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MATRIKULAZIO ARAUTEGIA 

ARAU OROKORRAK 

 Plazak mugaturik egongo dira. Sarbiderako lehentasun irizpideak hauek dira: 
1. Musika eta Mugimendua bukatu duten ikasleak (1. mailan hasitakoak eta eskolako ikasleak) eta aurreko ikasturtean 

instrumentuko 1. Aukeran matrikulatzea lortu ez zuten eta eskolan beste instrumentu batekin jarraitu zuten ikaslea, 
aldaketa egin nahi ezkeroan. 

2. Eskolako ikasleak diren beste guztiak 
3. Ikasle berriak; haurrak 
4. Ikasle berriak; helduak 

 Matrikula ezarritako epez kanpo egiten bada, ezingo da ikaslearendako plaza bermatu. 

 Matrikulatzeak Altsasuko Udal Musika eta Dantza Eskolaren Barne-erregimenaren arautegia onartzea suposatzen du. 

 Tasak ezarritako moduan aplikatzeko, ikasturte hasieran udalarekin errolda datuak egiaztatuko dira.  

 Ikasturtea hasiz gero, ikasturte horretako kuota guztiak ordaintzea derrigorrezkoa izango da.  

 Funtzionamenduaren ezohiko arrazoiak direla eta, azkenean inolako espezialitaterik ez eskaintzea izango da matrikula 
bueltatzeko arrazoi bakarra. 

 Ikasleari leporatu ezin zaizkion arrazoiak direla eta, ikastaroak aurrera egiten ez badu, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio. 

 Hilabeteko kuotak ordaintzen ez badira, klaseak hartzeko eskubidea galduko da. 

 Baja eta matrikula bueltatzeko eskaerak idatziz edo horretarako idazkaritzan dauden ereduak betez aurkeztu beharko dira 
eskolan. Altsasuko Musika eta Dantza Eskolako zuzendaritza taldeak eskaera eta kasuari dagokion araudia kontsultatu eta gero 
(ezgaitasuna, bizitoki aldaketa, lan kontuak…), erantzuna emango du 15 eguneko epean.  

 Baja eskaera idatziz eta sinatuta  Musika eta Dantza Eskolako idazkaritzan eta bulego orduetan aurkezten den momentutik 
aurrera ikasle bezala izandako eskubide guztiak galduko dira, klasera bertaratzearena bereziki. 

 Ahal den heinean, klasea guztiak euskaraz eskainiko dira. Noizbait irakasle euskaldunik lortzen ez bada, eman behar dituen 
klaseak erdaraz izango dira. Halabeharrezko salbuespen kasuak izango dira. 

 Matrikula orrian Hizkuntza Musikala euskaraz edo gazteleraz jaso nahi den zehaztu beharko da (musikaren kasuan soilik). 
Hizkuntza bakarreko taldea aurrera atera ahal izateko, maila bereko gutxienez 5 ikasle egon beharko dira. 

 Klase telematikoak klase presentziala berdinduko du. 
 

DANTZAKO ARAUDI ESPEZIFIKOA 

 Klase bakoitzari azkeneko 5 minutuak kenduko zaizkio irakasleak taldez aldatzeko tartea izan dezan 

 3. ziklotik aurrera ikasleak dantza taldeetan parte hartzen jarraitu dezake 3. zikloko ikasketak egiten ez baditu ere, baldin eta 

irakasleak egokia ikusten badu. Ikasleak matrikularen zenbatekoa besterik ez du ordainduko, dantza taldeari dagokion kuota 

dohainekoa izango da. 

 Ikasle berrien kasuan, irakasleak erabakiko du ikasle hori zein taldetan matrikulatuko den. 

MUSIKA OROKORREKO ARAUDI ESPEZIFIKOA (16 urte arte) 

 Hizkuntza musikalaren ikasketen osagarria denez, 1 eta 2. mailako ikasleek nahitaez hartu beharko dute parte koruan.  3 

mailakoek, korua edo instrumentu taldean parte hartzea aukeratuko dute. 

