai). 
 
MAIATZAREN 25A: ZOZKETA PUBLIKOA, 12:00etan, Musika Eskolan. Zozketa 
horren bidez, instrumentu bakoitzaren zerrendak konfiguratzen dira, bai eta 
musika-hastapeneko talde bakoitzaren zerrendak ere. 
OHARRA: zozketaren aurretik, maiatzaren 3ko Esleitutakoen Zerrenda argitaratu 
ondoren lehen deialdian matrikulari uko egin eta itxaron-zerrendan jarraitzea 
erabaki zuten Musika-Hastapeneko 4. mailako ikasle zaharren kasuak sartuko 
dira zerrendetan. Bestalde, ikasle zaharrek bigarren instrumentu bat egiteko 
eskabideak zozketaren ondoren dagokion zerrendako azken tokietan sartuko 
dira. 
 
MAIATZAREN 25A ETA 26A: maiatzaren 25eko zozketaren arabera plaza esleitu 
zaien ikasleentzako MATRIKULA FORMALIZATZEA (1. DEIALDIKO MATRIKULATZEA). 
 
MAIATZAREN 27TIK aurrera, eta urrira arte: aurreko atalean deskribatutako 
zerrendak mugituko dira, bai bete gabeko plazekin, bai uko egiteko aukerekin 
(ITXARON-ZERRENDA BIDEZKO MATRIKULAZIOA). 
 
Bestalde, urrira arte epez kanpo egin daitezkeen inskripzio-eskaera berriak 
gehituko dira dagozkien zerrendetan, betiere azken tokian. Hala ere, eskaera 
berri horiek balizko uko-egiteak estaltzeko baino ez dira erabiliko.  
 
 
 
 
 

4. ARRETARAKO LEKUA ETA ORDUTEGIA. 

 
INFOLOCAL (informazioa). 
Tel. 012 (948012012), 08:00etatik 19:00etara, astelehenetik ostiralera. 
 
EGUESIBARKO UDAL MUSIKA ESKOLA (informazioa eta inprimakiak). 
Olazko Parkea, z/g. 31.620 Olatz, Eguesibar (Nafarroa). 
Tel.: 948 33 79 76; e-posta: emusica-musikae@egues.es  
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 11:30etik 13:30era eta 17:30etik 20:00etara. 
 
Dokumentazioa eta oharrak Eguesibarko Udalaren webgunean, 
https://www.valledeegues.com/eu/hezkuntza/musika-eskola/  
 
 
 

5. AURREZ IZENA EMATEKO ETA MATRIKULATZEKO PROZEDURA. 

 
A) IKASLE ZAHARRAK (M.H.ko 4. maila izan ezik): MATRIKULA BERRITZEA 
 

mailto:emusica-musikae@egues.es
https://www.valledeegues.com/eu/hezkuntza/musika-eskola/
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Irakasle tutoreak emandako inprimakia bete eta irakasleari berari itzuli, sinatuta 
(Musika-hastapeneko ikasleen kasuan izan ezik, idazkaritzan entregatu beharko 
baita inprimakia). 
OHARRAK:  
 
- Matrikularen kobrantza helbideratu nahi ez bada, matrikula-kuotaren 

banku-sarreraren frogagiria erantsi beharko da inprimakian adierazitako 
Eguesibarreko Udalaren kontuan. 
 

- Matrikula-inprimakiarekin batera, hiruhileko kuoten helbideratze-agindua 
aurkeztu beharko da, baldin eta aurreko ikasturtearekin alderatuta 
aldaketaren bat badago. 

 
- Kuota akademikoetan hobaridun tarifak eskatzen badira, ordenantzan 

adierazitako agiriak aurkeztu beharko dira Udaleko Erregistroan, baldin eta 
lehenago ez badira entregatu beste udal-arlo baten mendeko jardueraren 
baterako. 

