
ZERBITZU
KARTA 

Indarraldia: 2020ko iraila

Getxoko “Andrés Isasi” Musika Eskola



2

1
NORTZUK GARA?
Andrés Isasi Musika Eskola Getxoko Udalaren erakunde autonomo bat da, eta helburu du 
udalerrian musika-kultura bultzatzea. Horretarako, musika-hezkuntzako proiektu pedago-
giko erakargarria eskaintzen die udalerriko biztanleei, musikalki eraginkorra eta ekono-
mikoki bideragarria. Musika-tresnen irakaskuntza osoan oinarritzen da eta musika-joera 
guztietara irekita dago. Adinak ez du ikasteko trabarik suposatzen.

Karta hau urtero berrikusiko da, eta emaitzen berri emango da Musika Eskolaren iragar-
ki-tauletan nahiz udal web-orrian.
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2
NORTZUK GARA?

2.1.-  Musika-irakaskuntza

2.2.-  Ikus-entzunezko funtsa kontsultatu, entzun eta mailegatzeko aukera

2.3.-  Informazioa, orientazioa eta aholkularitza

2.4.- Kontzertuak, errezitaldiak eta ekitaldi artistikoak antolatzea, gure 

udalerria musikalki dinamizatzeko

ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DUGU?
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2.1. MUSIKA-IRAKASKUNTZA
Jarraian ageri den taularen arabera antolatzen da:

Espezialitatea Osagarriak

Musika eta 
Mugimendua

Musika-
Tresnaren
Hastapena

Musika-tresna, kantua, 
musikoterapia, 

jazz musika-tresna, 
Jazz-inprobisazioa

Ganbera-taldeak, 
Konboa, 

Instrumentu-taldea, 
abesbatza

Musika-
hizkuntza

Jazz-
harmonia

1. modulua
1. maila 2. modulua

3. modulua 3. modulua

2. maila

1. modulua 1. modulua
2. modulua 2. modulua
3. modulua 3. modulua
4. modulua 4. modulua 4 modulua
5. modulua 5. modulua
6. modulua 6. modulua

3. maila

1. modulua 1. modulua 1. modulua
2. modulua 2. modulua 2. modulua
3. modulua 3. modulua
4. modulua 4. modulua
5. modulua 5. modulua
6. modulua 6. modulua

4. maila

Nahitaezkoa Gomendagarria
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2.1.
1. maila edo Kontakturakoa (4 urtetik aurrera): Helburua txikien musika-ahalmenak ezagutzea da 
erritmoaren, kantuaren eta perkusio txikiko musika-tresnen bidez.  Musika-hizkuntzaren parte da; 
“Musika eta Mugimendua” deritzo.
2. maila edo Hastapenena (7 urtetik aurrera): Musika-tresna edo ahots espezialitatearekin hasten da, 
ikaskuntzaren ardatz izango dena. Musika-hizkuntzaren bitartez, euren ikasketa-prozesuan aurrera egingo 
dute. Bestalde, ganbera-talde txikietan edo instrumentu-taldeetan hasten dira, irakasle-tutorearen iritziaren 
arabera. 
3. maila edo Sendotzekoa: Musika-tresnaren ikasketan sakontzen jarraitzeko da. Ikasleak instrumentu-
taldean matrikulatuta egon behar dira.
4. maila edo Lehentasunezko Jarduerarena: Instrumentuen arabera taldekatzea da irakaskuntzaren 
ardatz nagusia; baina, ikasleek hala nahi badute, eta Eskolak egoki baderitzo, musika-tresna ikasten 
jarraitu ahalko da.

Instrumentu-espezialitateak eta taldekako irakaskuntzak
Musika-tresna bat ikastean egiten den lan teknikoak musika-lanak jotzea eta ulertzea ahalbidetzen du, nork 
bere burua aditzera eman ahal izateko; ikasleei egokitutako musika-errepertorio bat erabiltzen da. Musika 
taldean jotzearen garrantzia dela eta, tutoreak egoki deritzonean, ikasleek Eskolaren taldeekin bat egiten 
dute eta, horietan, honako gaitasun hauek lantzen dituzte: taldeko instrumentuak tonuan jartzea, entzutea, 
soinu-balantzea, bat-etortzea eta elkarrekin musika egitearen zentzua.