 Musika taldeak hauek dira: Fanfarrea, Konboa eta Talde instrumentala. 2. eta 3. zikloko ikasleek nahitaez horietako batean parte 

hartu beharko dute. Instrumentu motaren arabera eta taldearen errepertoriora egokitzen den edo ez aintzat harturik, irakaslea 

izango da ikasleak banatzearen arduraduna. Irakasle bakoitzak bere instrumentuarekin bakarrik sortu ditzakeen taldeetan 

egoteak ez du ikaslea aipatutako talde batean parte hartzetik aske utziko. 

 Ikasleak nahi badu eta espezialitatearen irakasleari egokia iruditzen bazaio, talde batean baino gehiagotan parte hartzeko aukera 

izango du. Horrelakoetan talde bakar bateko kuota kobratuko da. 
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 3. ziklotik aurrera ikasleak taldeetan parte hartzen jarraitu ahal izango du instrumentu ikasketak jarraitzen dituen 

kontutan hartu gabe, baldin eta taldearen irakasleari egokia iruditzen bazaio. Ikasle hauek matrikula besterik ez 

dute ordainduko. Musika taldeari dagokion kuota dohainik izango da. Irakasleak kolaborazio zehatz baterako 

musikari bat behar izanez gero, salbuespenak onetsiko dira eta musikariak ez du ez matrikularik ez kuotarik 

ordaindu beharko. 

 Kontserbatoriora sarbide probak egingo dituzten ikasleentzat (aldez aurretik familiaren eta irakasleen artean 

adostuta) instrumentu klasea 45 minutukoa izatera pasatuko da. Honek kuotaren igoera proportzionala dakar. 

Halaber, Froga prestatzeko hizkuntza musikal espezifikoan trebatzeko asteko klase ordu 1 izango dute. Ikaslea 

bigarren zikloan badago eta irakasleari astero hizkuntza musikaleko 3 eskola ordu izatea gehiegizkoa iruditzen 

bazaio, ikasleak talde eskola guztietara ez agertzearen aukera kontutan hartuko da.  

 Hizkuntza Musikalean bakarrik matrikulatzeko aukera dago, ikasturteari dagokion gutxieneko adina errespetatuz. 

Astean ordu bateko bi saio jasoko dira. 

 

HELDUEN MUSIKAKO ARAUDI ESPEZIFIKOA (16 urtetik aurrera) 

 

 Hizkuntza Musikaleko oinarrizko jakintza ez daukan ikasle helduarentzako Hizkuntza Musikalean matrikulatzea 

derrigorrezkoa da.  

 Hizkuntza Musikalean 5 ikasle baino gehiagoko taldea sortzen bada, astean ordu eta erdiko klase orduak ezarriko 

dira. 

 3 eta 5 ikasle bitarte ikasle  matrikulatzen badira, astean ordu beteko klaseak ezarriko dira Hizkuntza Musikalean. 

Dagokion murrizketa egingo zaio ikasgaiaren hileko kuotari. 

 Ikasle helduen artean musika talde bat osatzeko interesa eta eskaera badago, irakasleen eta eskolaren  irizpideei 

jarraituta betiere, helduen musika talde bat sortzeko aukera egongo da. 

 

ADAR EZ OFIZIALEKO ARAUDI ESPEZIFIKOA (16 urtetik aurrera) 

 

 Adar ez-ofizialean instrumentu bat jotzen ikasteko ez da Hizkuntza Musikalik jakin behar. 

 Klaseak taldekakoak izango dira. 

 Eskainitako edozein espezialitate ikasteko ikasle kopuru txikiena 6 pertsonakoa izango da. Kopuru txikiagoko taldeak 
sortuko dira, baldin eta ikasle guztiek kuota igotzea adosten badute. Igoera hori klase orduko kostua osorik bete 
artekoa izango da.  

 Klaseak ordu betekoak izango dira; astean behin. 

 Adar ez-ofizialean ikasteko plaza kopurua mugatua izango da. Izen-emate ordena jarraituko da plazak ematerakoan. 


