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1. DATU AKADEMIKOAK 
 

a. IKASLE MATRIKULATUAK1:  
 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Ikasleak, guztira 1.228 1.305 1.280 1.170 
Ikasle ofizialak 
(Ikastetxe-plana 
jarraitzen dutenak) 

1.045 1.057 1.044 984 

Soilik Taldeetan 
matrikulatutako 
ikasleak 

116 187 170 100 

Ikastaro 
Monografikoetako 
ikasleak 

67 61 66 86 

 
  
 
 
 

b. INSTRUMENTUA EDO IRAKASLEA ALDATZEKO ESKAERAK 
 
 Instrumentuz aldatzea Irakaslez aldatzea 
2015-2016ko ikasturtea 57 13 
2016-2017ko ikasturtea 40 7 
2017-2018ko ikasturtea 56 11 
2018-2019ko ikasturtea 57 9 
2019-2020ko ikasturtea 64 6 
 

 

                                                      
1 Datuak 2019ko ekainaren 5ean 



 

  

 
 

c. MUSIKA HIZKUNTZAKO IKASTALDEZ ALDATZEKO ESKAERAK 
 

Ikasturtea Eskaerak guztira Emandakoak Ukatutakoak 
2015-2016 80 80 0 
2016-2017 149 120 29 
2017-2018 171 111 60 
2018-2019 89 53 36 

2019-2020 93 60 33 
 
 

d. BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEAREN ETA MATRIKULAREN ESTATISTIKAK 
(ERABILITAKO BIDEAREN ARABERA) 

 

 

        

   

2016-
2017ko 

ikasturtea 

2017-
2018ko 

ikasturtea 

2018-
2019ko 

ikasturtea 

2019-
2020ko 

ikasturtea 

2020-
2021eko 

ikasturtea 

B
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Eskolan 
aurrez aurre 

kop. 109 112 81 0 0 

% % 18,44 % 15,77 % 11,20     

WEBGUNEAN 
kop. 343 403 459 600 488 

% % 58,04 % 56,78 % 63,49 % 80,21 % 85,61 

010 
kop. 139 195 183 148 82 

% % 23,52 % 27,46 % 25,31 % 19,79 % 14,39 

              

GUZTIRA kop. 591 710 723 748 570 
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Eskolan 
aurrez aurre 

kop. 484 326 274 211  - 

% % 61,58 % 42,95 % 36,78 % 26,78 -  

WEBGUNEAN 
kop. 278 370 421 510  795 

% % 35,37 % 48,75 % 56,51 % 64,72 % 100  

010 
kop. 24 63 50 67  - 

% % 3,05 % 8,3 % 6,71 % 8,50  - 

              

GUZTIRA kop. 786 759 745 788  795 
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Eskolan 
aurrez aurre 

kop. 54 61 - - 

Epea: 
2020ko 

uztailak 2 
eta 3 

% % 61,36 % 63,54 - - 

WEBGUNEAN 
kop. 26 32 93 74 

% % 29,54 % 33;33 % 74,4 % 70,48 

010 
kop. 8 3 32 31 

% % 9,10 % 3,12 % 25,60 % 29,52 

            

GUZTIRA kop. 88 96 125 105   

 
 

 
 

 

 

e. 2019-2020ko IKASTURTERAKO ONARTUTAKO IKASLE BERRIAK 
 

- Behin-behineko izen-ematea eta ikaspostu-eskaintza  
 

Ekaineko zozketa 
 

Ikasturtea Behin-behineko 
izen-emate 

kopurua (balidatzea 
egin aurretik) 

Behin-behineko 
izen-emate 
baliozkoak 

Ekaineko 
ZOZKETAN 

eskainitako 
ikaspostuak 

Hastapen-
mailan 

matrikulatuak 
ikasturte 

amaieran 
2020-2021 570 564 140 -- 
2019-2020 748 732 120 220 
2018-2019 723 702 150 267 
2017-2018 700  125 237 
2016-2017 591  88 203 
2015-2016 677  144 245 
2014-2015 631  100 196 
2013-2014 690  144  
2012-2013 741  130  
2011-2012 692  150  

 

OHAR GARRANTZITSUA IKASLE BERRIEN MATRIKULARI BURUZ: 
EKAINEKO MATRIKULA-DATUAK. Ez dira barne hartu itxaron-
zerrendetako onarpenak eta matrikulak. 2019-2020ko 
IKASKURTEA AMAITUTAKOAN, 220 IKASLE MATRIKULATU BERRI 
DAUDE HASTAPEN-MAILAN. 



 

  

 
 
 
 
 
 

Ikasturtea 2019-2020 

Behin-behineko izen-emateen kopurua 748 

Betekizunak betetzen ez zituzten behin-
behineko izen-emateak (errolda...) 

16 

Behin-behineko izen-emate baliozkoak 732 

Ekaineko ZOZKETAN eskainitako ikaspostuak 125 

Ekainean matrikulatuak 103 

Ikaspostu hutsen bigarren eskaintza 2019/10/11 

Bigarren eskaintzako ikaspostu kopurua 74 

Itxaron-zerrendatik deitutakoen kopurua 180 

Matrikulatuen kopurua 61 

Ikaspostu hutsen hirugarren eskaintza 2019/10/23 

Hirugarren eskaintzako ikaspostu kopurua 17 

Itxaron-zerrendatik deitutakoen kopurua 49 

Matrikulatuen kopurua 5 

Ikaspostu hutsen laugarren eskaintza 2019/11/13 

Laugarren eskaintzako ikaspostu kopurua 11 

Itxaron-zerrendatik deitutakoen kopurua 50 

Matrikulatuen kopurua 10 

Ikaspostu hutsen bosgarren eskaintza 2020/01/27 

Bosgarren eskaintzako ikaspostu kopurua 19 

Itxaron-zerrendatik deitutakoen kopurua 75 

Matrikulatuen kopurua 16 

Ikaspostu hutsen seigarren eskaintza 2020/02/10 

Seigarren eskaintzako ikaspostu kopurua 8 

Itxaron-zerrendatik deitutakoen kopurua 30 

Matrikulatuen kopurua 7 

 
 
 
 

 
 



 

  