INSTRUMENTU-FAMILIA ERREFERENTZIA-TALDEAK

HARIA: Biolina, Biola, Biolontxeloa, Kontrabaxua, 
Gitarra-Inprobisazioa, Gitarra eta Baxu Elektrikoa.

Hari-Orkestrak (txiki, haundi)
Gitarra-Taldeak
Konboak

HAIZEA: Txirula, Oboea, Klarinetea, Saxofoia, Tronpeta, 
Tronpa, Tronboia, Tuba, Perkusioa

Musika-Bandak (txiki eta haundi)

TRADIZIOAN ERROTUTAKOAK: Akordeoia, Trikitixa, 
Txistua, Alboka, Panderoa, Txalaparta, Perkusio 
Tradizionala.

Fanfarreak

MUSIKA-HIZKUNTZA: Musika-Hizkuntza,  
Ahots-Teknika, Musikoterapia

Abesbatzak (haurrak, helduak, hirugarren adinekoak)

PIANOA
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2.1.
Irakaskuntza osagarriak
Musika-Hizkuntza: Musika-testuak ulertzeko eta jotzeko behar diren ahots-, erritmo- eta entzumen-
gaitasunak garatzeko oinarrizko tresna da.
Musika-Tresnaren Hastapena: Musika-tresna aukeratu aurretiko ikasturteko ikasleei zuzenduta dago 
(6 eta 7 urtekoei). Musika-tresna guztiak ezagutzeko tailerrak antolatzen dira, ziurrago aukeratu dezaten 
zein musika-tresna ikasi nahi duten hurrengo ikasturtean.
Musikoterapia: Hezkuntza premia bereziak dituzten pertsonei zuzenduta dago, eta helburu du alderdi 
kognitiboak, emozionalak, fisikoak, harremanetazkoak eta sozialak garatzea musika- eta soinu-
jardueren bitartez; horretarako, ahotsa, gorputza eta erabiltzen errazak diren musika-tresnez baliatzen 
dira. 
Jazz-harmonia: Jazz-munduaren hizkuntza zehatza ikastea du helburu: erritmoak, eskalak, akordeak, 
jotzeko estiloa, entzumenezko hezkuntza, jazzaren historiaren oinarriak... Hori guztia, derrigorrez jo 
behar den musika-tresnari edota konboari bideratuta. 

Ikasitakoaren jarraipena
Tutoretzak: Tutorea ikasleen eboluzioaren eta orientabidearen arduraduna da, eta gurasoekin 
elkarlanean aritu behar da. Ebaluazioa jarraitua izango da, eta hezkuntza-programazioa betetzen den 
aztertuko du; emaitzak informazio-buletin batean jasoko dira hiru hilerik behin.
Irakaskuntza indartua: Interesa eta gaitasuna agertzen dituzten ikasleak ikasketa profesionaletarako 
prestatzera bideratuta dago; betiere, tutorearen eta zuzendaritza-taldearen oniritzia jaso beharko du.
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2.2.

2.3.

IKUS-ENTZUNEZKO FUNTSA KONTSUL-
TATU, ENTZUN ETA MAILEGATZEA

INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA ETA 
AHOLKULARITZA

... teka: Bada liburutegi, fonoteka, hemeroteka eta bideoteka bat, besteak beste, musikan espezializatuta. 
12.000 dokumentu baino gehiago biltzen ditu, eta ikasleen eskura daude: horiek kontsultatzeko irispide 
librea daukate, eta liburuak, partiturak, aldizkariak, CDak, bideoak, katalogoak, ikastaroei buruzko 
publizitatea, lehiaketak eta abar mailegatzen zaizkie. Gainera, badu ikerketarako esparru bat, zeinak 
musika-funts berezietara sartzeko aukera ematen duen. Horien artean, Andrés Isasi eta Antón 
Larrauri musikagileen musika-funtsak aipa ditzakegu, baita Pío Lindegaard jazz kritikariaren eta 
bildumagilearenak ere.