 
B) GAINERAKO IKASLEAK: AURRETIKO IZEN-EMATEA  
 
Bete dagokion inprimakia eta adierazi zer aukeratan eman nahi duzun izena 
aurrez, aukera-kopuruan inolako mugarik gabe, eta entregatu idazkaritzan edo 
bidali behar duzu behar bezala sinatuta e-mailez. 
 
OHARRAK:  
 

- Honako kasu hauetan eman beharko da izena: II. mailako 1. mailara 

igaroko diren Musika-hastapeneko 4. mailako ikasle zaharrak, ikasle berriak, 

instrumentuz aldatu nahi duten ikasle zaharrak eta bigarren instrumentu bat 

aukeratzen duten ikasle zaharrak. Hala ere, aldi desberdinetan egingo da 

(ikus 1. eta 3. puntuak). 

 

- Eskolako agrupazioetara sartu nahi duten ikasle berriek maila- edo gaitasun-

proba bat gainditu beharko dute matrikula formalizatu aurretik, betiere libre 

dauden plazei lotuta. 

 

- Kantua irakasgaian maila-proba bat egingo da irakasgai horren zerrenda 

egiteko, eta erroldatutako ikasle posibleei emango zaie lehentasuna, 

erroldatu gabeen aldean. 
 

 

 
C) MATRIKULA FORMALIZATZEA. 
 

Protokolo hau aplikatu beharko da aurrez izena emateko eskaera egin den 

(aurreko atalean adierazitakoak) eta plaza lortu den kasu guztietan. 

 

1. Udalaren Musika Eskolako idazkaritzan jasotzea plaza lortu izana justifikatuko 

duen inprimakia. 

 

2. Matrikulari dagokion zenbatekoa sartzea, matrikulazio-inprimakian 

emandako Eguesibarko Udalaren kontu-zenbakian, kontzeptuan ikaslearen 
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izena adierazita. Hori ez da beharrezkoa izango instrumentua aldatzen duten 

edo bigarren instrumentu batean matrikulatzen diren ikasle zaharrentzat. 

 

3. Musika Eskolan, adierazitako ordutegian, matrikula-inprimakia entregatzea, 

behar bezala beteta, edo, hala badagokio, e-posta bidez bidaltzea, behar 

bezala sinatuta, matrikula-kuotaren banku-sarreraren frogagiria erantsita beti, 

eta ikasle berrien kasuan, nortasun-agiriaren tamainako bi argazki eta familia-

liburuaren NANaren edo dagokion orriaren fotokopia aurkeztea. 

Helbideratzeko agindua gehitu, gainerako kuotak helbideratu nahi badira. 

 

 

OHARRAK: 

 

- Musika-hastapeneko hainbat instrumentutan edo taldetan plaza lortzeko 

aukera izan duten ikasleen kasuan, matrikula-inprimakian azkenean 

hautatutako aukera adierazi beharko da, eta berariaz uko egin beharko zaie 

zozketa bidez egokitu dakizkiekeen gainerako aukerei. 

 

 

 

 

6. PLAZAK ESLEITZEA. LEHENTASUN-ORDENA ETA BESTE BALDINTZA BATZUK. 

 
- Lekuak lortzeko lehentasun-hurrenkera honako hau izango da:  
 

A) ESKABIDE GUZTIETARAKO, MUSIKA-HASTAPENERAKO IZAN EZIK: 
 

1. Espezialitateko ikasle zaharrak. 
2. Musika hastapeneko 4. mailako ikasle zaharrak, instrumentua 

hasten dutenak. 
3. Instrumentua aldatu nahi duten ikasle berriak (erroldatuak) eta 

ikasle zaharrak, adin-taldeka, honako hauen arabera: 
lehenengo 2 plazak 7-8 urteko ikasleentzat; hurrengo 2 plazak 9-
13 urteko ikasleentzat; hurrengo plaza bat 14 urtetik gorako 
ikasleentzat; hurrengo plazak: hasierara itzultzea, eta horrela 
hurrenez hurren. 