2019-2020ko IKASTURTEKO IKASLE KOPURUA, IRAKASGAIKA 
 

IRAKASGAIAK 
HAST.
MAILA 

1. 
MAILA 

2. 
MAILA 

3. 
MAILA 

4. 
MAILA 

5. 
MAILA 

6. 
MAILA 

7. 
MAILA 

8. 
MAILA 

GUZTIRA 

AKORDEOIA 26 11 12 2 5 2  4 2 64 

INSTRUMENTU-
TALDEA 

         96 

BAXU ELEKTRIKOA 13 5 2 3 1 1 1  2 28 

BATERIA 12 7 1 1 4 5  2  32 

BONBARDINOA 3 2 1 2 2   2  12 

KANTUA 1 6 3  1  1 3  15 

KLARINETEA 12 13 9 3 5 6 3 1 1 53 

KONTRABAXUA 4 5 4 1 1  1   16 

IKASTARO 
MONOGRAFIKOAK 

         85 

FAGOTA 4 5   1  2 2  14 

TXIRULA 13 14 5 11 8 6 2 3 1 63 

GITARRA 8 6 5 5 2 2 3 1  32 

GITARRA 
ELEKTRIKOA 

7 10  3 5 1 1 2 2 31 

OBOEA 6 7 7 1 5 4   2 32 

PERKUSIOA 9 6 8 3 2 1 2 2 2 35 

PIANOA 31 37 24 17 17 8 10 5 6 155 

SAXOFOIA 11 12 9 13 2 7 4 1 1 60 

TRONBOIA 10 5 4 2 9 2 1   33 

TRONPA 4 4 4  2    3 17 

TRONPETA 6 12 6 4 5 5 5 1 2 46 

TUBA   1       1 

TXISTUA 11 3 5 2 6 3 1   31 

BIOLA 9 6 6  3 3 2 1 3 33 

BIOLINA 10 20 7 7 7 4 1 4 2 62 

BIOLONTXELOA 10 4 8 4 2 2 1 2  33 

GUZTIRA 220 200 131 84 95 62 41 36 29 1079 



 

 

 

 
 

2019-2020ko IKASTURTEKO IKASLE KOPURUA, IRAKASGAIKA 
 

IRAKASGAIAK 
HAST. 
MAILA 

1. 
MAILA 

2. 
MAILA 

3. 
MAILA 

4. 
MAILA 

5. 
MAILA 

6. 
MAILA 

7. 
MAILA 

8. 
MAILA 

GUZT. 

MUSIKA HIZK. 133 169 151 78 94 30    655 

HARMONIA  37        37 

KORU TALDEA 126 161        287 

INSTRUMENTU 
TALDEA 
 (2. ZIKLOA) * 

         168 

GUZTIRA 259 367 151 78 94 30 0 0 0 1147 

 
 
* Ez dira sartu ikasketa-planari jarraitzen ez dioten ikasleak 



 

 

 

MATRIKULATUAK TALDEETAN (kanpoko ikasleak) 
 

 

BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA  MATRIKULA  
  WEBGUNEAN Aurrez 

aurrekoa 
GUZTIRA Webgunea 010 Aurrez 

aurre 
GUZTIRA 

 59 
(% 57,28) 

44 
(% 42,72) 

103 -  % 100  

2015-2016ko 
IKASTURTEA 
  85 

(% 73,28) 
31 

(% 26,72) 
116 35 

(% 30,17) 
 81 

(% 69,83) 
116 

2016-2017ko 
IKASTURTEA 
  77 

(% 81,91) 
16 

(% 17,02) 
94 40 

(% 50,63) 
 37 

(% 46,83) 
79 

2017-2018ko 
IKASTURTEA 
  
2018-2019ko 
IKASTURTEA 

84 
(% 82,35) 

18 
(% 17,02) 

102 67 
(% 87,01) 

8 (% 10,38) 2 
(% 2,59) 

77 

2019-
2020ko 
IKASTURTEA 

95 
(% 80,51) 

23 
(% 19,49) 

118 67 
(% 72,82) 

15 (% 16,30) 10 
(% 10,86) 

77 
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IKASTARO MONOGRAFIKOAK 
 

Irakaslea: Xabier Armendáriz Arraiza 
 
Ikastaro monografikoetako ikasleen eskariari erantzunez eta Hezkuntza, Herritarren 

Partaidetza eta Gazteriako Alorraren babesari esker, 2019-2020ko ikasturtean opera eta 
zarzuelari buruzko ikastaro berria eskaini da. 
 

2019-2020ko IKASTURTEKO IKASTAROEN ESKAINTZA ETA IKASLE KOPURUA 
 

- Entzunaldi gidatuak: 26 
- Konpositore handiak: 23 
- Artea entzun: 16 
- Opera eta zarzuela: 25 

 
BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEAREN ETA MATRIKULAREN ESTATISTIKAK (ERABILITAKO 

BIDEAREN ARABERA) 
 

 
 BEHIN-BEHINEKO IZEN-EMATEA 

MONOGRAFIKOETAN 

  

MATRIKULA 

MONOGRAFIKOETAN 

 

  Webgunean Aurrez aurre 010ean Guzt. Webgunean Aurrez 

aurre 

010ean Guzt. 

2016-

2017ko 

IKAST.  

 

35 (% 42,68) 47 (% 57,32)  

82 
 

% 100 
 

67 

2017-

2018ko 

IKAST.  

 

17 (% 27,41) 32 (% 51,61) 13  

(% 20,96) 

62 
17 

(% 27,42) 
32 

 (% 51,61) 
13 

(% 20,97) 62 

2018-

2019ko 

IKAST. 

 

39 (% 52)  36 

 (% 48) 

75 31 (% 52) 1 (% 2) 27 (% 46) 66 

2019-

2020ko 

IKAST.  

 

45 

(% 48,39) 

 48 

(% 51,61) 

93 
48 

(% 53) 
15 

(% 16,6) 27 (% 30) 90 
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2. IKASLEEN JARDUERAK 

 
KOMUNIKAZIOA - Komunikabide eta ikasleendako informazioa:  
 
Astero, Eskolako Administrazioak Komunikazio Zerbitzuari, Diario de Navarrari, Diario de 
Noticiasi eta Udalaren sare sozialak kudeatzen dituztenei bidaltzen dizkie publiko orori 
eskainitako musika-jardueren inguruko argibide guztiak. Halaber, eskaintza hori 
Eskolaren sare sozialetan argitaratzen da, batez ere Facebook eta Twitterren. Munta 
bereziko ekitaldiei dagokienez, hala nola hiruhileko kontzertuak, kalejirak, Historia Asteko 
kontzertuak, etab., informazio guztia Eskolaren blogean argitaratzen da, eta gero esteka 
ikasle guztiekin partekatzen da posta elektronikoaren bidez. 
 

a. IKASLEEN KONTZERTU ETA ENTZUNALDIAK (bakarlari gisa) 
 
2020ko martxoaren 13an, ordutik aurrerako programazio guztia bertan behera 

geratu zen, aurrez aurreko jarduna eten baitzen. 
 

  Espezialitate guztietako ikasleen kontzertuak. Musika hizkuntzako eta koruko 
zenbait talde joaten dira kontzertu guztietara.  
 