Ikasturtean zehar, ondoko ordutegian zabalik dago: 
Goizez: Asteazkenetan eta ostiraletan, 10:30etik 13:30era.
Arratsaldez: Astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 20:00etara. Ostiraletan, 16:00etatik 19:00etara.

Administrazioa, Atezaintza: Bertan ondoko zereginak gauzatzen ditugu:
•	 Informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen ditugu, jendeari arreta hurbila eta atsegina 

eginez, zentroaren hezkuntza-eskaintzaren, egituraren, ordutegiaren, egutegien eta abarren inguruan.
•	 Administrazio-kudeaketa: matrikulak, bajak, eszedentziak, egoitza- eta irakasle-aldaketak, eta 

jakinarazpenak familiei.
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2.4.
KONTZERTUAK, ERREZITALDIAK ETA EKITALDI 
ARTISTIKOAK ANTOLATZEA, GURE UDALERRIA 
MUSIKALKI DINAMIZATZEKO

•	 Kudeaketa ekonomikoa: ordainketa erak, bekak, erosketa-kudeaketa, hornitzaileekiko tratua...
•	 Zentroko jarduerak eskatzen dituen mantentze-lanen kudeaketa.
•	 Eskola-jardueretan, entzunaldietan, kontzertuetan, ikasketa-gelen kudeaketan eta abarretan laguntzea.
•	 Herritarrentzako posta elektronikoak, asebetetze-inkestak...

Musikalak: Eskolaren barruan zein horretatik kanpo jotzeko beharrezko esperientzia lortzeko. Zentroan 
emanaldiak egiten dira Gabonetan, Aste Santuan eta ikasturtearen amaieran; horiez gain, irakasleek, 
banaka edo talde txikietan, beren musika-tresnen barruko emanaldiak antolatzen dituzte. Zentrotik kanpo, 
trukeak egiten dira beste eskola batzuekin, baita emanaldiak udalerriko kaleetan eta ongintzako eta 
kultura zentroetan ere, Musikaldian parte hartzen da...
Kulturalak: Ikasketak osatzeko ezagutzak eskuratzeko. BOSen eta EOSen kontzertuetara joatea (urteko 
sarrerak), “Neguko Bidaia” kontzertu-zikloa...
Elkarbizitzarakoak: Topaketak asteburuetan, ezagutzak ez ezik, esperientziak ere partekatzeko.
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3IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA 
KONPROMISOAK
Ikasleen eskubideak hauexek dira:
•	 Kalitatezko hezkuntza jasotzea eta zentroan horretarako dauden bitarteko materialak erabiltzea. 
•	 Haien eskola-errendimendua irizpide objektiboen arabera ebaluatzea.
•	 Errespetu handieneko tratua eta arreta jasotzea Musika Eskolako profesionalen aldetik, eta 

egokitzat jotzen duten edozein iradokizun, kexa, erreklamazio, eskaera eta zorion-gutun aurkeztu 
ahal izatea.

•	 Zentroko instalazioak eta zerbitzuak bereizketarik gabe erabili ahal izatea.
•	 Datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatua izatea indarreko legediarekin 

bat.