4. Bigarren instrumentu bat aldi berean egin nahi duten ikasle 
zaharrak, azken ikasturteko kalifikazio-ordenaren arabera 
(instrumentu nagusian 3. maila gainditu dutenak bakarrik 
aukeratu ahal izango dira, betiere instrumentuan zein musika-
hizkuntzan gutxienez kalifikazio nabarmena badute). 

5. Atal baten barruan berdinketa egonez gero, zozketa publikoa. 
 
AGRUPAZIOA HAUTATZEKO AUKERA: aukera hau eskuratzeko 
gutxieneko adina: 16 urte, 2021ean beteak. Abesbatzen kasuan, 
gutxieneko adina 10 urtekoa da. 
Ikasle berriak (betiere, maila-proba egin ondoren) edo ikasle 
zaharrak, baldin eta II. mailako irakasgai guztiak behar bezala 
amaitu badituzte eta maila-proba gainditu badute (ikasle horiek 
ikasle zaharren izaera galduko dute). Proba gainditu ondoren, 
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plazak esleituko dira, proba horretan lortutako puntuazioaren 
arabera. 
 

B) MUSIKA-HASTAPENEKO TALDEETAN PARTE HARTZEKO 
 

1. Talde horretako ikasle zaharrak. 
2. Taldez aldatu nahi duten musika-hastapeneko ikasle zaharrak. 
3. Eguesibarren erroldatutako ikasle berriak. 
4. Atal baten barruan berdinketa gertatuz gero, zozketa publikoa. 
 

- Maiatzaren 3ko instrumentuen esleipena egin ondoren, onuradun bakoitzak 

bi aukera izango ditu:  

- 1. AUKERA: matrikula adierazitako epearen barruan formalizatzea. 

(MATRIKULA 1. DEIALDIAN);  

- 2. AUKERA: ez matrikulatzea, dagokion plazari uko eginez, itxarote-

zerrendaren batean egoteko eta ITXAROTE-ZERRENDAREN BIDEZ 

MATRIKULA bat lortzeko.  

 

- Musika-hastapeneko 4. mailako ikasleak, aldez aurretik izena emanda, 

maiatzaren 6an musika-tresnetan matrikulatzen ez badira, ikasle berrien 

aurreko lanpostuetan itxarote-zerrendetan sartuko dira.  

 

 

- Maiatzaren 25eko zozketa publikoa egin ondoren, plaza baten edo 

gehiagoren esleipendun bakoitzak bi aukera izango ditu:  

- 1. AUKERA: plazetako batean adierazitako epearen barruan 

formalizatzea matrikula, dagozkion gainerako plazei uko eginez eta 

parte har dezaketen itxarote-zerrendei uko eginez (MATRIKULA 1. 

DEIALDIAN);  

- 2. AUKERA: ez matrikulatzea, zozketa bidez egokituko litzaizkiokeen 

plazei uko eginez, itxarote-zerrendaren batean egoteko eta 

ITXAROTE-ZERRENDAREN BIDEZ MATRIKULA bat lortzeko.  

 

- Musika-hastapeneko espezialitate edo talderen batean leku bat hutsik 

geratzen bada, itxarote-zerrenda joko da, eta telefono bidez jakinaraziko 

zaio interesdunari. Azken horrek 24 ordu izango ditu matrikula 

formalizatzeko. Pertsona horrek eskainitako leku hutsari uko egiten badio, 

uko egiteko inprimakia elektronikoki bete beharko du, eta ulertuko da 24 

ordu igaro ondoren matrikula egin ez badu edo leku hutsari uko egin ez 

badio, dagokion itxaron-zerrendatik kanpo geratuko dela, zerrendako 

hurrengora pasako dela eta modu berean jardungo dela hurrengo 

interesdunarekin.. 