 
2019-2020 Interpretatzaileak: 

 (ikasle kop.) 

2019ko urria 10 

Azaroa 31 

Abendua 16 

2020ko urtarrila 18 

Otsaila 29 

Martxoa 13 

 
 
 Sarbide-proba prestatzeko ikasleen kontzertuak BERTAN BEHERA, 

AURREZ AURREKO JARDUNAREN ETENAREN ONDORIOZ. 
Ekain hasieran egin ohi dira, eta Kontserbatorio Profesionalera sartzeko 
probetara aurkeztekoak diren ikasleek programa osoa jotzen dute 
jendaurrean.  
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b. SARIAK 

 
  Kontzertu-azterketa, Paulino Caballero eta Pablo Sarasate sariak 

lortzeko. BERTAN BEHERA, AURREZ AURREKO JARDUNAREN ETENAREN 
ONDORIOZ. 2020-2021eko IKASTURTEKO LEHEN HIRUHILEKOAN EGINEN DIRA, 
OSASUN- ETA HEZKUNTZA-AGINTARIEK HORRETARAKO BAIMENA EMATEN 
BADUTE 

  Sarituen kontzertua eta diploma- zein sari-banaketa. BERTAN BEHERA, 
AURREZ AURREKO JARDUNAREN ETENAREN ONDORIOZ. 2019-2020ko 
ikasturtean saritutako ikasleek emanaldia emanen dute, 2020-2021eko 
ikasturteko lehen hiruhilekoan programatu den kontzertu batean. 

 
(Kontzertu guztietako programak Eskolako Idazkaritzan gordeta daude). 
 
Florencio Ansoleaga sariak, ohorezko matrikulak eta accesitak irakasleek 
ematen dizkiete zuzenean nork bere espezialitateko ikasleei.  
 

- 2019-2020ko matrikulak eta accesitak  
 

 Ohorezko matrikulak: 38 
 1. zikloko accesitak: 11 
 2. zikloko accesitak:  6 
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3. IKASLEEN KONTZERTUAK ETA INSTRUMENTU- ETA KORU-TALDEEN PARTE 
HARTZEA ESKOLATIK KANPO 

 
 2019-2020ko kalejira 

 
o Iruñeko Udalaren Eguberrietako musika-zikloa 
 

 
AGRUPACIÓN 

TALDEA 
FECHA 
EGUNA 

HORA 
ORDUA 

 

Tubachristmas 2019/12/14 18:00 Kontzertua Udaletxe plazan 
Nafarroako flauta-

jotzaileak 
2019/12/14 11:00 Udaletxe pl.-Gazteluko pl.-

Sarasate pas.-San Nikolas pl.-
San Frantzisko pl.-Udaletxe pl. 

Txistularien banda 
eta Fanfarrea 

2018/12/16 18:30 Gazteluko pl.-Txapitela-
Mercaderes-Udaletxe pl.-Kale 
Nagusia-Eslava k.-San Nikolas pl. 

 
Klarinete-taldea 2019/12/17 18:30 Sarasate pasealekua, Gazteluko 

plaza, Pozo Blanco, Udaletxe 
plaza. 

Gazte Soinua 
Fanfarrea 

2019/12/17 19:30 Kontzertua Udaletxe plazan 

Trompachristmas 2018/12/21 11:30 Udaletxe plaza, Pozo Blanco, 
Compañía plaza, San Nikolas eta 

Udaletxe plaza  
Eguberrietako 
tronboi-korua 

2019/12/21 12:00 Udaletxe pl.-Zapatería k.-Pozo 
Blanco-Kontseiluko pl.-San 
Frantzisko pl.-Eslava k.-Kale 

Nagusia-Udaletxe pl. 

 

 

 
 

 Otsailaren 14an eta 15ean, Eskolako flauta-ikasgelako ikasleek 
Nafarroako VIII. Flauta Topaketan parte hartu zuten. Topaketa 
horretan parte hartu zuten Kontserbatorio Profesionalak eta 
Nafarroako eskola gehienek. Guztira, 300 flauta-jotzaile egon ziren. 
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 Oboe- eta fagot-jotzaileen X. Topaketa, martxoaren 7an, Fernando 

Remacha auditoriumean; Pablo Sarasate Kontserbatorio 
Profesionaleko, Nafarroako Goi Mailako Kontserbatorioko eta 
espezialitate horiek ematen dituzten Nafarroako eskola guztietako 
ikasleek parte hartu zuten. 

 
 Beste jarduera eta kontzertu batzuk: ikus irakasleen memoriak 

 
AURREZ AURREKO JARDUNA ETETEAREN ONDORIOZ BERTAN BEHERA 

GERATUTAKO JARDUERA PROGRAMATU BATZUK 
  

 
 Calle Mayor Bandaren kontzertua La Pamplonesarekin BERTAN BEHERA, 

AURREZ AURREKO JARDUNA ETETEAREN ETA ESZENA-TOKIAK IXTEAREN 
ONDORIOZ 
 

 Hari-topaketa: 2020ko ekainerako programaturik, eta oraingoan 
Joaquín Maya Eskolak antolatua, bertan behera geratu da, aurrez 
aurreko jarduna etetearen eta eszena-tokiak ixtearen ondorioz. 
 

 Nafarroako akordeoilarien topaketa: 2020ko apirilerako Baluarteko 
ganbera-aretoan programaturik, Joaquín Maya Eskolak antolatua, 
bertan behera geratu da, aurrez aurreko jarduna etetearen eta 
eszena-tokiak ixtearen ondorioz. 
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4. “ESKOLA SOLIDARIOA" PROIEKTUA: “SHOSHOLAZA” - LEHENBIZIKO 
HARREMANAK IKASKUNTZA-ZERBITZUAREKIN 

 
Musika-hizkuntzako 1. mailako I taldeko ikasleek, Gisela Martínez irakasle zutela, 
2019ko Ikaskuntza Zerbitzuko sariak banatzeko ekitaldian parte hartu zuten, 
Baluarten, abenduaren 13an, ostiralarekin. 
 
Ikaskuntza-Zerbitzua komunitateari zerbitzua emanez ikasteko baliabidea da. 
Gizarte-behar baten aurrean, neska-mutilek komunitatearendako zerbitzu-
ekintza bat abiatzen dute, eta horrela ezaguerak praktikan jarri eta sendotzen 
dituzte, bere talentuaz baliaturik ongizatearen hobe beharrez.  
 