Ikasleek honako konpromiso hauek hartuko dituzte:
•	 Eskoletara joatea eta beharrezko denbora zein bitarteko materialak erabiltzea hezkuntza-hel-

buruak betetzeko. 
•	 Musika Eskolak musika-prestakuntzarako ezinbesteko osagarri gisa prestatzen dituen jarduere-

tan parte hartzea, eta beharrezkotzat jotzen diren entseguetara joatea.
•	 Ordena gordetzea, Musika Eskolako profesional guztiak errespetu handienaz tratatzea, eta 

instalazioak eta Eskolak haien eskura jartzen dituen gainerako ondasunak egoki erabiltzea.
•	 Helbide, telefono, bankuko datu, baja- eta eszedentzia-eskaera eta abarren aldaketak Eskolako 

Atezaintzan edo Administrazioan jakinaraztea.
•	 Eskolako indarreko legediak ezartzen dituen tasak eta kuotak ordaintzeko betebeharra errespe-

tatu eta betetzea.
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4 NOLA LAGUNDU 
DIEZAGUKEZU HOBETZEN?

Behar bezalako arreta egin nahi dizugu, ahalik eta denbora gutxienean, eta unean une dauzkagun 
bitartekoekin. Asebetetze-inkestek erabiltzaileen igurikimenak eta gogobetetasuna ebaluatzen laguntzen 
digute; hain zuzen ere, gure zerbitzua hobetzen jarrai dezagun.

Erreklamaziorik edo iradokizunik egin nahi baduzu, leku hauetan aurkez ditzakezu:
1.  Une oro, Eskolaren egoitzetan.
2.  Herritarrentzako Arreta Bulegoetan (HAB).

HAB Areeta:Mesedeetako kalea 13   Tel.: 944.660.266
HAB Andra Mari: Benturillena kalea 17   Tel.: 944.660.166
HAB Algorta: Torrene kalea 3   Tel.: 944.660.366
HAB udaletxea: Foru kalea 1   Tel.: 944.660.066

3.  Ohar, kexen eta iradokizunen programaren bitartez, web-orri honetan:  
      http://www.getxo.eus/eu/servicios/solicitudes/incidencias-web
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5
Behar bezalako arreta egin nahi dizugu, ahalik eta denbora gutxienean, eta unean une dauzkagun 
bitartekoekin. Asebetetze-inkestek erabiltzaileen igurikimenak eta gogobetetasuna ebaluatzen laguntzen 
digute; hain zuzen ere, gure zerbitzua hobetzen jarrai dezagun.

Erreklamaziorik edo iradokizunik egin nahi baduzu, leku hauetan aurkez ditzakezu:
1.  Une oro, Eskolaren egoitzetan.
2.  Herritarrentzako Arreta Bulegoetan (HAB).

HAB Areeta:Mesedeetako kalea 13   Tel.: 944.660.266
HAB Andra Mari: Benturillena kalea 17   Tel.: 944.660.166
HAB Algorta: Torrene kalea 3   Tel.: 944.660.366
HAB udaletxea: Foru kalea 1   Tel.: 944.660.066

3.  Ohar, kexen eta iradokizunen programaren bitartez, web-orri honetan:  
      http://www.getxo.eus/eu/servicios/solicitudes/incidencias-web

1.- Erakunde autonomoaren estatutuak.
2.- Barne-erregimeneko araudia: barne-araudia.
3.-Espainiako Gobernuko Hezkuntza Ministerioaren 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa.
4.- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren 289/1992 Dekretua.
5.- 10/1982 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezkoa.
6.- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
7.- 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, titulartasun publikoko izaera pertsonaleko datuen fitxategiei 
buruzkoa eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren sorrerari buruzkoa.
8.- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituena.( BOE, 1985/04/03).
9. - 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa

JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

FUNTSEZKO ARAUDIA

Areeta: 
Mesedeetako	Kalea,	6	•	48930	–	Getxo
Tel: 944.646.011
Ordutegia: 
Astelehenetik ostegunera: 09:30-14:00 / 15:30-20:30 
Ostiraletan: 09:30-14:00 / 15:30-19:30

Algorta: 
Basagoiti	Etorbidea,	77	•	48991-Getxo
Tel: 944.646.022
Ordutegia: 
Astelehenetik ostegunera: 15:30 - 20:30
Ostiraletan: 15:30 - 19:30

http://getxo.eus/es/musika-eskola/la-escuela/localizacion-musika-eskola
Web: http://getxo.eus/eu/musika-eskola       e-mail: aisasi@getxo.eus



6 GURE KONPROMISOAK ETA HORIEK NEURTZEKO ERAK
KONPROMISOA DESKRIBAPENA ADIERAZLEA

1.- Musika-irakaskuntza bermatzea Getxoko 
biztanleen % 1,4ri.