 

 

 

- Lekua hutsik geratzen bada ordutegiak itxita daudenean edo ikasturtea 

hasita dagoenean, une horretan geratzen diren hutsuneekin eskainiko da, 

eta, beraz, ez dira kontuan hartuko interesdunaren lehentasunak. Enborreko 

ikasgaien asteko saioren batera joaterik ez badu, ezin izango du matrikula 

formalizatu. 
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- IKASLE ZAHARRAREN IZAERA GALTZEA, ikasle berrien aurretik plaza bat 

lortzeko lehentasunari dagokionez. Honako hau aplikatuko da:  

 

A) IKASLE ZAHARREK, M.H.ko 4. maila egin ez badute behintzat, ikasle 

horien izaera galduko dute martxoaren 22tik apirilaren 16ra bitartean 

matrikula berritzen ez badute. 

B) M.H.KO 4. MAILA EGIN DUTEN IKASLEEK. ikasle zaharraren izaera 

galduko dute apirilaren 26an eta 27an aurrez izena ematen ez 

badute.   

C) IKASLE ZAHARRAK, barne-araudiaren 38. artikuluan adierazten den 

bezala, ikasturtea egiteko ezarritako tasak ez ordaintzeak plaza 

galtzea ekarriko du. 

 

 

 

 

 

 

7. BESTE GAI INTERESGARRI BATZUK:  

 

- PUBLIZITATEA: webgunean argitaratuko da, INFOLOCALera bidaliko da, 

baita Click_Eguesibar helbidera ere. 

  

- ESKAINITAKO ESPEZIALITATEAL: eskainitako espezialitateak gaur egungoak 

izango dira:  

Musika Hastapenak 

Musika Hizkuntza 

Harmonia aplikatua 1 eta 2 

Inprobisazioa 1 eta 2 

Musika estiloak 1 eta 2 

Pianoa 

Gitarra 

Gitarra elektrikoa 

Akordeoia 

Klarinetea 

Zeharkako txirula 

Saxofoia 

Tronboia 

Tronpeta 

Biolina 

Txeloa 

Perkusioa 

Kantua 

Korua 

Ahots-entsemblea 

Orkestra 

Banda 

Konboak 

Akordeoi taldea 

Gitarra taldea 
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Hari-orkestra 

 

 

 

 

 

 

- TASA AKADEMIKOAK: "Udal Musika Eskolan emandako ikastaroetan izena 

emateagatiko eta parte hartzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen 

ordenantza fiskala" aplikatuko da. 

(https://www.valledeegues.com/eu/hezkuntza/musika-eskola/) 

   

 

 

- ORDUTEGIAK ETA TALDEAK: Musika-Hastapena eta Sarbideko Musika 

Hizkuntzaren kasuetan izan ezik, matrikulazio-prozesuaren ondoren lortutako 

datuen arabera konfiguratzen dira taldeak eta ordutegiak, ikastetxeko Plan 

Pedagogikoan jasotako irizpide pedagogikoak zainduz eta familiei 

antolaketa ahalik eta gehien errazten saiatuz. Musika hastapenaren kasuan 

(3 eta 6 urte bitarteko ikasleak) eta Sarbideko Musika Hizkuntzaren kasuan, 

taldeak eta ordutegiak aldez aurretik ezartzen dira. Ordutegi horiek aldatu 

ahal izango dira, Covid-19 pandemiarekin zerikusia duten osasun-agintariek 

agintzen dituzten murrizketetara egokitzeko.. 

 

- EPEZ KANPOKO MATRIKULAZIOA: taldeak osatzeko edo, zerrendak agortu 

badira, bajak betetzeko soilik onartuko da, urrira arte. Plaza horiek iristeko 

hurrenkera zorrotzean beteko dira, eta aldi berean egin ezkero, zozketa 

publikoa egingo da.  

 

 

https://www.valledeegues.com/eu/hezkuntza/musika-eskola/