Joaquín Maya Eskolako ikasleen emanaldia sari-banaketako ekitaldian izan zen, 
bertan saridunak ere zeudelarik. Emanaldia janzteko, Udalak Txus Eguílaz 
(https://txuseguilaz.com/) diziplina askotako artista saiatu eta bitxiaren parte-
hartzea bideratu zuen. Eguilazek perkusio eta pedagogia ikasketak egin eta 
ondoren antzerkian zein gorputz-perkusioan espezializatu da. Hainbatetan egon 
da Eskolan, 1. mailako I taldeko ikasleekin eta haien irakaslearekin lan egiteko. 
 
Horrez gain, azaroaren 28an, 19:30ean, kontzertu partizipatibo bat egin zen 
Eskolako ekitaldi-aretoan; bertan, kontzertura joandako familiek ere dantzatu eta 
abestu zuten, eta Ikaskuntza-Zerbitzuaren berri eman zitzaien, bai eta ikasleek 
parte hartu behar zuten ekitaldiaren berri ere. 
 
Informazio gehiago Ikaskuntza-Zerbitzuari buruz: 
https://aprendizajeservicio.com/ 

https://txuseguilaz.com/
https://aprendizajeservicio.com/
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5. MUSIKARI PROFESIONALEN KONTZERTU DIDAKTIKOAK 
 

Lehenengo hiruhilekorako ez zegoen programatuta kontzertu didaktikorik 
egitea, berriro 948Merkatua jaialdiaren egoitza izatea espero genuen-eta. 
Bigarren eta hirugarren hiruhilekorako programatutako kontzertuak (horietako 
bat III. Historia Astearen barruan) bertan behera geratu ziren, Eskolako aurrez 
aurreko jarduera eten zelako. 2020-2021eko ikasturtean programatuko dira. 
 
Antonio Domingo eskolara etorri zen, irakasleei prestakuntza-ikastaro bat 
emateko, eta familiei Con el cuerpo-Gorputzaz kontzertu partizipatiboa 
eskaintzeko. 
 

 
 
 

6. III. HISTORIA ASTEA: KLASIZISMOA 
 
MARTXOAREN 23TIK 27RA PROGRAMATUTA ZEGOEN, BAINA BERTAN BEHERA GERATU DA, 
AURREZ AURREKO JARDUNA ETETEAREN ONDORIOZ. III. Historia Astea 2020-2021eko 
ikasturtean eginen da. 
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7. HEZKUNTZA-BERRIKUNTZAKO PROIEKTUAK 2019-2020 

 
 Antonio Domingok irakasleei emandako prestakuntza-ikastaroaren ondoren 
(Klaustroa: ikasketa esanguratsurako komunikaziogileen sarea), abian jarri ditugu 
hezkuntza-berrikuntzako gure lehen proiektuak. Domingok proposatutako gidoia 
landuta, 2019-2020 ikasturtean abian jarriko ziren zenbait proiektu sortu ziren; edonola 
ere, horietako batzuk ez ziren gauzatu, aurrez aurreko jarduna nahitaez eten behar 
izan zelako. 
Ikastaroaren edukiak Eskolako errealitatera egokitzeko eta Eskolak behar lituzkeen 
proiektuak definitzeko, irakasleei AMIA ereduan oinarritutako inkesta bat egin zitzaien, 
Joaquín Maya Musika Eskolako “Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak eta Aukerak” zedarritu 
zitzaten. Halaber, eskema bat proposatu zen proiektuak egituratzeko.  
 

IZENBURUA  

JATORRIA zer gaitan esku hartu nahi den.  

ARRAZOIA  

HELBURU 

EMOZIONALAK 

autokontzientzia, autogestioa.  

 

HELBURU SOZIALAK gizarte-kontzientzia, harremanen kudeaketa.  

HELBURU 

KOGNITIBOAK  

material musikalak, historikoak eta instrumentalak. 

NOLA 

NON ikasgeletan, etxean, kontzertuetan, eskolan.  

NOIZ proiektuaren iraupena.  

KADENTZIA zenbatean behin egiten den. Astean, hilabetean, urtean behin.  

PARTE HARTZEN 

DUTEN IRAKASLEAK 

Bat, bi, hamabost, hogeita hiru...zenbat eta zeintzuk.  

NORI ZUZENDUA Irakasleei, ikasleei, familiei, administrazioari, herritarrei. 

ZER 

JARDUERA MOTA zer eginen dugun.  

EBALUAZIOA zein motatakoa, noiz eta nortzuk eginen duten. 
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Bertaratu ziren irakasleei zenbait proiektu bururatu zitzaizkien, eta horiek 
Eskolako errealitatera eraman dira; datozen ikasturteetan jarraipena emanen 
zaie, hau da, Eskolaren proiektu pedagogikoaren atal egonkorraren parte 
izanen dira. 
 

- Kontzertuak familiartean: familien engaiamendua eta parte-hartzea 
bultzatzeko eta Eskolako hezkuntza-komunitatearen partaide aktibo izan 
daitezen programatu ohi dira “familiarteko kontzertuak”. Proposamena 
familiei helarazi zitzaien eta HIRU kontzertu programatu ziren (hain 
harrera ona eduki zuten ezen hirugarren “txanda” bat antolatzera 
behartuta egon ginen) apirilaren 3an; jarduna eten zenez, baina, ezin 
izan ziren egin.  

 
Familiarteko kontzertuen berri honako argibide-gutun honen bidez eman 
zitzaien familiei: 
 

Eskolako familia eta ikasle guztiekin harremanetan jarri 

nahi dugu gaur jakinarazteko hezkuntza-berrikuntzako 

proiektu berri bat abiatuko dugula: Kontzertuak 

familiartean. Jarduera berri hau estreinatzeko, kontzertuak 

izanen dira apirilaren 3an, 18:30ean eta 19:30ean. 

 

Eskolan gero eta gehiago engaiatu zaitezten, gonbit egiten 

dizuegu kontzertu horietan parte har dezazuen. Instrumentu 

bat ikasi zenuten eta seme-alabekin etxean jotzeko ohitura 

duzue? Jotak abesten dituzue familiartean? Zuen musikari 

txikiei etxean laguntzeko ohiturarik baduzue, abesten edo 

pandereta jotzen? Gurasoak eta seme-alabak elkarrekin 

ikasten ari al zarete eskolan? Hau da zuen kontzertua!  

 

Kontzertuak Familiartean ekimenak edozein motatako 

prestakuntza eta musika barne hartzen ditu, eta denek dute 

tokia: aitak, amak, aitonak eta amonak, osaba-izebak eta 

lehengusu-lehengusinak, auzotarrak eta musika-lagunak... 

Garrantzitsuena da elkarrekin ongi pasatzea musika egiten. 

 
Kontzertuetan parte hartzeko, jarri harremanetan instrumentuko 

irakasleekin, eta partituraren bat behar baduzue prestakuntza 

zehatzen baterako, posta elektronikoz eska diezaiokezue María 

José Ros ganbera-musikako irakasleari (m.ros@pamplona.es). 