1.- Musika-kultura eta -hezkuntza sustatzea Getxo 
udalerrian.

1.- Matrikulatutako ikasle getxotar kop. / Getxoko 
biztanle kop.

2.- Jasotzen dugun edozein kexa edo iradokizun 8 
eguneko epean erantzutea, gehienez ere.

2.- Erabiltzaileei administrazio bizkorra eta 
eraginkorra eskaintzea.

2.- Kexaren edo iradokizunaren egunaren eta haren 
erantzunaren egunaren arteko denbora.

3.- Instrumentu-taldean edo ganberan aritu 
daitezkeen ikasleen % 45 baino gehiago matrikulatuta 
egotea.

3.- Musika-gaitasunak taldean garatzea eta talde-lana 
bultzatzea.

3.- Ganberan eta instrumentu-taldean 
matrikulatutako ikasle kop. / Matrikulatutako ikasle 
kop., 1. eta 2. mailakoak 3. modulura arte kenduta

4.- Gutxienez, 90 emanaldi egitea ikasturtean, eskolan 
bertan zein eskolatik kanpo.

4.- Ikasleei jendaurrean jotzeko beharrezko 
esperientzia bermatzea. 

4.- Ikasturtean egindako emanaldi kopurua.

5.- Kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, ikasleen 
hazkundean ardaztuta, gaur egungo hezkuntza-
estrategiekin bat datorren Plan Pedagogiko 
eguneratu batekin.

5.- Ikasleek euren ikasketa eraikitzen joateko 
metodologia-ildo bat aplikatzea, zeinean irakaslea 
bitartekari arituko den eta konponbide teknikoak 
emango dizkien (sinpleenetik konplexuenera), ikasleen 
eboluzioa kontuan hartuta.

5.- Ikasleen % 80k irakaskuntza arauturako 
sarbide-proba gainditzea (gainditzen duen ikasle 
kop. / aurkeztutako ikasle kop.)

6.- Kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, ikasleen 
hazkundean ardaztuta, gaur egungo hezkuntza-
estrategiekin bat datorren Plan Pedagogiko 
eguneratu batekin.

6.- Hiru hilero, gurasoei eta ikasleei ikasketa-
prozesuan izandako eboluzioa jakinaraztea.

6.- 10etik 8 puntu lortzea, batez beste, ikasleek eta 
familiek betetzen dituzten asebetetze-inkestetan, 
ikasketa-prozesuaren eboluzioari buruz jasotzen 
duten informazioari dagokionez.

7.- Kalitatezko irakaskuntza eskaintzea, ikasleen 
hazkundean ardaztuta, gaur egungo hezkuntza-
estrategiekin bat datorren Plan Pedagogiko 
eguneratu batekin. 

7.- Ikasleei esperientzia ematea, musikaren munduan 
jardun dezaten.

7.- Ikasturtero, gure musika-taldeetatik kanpo 
musikari lotutako bizimodua daukaten 150 ikasle 
baino gehiago izatea.

8.- Ingurumenarekiko konpromisoa sustatzea. 8-. Garapen jasangarri baten alde egitea, konpromiso 
arduratsu batean heziz.

8.- Erositako paper birziklatu pakete kop. / Guztira 
erositako paper-pakete kop.

9.- Adineko pertsonen eskura dagoen eskola bat 
izatea.

9.- Matrikulatutako hirugarren adineko ikasleak. 9.- 65 urtetik gorako ikasle matrikulatuak / Guztira 
matrikulatutako ikasle kop.

Adierazitako konpromisoak bete ezean, zergatiak aztertu eta hobetzeko egingo diren ekintzak argitaratuko dira.