 

La vida es #mejorconmúsica 

 
- Andante – Musika kalera. Abiapuntuan, arazo bat: Eskolako ekitaldi-

aretoa ez da nahikoa Eskolaren musika-jarduera guztirako. Hori horrela, 

m.ros@pamplona.es
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proiektu hau “direktorio bizi” gisa planteatu da, bertan biltzeko, batetik, 
agertoki berri izan daitezkeen guneak, eta bestetik, kasuan-kasuan 
kontaktatu beharreko pertsonak topaketak, entzunaldiak eta 
kontzertuak programatzerakoan. Irakasle guztiak sar daitezke 
direktorioan, eta, hortaz, informazioa eta kontaktuak erants ditzakete.  
Zentroak, egoitzak, ospitaleak. Agertoki estaliak (pilotalekuak edo 
autobus-geltoki zaharra, adibidez). Aire zabaleko guneak. Kolaborazioak 
beste ikastetxe edo elkarteekin. Kafetegi eta tabernak. 
Azpimarratu nahi dugu proiektu hau “proiektu ama” izan daitekeela, 
bidea emanen duena entitateekin lankidetza-proiektu berriak “jaio” 
daitezen, are, ikaskuntza-zerbitzuko proiektuak. 
 

- Musika-hizkuntza ikusarazteko proiektua. Espezialitate horretako irakasle 
batzuek proiektu bat prestatu zuten musika-hizkuntzako taldeetako 
ikasleek Historia Asterako programatuta zeuden kontzertuetan parte har 
zezaten. “Klasizismoa solfeatu” nahi zen, nolabait. Azkenean, proiektu hori 
2020-2021eko ikasturtean eginen da, jarduna eten eta horren ondorioz 
bertan behera geratutako III. Historia Astea egiten denean. 

 
- “Ikasteko ohitura falta” proiektua. Proiektu hau oraindik mamitzen ari da, 

eta epe ertainean garrantzi handia lor dezake. Prestakuntza-ikastaroan 
egindako AMIA azterketari esker, ikasleek Eskolaz kanpo praktikatzea 
sustatzeko estrategia berriak barneratu/sortzeko beharra antzeman zen. 
Proposatutako ekintzak beste ekintza-ildo batzuetan ere bana zitezkeen: 
gurasoen engaiamendua; ikasle nerabeen motibazioa, jada ez baitago 
gurasoen motibazioaren menpe, “ikasle-tutore” figura txertatzeko lana, 
eta abar. Proiektua asmo eta hedadura handikoa da, eta horregatik 
beharrezkotzat jo da eztabaidatzeko eta ekintzak proposatzeko taldeak 
antolatzea, klaustro osoarekin. Lan horri 2020-2021eko ikasturtean ekinen 
zaio berriro. 
 

- Beste proiektu batzuk 2020-2021eko ikasturterako (aurrekoetan lanean 
segitzeaz gain): 
 

o “Urrezko hiru arauak”: birziklatu, berrerabili eta murriztu. Proiektu 
honekin izaten ditugun jokabide ez-jasangarriak birplanteatu 
nahi ditugu, eta, esate baterako, paperezko programak 
powerpoint-aurkezpen eta ikasleen aurkezpenengatik ordeztu, 
noten buletina posta elektronikoz bidali eta Eskola jasangarriagoa 
izan dadin lagundu dezaketen beste ekintza oro gauzatu. 
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o Belaunaldien arteko proiektua. Ikastaro monografietako ikasleei 
gonbit egitea hezkuntza-komunitatean txertatuago egoteko, 
haien engaiamendua bultzatuz kontzertu-aurkezpenetan edo 
proposatzen diren beste ekintzetan. 
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8. PABLO SARASATE KONTSERBATORIO PROFESIONALEAN SARTZEKO 

AZTERKETAK 
 
2020ko ekainaren 11tik 21era egin dira  
 
Ikasturte honetan Eskolak 30 ikasle prestatu ditu.  

- Ez aurkeztuak: 10 
- Gai, ikaspostuarekin: 14 
- Gai, baina ikasposturik ez: 4 
- Ez gai: 2 

 
Instrumentua A atala 

Instrumentua 
B atala 
Musika-hizk. 

Globala Onartua 

Akordeoia 7,2 5 6,5 BAI 
Klarinetea 6,4 5 6 BAI 
Moko txirula 7,9 5,1 7 BAI 
Flauta  8,5 9,6 8,8 BAI 
Flauta  6,8 8,1 7,2 EZ 
Flauta  9,8 9,2 9,6 BAI 
Flauta 8,2 8,4 8,2 BAI 
Pianoa 7,8 5 6,9 BAI 
Pianoa 9 9,3 9,1 BAI 
Saxofoia 6,9 6,8 6,9 EZ 
Saxofoia 8,9 9,8 9,2 BAI 
Tronboia 8,6 6 7,8 BAI 
Tronboia 8,1 5 7,1 BAI 
Tronpeta 6,6 6,5 6,5 EZ 
Tronpeta 9 5,3 6,4 EZ 
Tuba 7,7 8,6 7,9 BAI 
Tuba 8,5 7,6 8,2 BAI 
Txistua 8,1 3,00 -- EZ 
Biolina 7,1 5 6,5 BAI 
Biolontxeloa 5 2,3 ------ EZ 
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9. PABLO SARASATE KONTSERBATORIO PROFESIONALEKO ATE IREKIEN 

EGUNETAN PARTE HARTZEA 
 
Martxoaren 23 eta 27 bitarte zegoen aurreikusita, baina jarduna etetearen 
ondorioz bertan behera geratu zen. 

 
 

10. BIRZIKLATZE IKASTAROAK IRAKASLEENTZAT (2019-2020) 
 
 

IKASTAROA NORK EMANA DESKRIBAPENA 
Lehen sorospenak eta 
desfibriladorearen 
erabilera 

Gurutze Gorria  
(Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioak 
finantzatuta) 

Nahitaezko ikastaroa irakasle 
guztientzat 

Musika-proiektuak Antonio Domingo 
(Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioak 
finantzatuta) 

Ikastaroak Eskolan izan dituen emaitzak: 
IKUSI “HEZKUNTZA-BERRIKUNTZAKO 
PROIEKTUAK” EPIGRAFEA 

Muskulu-tonua eta 
jarrera 
birprogramatzea 

José Manuel Rodríguez Costas 
– Artefisio 
(Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioak 
finantzatuta) 

 

“Telelana: plataformak 
eta baliabideak 
musika-irakaskuntzan 
online eskolak 
emateko” 

Álvaro Díaz  
(Iruñeko Udalak finantzatuta) 

Ikastaroa 2020ko ekainaren 22, 23 eta 
24an egin zen, online 

 
 



 

23 

 

 

 
 

11. KORONABIRUSAREN GARAIKO PLAN PEDAGOGIKOA 
 

Koronabirusaren pandemia dela-eta aurrez aurreko eskolak eten zirenean, 
Joaquín Maya Musika Eskola Bereziak Plan Pedagogiko bat abiatu zuen, 
martxoaren 16an, astelehenarekin, eta horren bidez eskola-jarduna 2019-2020ko 
Eskola Egutegian ezarrita zegoen ikasturte amaierako egunera arte mantendu 
zen. Plan Pedagogiko horrekin geneukan asmoa zen giza baliabide eta baliabide 
teknologiko guztiak baliatzea, ahal genuen heinean, irakaskuntza-jardunari 
segida emateko, betiere familia bakoitzaren behar eta aukera pertsonalak zein 
materialak aintzat harturik. 
 
Plan pedagogiko hori abiatzeko, plataforma bat sortu genuen Google Drive-n; 
irakasleen klaustro osoarekin partekatua zenez, erabiltzeko baliabide eta 
tutorialak elkartrukatzeko balio izan digu, eta horrez gain, irakasle bakoitzaren 
esperientziak partekatzeko ere, egun batetik bestera nork bere gailu eta 
gaitasun informatikoekin heldu behar izan baitzion eskolak emateko modu berri 
honi. Azkenean, egun horietan, irakasle batzuek besteen laguntzaz ikasi dute 
aplikazio asko erabiltzen, eta horiek baliatu dira. Prozesu trinkoa izan da, askok 
ordu andana eman baitituzte prestakuntza-orduetan, ikasleei behar zuten arreta 
eman ahal izateko. Izan ere, irakasle askok online ikastaroetan eman dute izena, 
haien ekimenez. 
 
Plataforman ere material-gordailuak gaitu ziren, eta ikasleekin partekatu, 
taldeko irakasgaietako batzuk etxetik landu zitzaten, hala nola musika-hizkuntza 
eta korua. Baina irakasgai horietako irakasleek behin lanketa egin ostean 
zuzendu zezaketen materiala eskaini baino askoz gehiago egin dute. Mezu 
elektronikoak, bideodeiak, askotariko formatuetan (word, jpg, bideoak...) jasotzen 
diren ariketen zuzenketak, askotariko kanalak, eta abar; horiek guztiak baliatu 
dituzte ikasleekin tutoretza-lanak egiteko taldean eman ohi diren irakasgai 
horietan.  
 
Azpimarratzekoa da Sandra Domínguez koruko irakasleak taldekako eskolak 
emateko saioa egin zuela, online plataformen bidez, baina gaur gaurkoz ez dago 
horretarako balio duen aplikaziorik, izaten den atzerapena handia delako. Muga 
horrek galarazi du instrumentu-taldeen entseguei jarraipena ematea. Alabaina, 
irakasleak grabazioak, partiturak, audioak, akonpainamenduak... jarri zituen 
ikasleen esku, eta buru aritu zen gerora sare sozialetan hedatuko ziren talde-
bideoak editatzeko ekimenetan.  
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Talde-zuzendari aritu ohi diren instrumentuko irakasleek ere, zuzendari-lanik 
egiten ez duten beste askorekin batera, taldekako bideoak editatu dituzte haien 
espezialitateetako talde eta ikasleekin, eta online eman dituzte eskolak. 
Nabarmentzekoa da bideo horietako bakoitzaren atzean bideoa eta audioa 
sinkronizatzeko lan handia eta zorrotza dagoela. 
 
Bereziki azpimarragarria izan da ikastaro monografikoetako irakasle Xabier 
Armendárizen lana. Itsu izatea ez da inolaz ere oztopo izan konfinamenduko 
lehen astetik beretik eskolak ematen jarraitzeko. Whatspapp-taldeak sortu zituen 
ikastaro bakoitzerako, eta astez aste audio-formatuko eskolak bidaltzen hasi zen, 
haren iruzkin eta entzunaldiak eta guzti. Geroago, Skype bidez eman ziren 
ikastaro monografikoetako ikasleendako eskolak.  
 
Gainera, irakasleak ikasleak animatu zituen gaixo zein osasun-langileei adore 
emateko bideoak grabatu zitzaten, eta horietako batzuk, aldian behin, 
Nafarroako Ospitalegunera bidaltzen ziren. Bideoak sare sozialetan ere hedatu 
ziren, eta “ni etxean geratzen naiz eta musika egiten dut” erreprodukzio-
zerrendan 126 bideo argitaratu dira gaur gaurkoz. Horrez gain, beste 
erreprodukzio-zerrenda batzuk ere elikatu ditugu, instrumentu-teknikarena 
besteak beste, non youtube-n beren kanal propioak dituzten irakasle batzuen 
lana ikusgai jarri baita; bide hori erabili dute, haien zuzen, beren ikasleei zenbait 
jarduera proposatzeko, eta ez soilik haien ikasleei, baizik eta instrumentu 
horretan ari diren ikasle guztiei, izan Eskolakoak edo ez, horiei probetxua 
ateratzeko. Bestalde, irakasle dezentek ikus-entzuleen eskura oro har jarri dituzte 
beren material eta moldaketak, kasu batzuetan Eskolako blogaren bidez. 
 
Ikasleen erantzuna hala eskola-formatu berriarekiko nola deskribatutako 
proposamenekiko oso positiboa izan da. Hasieran esan bezala, familiekiko 
errespetua izan da gure abiapuntua. Familia batzuek denbora apur bat behar 
izan zuten antolatzeko eta eskola telematikoetara batu ahal izateko, baina 
gehienak hasiera-hasieratik atxiki ziren. Eskolak “nahieran” eman dira, nolabait. 
Eskola ezin bazen ohiko ordutegian jaso, irakasleak familien beharretara moldatu 
dira, eta beharrezkoa bazen asteburuetan eta opor-egunetan ere konektatu 
dira; kasu askotan ere beren telefono mugikor pertsonalak erabili dituzte, 
batzuetan Whatsappeko bideodeia baino ezin baitzuten erabili. 
 
Sare sozialak funtsezko tresna izan dira materiala hedatzen eta ekintzak 
proposatzen laguntzeko, eta bidea eman dute egiten ari zen lana bai hezkuntza-
komunitateari bai gizarteari erakusteko.  
Adibidez, Eskolaren blogean (https://jmayablog.blogspot.com/) irakasleek 
sortutako zenbait baliabide dituzten sarrerak argitaratu dira, mota guztietako 

https://jmayablog.blogspot.com/
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online baliabideak, etxetik musika praktikatzeko lagungarriak direnak, eta 
entretenitzeko hainbat proposamen, musika-kultura, eta abar.  
 
Facebook (1.000 jarraitzaile), Twitter (350 jarraitzaile), Instagram (700 jarraitzaile) 
eta Eskolaren Youtube-kanala baliagarriak izan dira baliabideak partekatu eta 
hedatzeko eta irakasleen lana erakusteko, eta hori horrela, hezkuntza-
komunitate osoari musikaz lagundu eta animatu ahal izan diogu guztiontzat 
garai latzak izan diren hauetan. 
 
Espezialitate bakoitzerako online garatu diren eskolen xehetasunak 
ezagutzeko ikusi irakasleen memoriak. 
 

 

12. NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOAREN ETA IRUÑEKO UDALAREN 
ARTEKO HITZARMENA 

 
- Sarrerak, NOSen ziklo-kontzertuetara joateko, 2,5 euroan. Gehienez ere 2 

sarrera eros ditzake hezkuntza-komunitateko kide bakoitzak kontzertu 
bakoitzeko. 

 
o 2014-2015eko ikasturtea: 1.237 sarrera 
o 2015-2016ko ikasturtea: 1.211 sarrera 
o 2016-2017ko ikasturtea: Hitzarmena berrikusi zen. Zikloko 6. 

kontzertutik aurrera, orkestrak hogei sarrera jarri zituen Eskolaren 
eskura ziklo bakoitzeko osteguneko kontzerturako, eta beste hogei 
ostiraleko kontzerturako, esleipen-baldintzekin, ikasleen adinaren 
arabera. 

o 2017-2018, 2018-2019 eta 2019-2020ko ikasturteak 
 

- 14 ETA 30 URTE BITARTEKO IKASLEAK 
o Baluarte Gaztea promozioa: Gazte Txartelarekin sarrerak 5, 7 eta 9 

euroan eros daitezke, aretoko guneen arabera. 
 

- 14 URTETIK BEHERAKO IKASLEAK 
o Identifikazio txartela eskatu Eskolan 
o Identifikazio-txartelak Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren 

jarduneko denboraldirako baino ez du balio. 
o Identifikazio-txartelaren baldintzak: 

 Gehienez 2 sarrera erosteko aukera, bakoitza 2,5 euroan. 
 Sarrerak Baluarteko txarteldegian erosiko dira, kontzertua 

noiz eta aste horretako asteazkenean beranduenez, eta 
Eskolako txartela erakutsi beharko da. 
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 Sarrerak ikasle adingabearendako eta heldu laguntzaile 
batendako izanen dira. Inolaz ere bi heldurendako. 

 Musika Eskolei zuzendutako sarrera hobaridunak 
dituztenek aretoen sarreran dauden langileei aurkeztu 
beharko dizkiete nahitaez hala sarrera nola txartela, aldi 
berean. 

 
 

13. BESTE SUSTAPEN BATZUK ESKOLAKO IKASLEENTZAT 
 

-  Nafarroako Unibertsitateko Museoak % 15 bitarteko deskontua eskaini 
die zenbaitetan Eskolako ikasleei eta irakasleei, 2019-2020ko ikasturtean 
zehar, bertako agertokian egindako kontzertuen sarreretan.  

 
- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa 

 
o 30 urtetik beherakoek edozein gunetarako sarrerak erosi ahal 

izanen dituzte 10 euroan, Baluarteko txarteldegian, emanaldia 
hasi baino 30 minutu lehenago. 

o Denboraldi osorako oso prezio murriztua duten abonamenduen 
eskaintza. Ikasle guztien artean iragarri zen, eta, eskaerak jasota, 
esleitutako abonamenduak zozketatu ziren.  

 2017-2018ko ikasturtean 33 abonamendu banatu ziren. 61 
eskaera egin ziren. 

 2018-2019ko ikasturtean 42 abonamendu banatu ziren. 63 
eskaera egin ziren. 

 2019-2020ko ikasturtean 42 abonamendu banatu ziren. 63 
eskaera egin ziren. 

o Gune eszenikoak itxita egon direnez, EOSek abonatuei itzuli die 
abonamenduaren prezioaren parte bat. Kudeaketa-lan hori 
oraindik ez da posible izan Musika Eskolaren kasurako. 

o 2020-2021eko ikasturteari begira, EOSek Eskolari 
abonamenduak eskaintzeko eta esleitzeko prozedura berarekin 
jarraitzen badu, ezin izanen diogu programa honi heldu. 
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14. ESKOLAREN JARDUNAREN BERRI EMATEA 

 
Sare sozialetan ez ezik, 2017ko urtarriletik aurrera agenda baten bidez 
ematen dugu gure jardueren berri; izan ere, astero bidaltzen dugu aipatu 
agenda Udalaren Komunikazio Zerbitzura eta prentsa idatziko Diario de 
Noticias eta Diario de Navarra komunikabideetara. Halakoetan, Eskolan 
egitekoak diren jarduerak iragartzen dira, hala nola entzunaldiak, bestelako 
ekitaldiak, kontzertuak, ikastaroak, bai eta beste zenbait agertokitan 
egitekoak diren kontzertuak ere. 
Bestalde, finkatu egin da posta elektronikoaren erabilera ikasleekin 
harremanetan jartzeko. Bide hori erabilita bidaltzen diegu gonbita 
hezkuntza-komunitateko kideei etor daitezen egiten ditugun kontzertu 
nagusietara, hitzaldietara eta gure ustez haien interesekoak izan daitezkeen 
bestelako ekitaldietara. Halaber, oharrak ere posta elektroniko bidez 
bidaltzen ditugu, egutegiaz edo Eskolako jardunarekin zerikusi duten beste 
zenbaitez. 
Askotan, Eskolan matrikulatutako ikasleei bidaltzen diegun mezuarekin 
batera (milatik gora aldi bakoitzeko) Eskolaren blogerako esteka ere 
txertatzen dugu, bertan argibide gehiago ematen delako edo argitara 
ematen delako, esaterako, kontzertu baten programa, noiz eta horretara 
joateko gonbita egiten dugunean. 
2019-2020ko ikasturteko azken hiruhilekoan sare sozialak “erakusleiho” 
bikaina izan dira Eskolako irakasleek egin duten lanaren berri emateko 
aurrez aurreko jardunik ez zegoen bitartean. 
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15. ESKOLA SARE SOZIALETAN 

 
FACEBOOK 

 

- Helburua: Eskolako jardueren berri ematea, bai eta Eskolako hezkuntza-
komunitateko kideentzat interesgarriak gerta daitezkeen artikulu, 
kontzertu eta bestelako jardueren berri ere. Bertan, halaber, eskura 
jartzen ditugu Eskolaren blogean argitaratutako sarrerak. 

 
- Jardueraren hasiera: 2014ko maiatza 
 
- Jarraitzaile kopurua  

 
o 2015eko ekainaren 16an: 396 
o 2016ko ekainaren 13an: 586 
o 2017ko ekainaren 14an 687 
o 2018ko ekainaren 19an 778 
o 2019ko ekainaren 18an 881 
o 2020ko ekainaren 24an 1073 

 
 

ESKOLAREN BLOGA 
 

(2020ko ekainaren 22ko DATUAK) 
 

- Helburua: Eskolaren jarduerak aurkeztea eta haien berri ematea, 
argazki-galeria barne.  

 
o Argitaratutako sarrerak Facebook eta Twitter-en partekatzen dira, 

eta ikasle guztiei bidaltzen zaizkie posta elektronikoaren bitartez 
(mila mezu baino gehiago informazio-bidalketa bakoitzean). 

 
- Bisita-kopurua:  

o 2014-2015: 11.346 (15/06/15) 
o 2015-2016: 13.341(16/06/07) 
o 2016-2017: 36.838 (2017/06/06), 23.497 gehiago urtebetean. 
o 2017-2018: 51.335, 14.497 gehiago urtebetean 
o 2018-2019: 63.756, 12.421 gehiago urtebetean. 
o 2019-2020: 76.229, 12.473 gehiago urtebetean. 
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- Argitaratutako sarrera-kopurua: 
 

o 2014-2015: 33 
o 2015-2016: 37 
o 2016-2017: 67 
o 2017-2018: 54 
o 2018-2019: 54  
o 2019-2020: 34 (aurrez aurreko jarduna eten zenez, kontzertu-

programazioari eta argazki-galeriari zegozkien sarrerak 
argitaratzeari ere utzi genion). 

 
YOUTUBEko KANALA 

 
2016-2017ko ikasturtean Eskolaren Youtubeko kanala estreinatu genuen, eta 
bertan gure jardueren, entzunaldien eta jaialdietako parte-hartzearen bideoak 
jarri genituen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be 
 
2019-2020ko ikasturteko azken hiruhilekoan Eskolako Youtube kanalean 
argitaratu diren bideoek ikasleek eta irakasleek konfinamenduan egindako 
lanaren berri ematen zuten. Gaixo zein osasun-langileak adoretzeko bideoak; 
ikasleek etxean egiten zuten musika elkartuz egindako taldekako muntaketa-
lan nekeza, irakasleen eskutik; irakasleen emanaldiak balkoietan 
konfinamenduan zehar edo ikasleak agurtzeko eta animatzeko bideoak; 
zenbait instrumenturako tutorial teknikoak; etxean jotzeko akonpainamenduak. 
Horretik denetik egin da.  
Joaquín Maya Musika Eskola Bereziaren Youtubeko kanalean argitaratutako 
bideo kopurua martxoaren 13tik ekainaren 22ra (KORONABIRUSaren ALDIAN) 
= 187 
 

TWITTER 

https://twitter.com/escuelajmaya 
 

2017ko martxoan ireki genuen @escuelajmaya Twitter-kontua 
 
Jarraitzaileak 2018ko ekainaren 19an: 144 
Jarraitzaileak 2019ko ekainaren 5ean: 267 
Jarraitzaileak 2020ko ekainaren 24an: 323 
 
Argitaratutako txioak 2020ko ekainaren 24an: 675 

https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be
https://twitter.com/escuelajmaya
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INSTAGRAM:  
 

 @escuelamusicajmaya 
 

2018ko maiatzaren 26an sortua. 
2020ko ekainaren 24an, 711 jarraitzaile 
2020ko ekainaren 24an, 331 argitalpen 
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I. ERANSKINA 
2018-2019ko EKONOMIA-BEHARRAK ETA GASTU NAGUSIAK 

TXOSTENA. 

 

 

Ekonomia atalari eta aurrekontuari dagokienez, alde nabarmena dago 2019 
ikasturte-amaieraren eta 2020an igarotakoaren artean. Alde hori Musika 
Eskolari esleitutako aurrekontua erabiltzerakoan dauden aldaketetan datza. 
Izan ere, 2019. urtea amaitu arte Eskolak aurrekontua normaltasunez erabili 
ahal izan zuen, jarraian zehaztuko diren inbertsioetarako. Behin 2020. urtea 
hasita, Eskolari jakinarazi zitzaion zenbait arrazoi zirela medio zailtasunak 
zeudela; hori horrela, Eskolari eskatu zitzaion Idazkari Teknikoari jakinarazteko 
zer gastu egin behar ziren, funts erabilgarririk zegoen egiaztatzeko eta unean 
uneko egoerari doitzeko.  

Geroago, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondoriozko alarma-egoera 
hasi eta Musika Eskolako aurrez aurreko jarduna eten zenetik, ez da inolako 
gasturik egin.  

 

1. INSTRUMENTUAK: 

-2019ko amaieran haurrendako akordeoi bat erosi zen, akordeoiko 
ikasle gazteenen beharrei erantzuteko.  

-2019ko amaieran bateria bat erosi zen bateria-ikasgelarako, eta 
horrela erabilera komuneko bateria –narriatuta zegoena eta talde, 
konbo eta abarretan erabiltzekoa– kendu zen; hori eginda Eskolako 
bateriak berrantolatu ziren, erabilera hobea egiteko. 

Bi erosketa horiek (haurrendako akordeoia eta bateria) alorreko 
aurrekontuaren kontura egin ziren oso-osorik. 

Ezin izan zaie honako behar hauei aurre egin: 

 -Mailegurako oboe bat. 

 -Mailegurako tronpa bat. 

 -Silbote bat. 

 -Piano elektroniko bat. 

 -Bibrafono bat. 

 

2. INSTRUMENTUEN MANTENTZE-LANAK 
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Instrumentuen mantentze-lanek gastu handia dakarkiote Eskolari, 
eta lehentasuna dute:  

-Eskolako piano guztien urteko mantentze-lanak, aldizkako 
afinazioak barne, ekitaldi-aretoko eta liburutegiko isats-
pianoenak bereziki. Gastu hori berrikusiko da, mantentze-lan 
horiek eraginkorragoak eta haien kostua txikiagoa izateko modua 
planteatze aldera. 

-Zurezko eta metalezko haize-instrumentu guztien mantentze-
lanak. Atal honetako gasturik handiena oboe baten zapatilak 
aldatzea izan zen, 400 euro jo baitzuen. 

 -Hari-instrumentuen arkuei zurdak jartzea.  

 -Istripuak eta apurketak. 

 -Akordeoien mantentze-lanak. 

-Higadura handia pairatzen duten beste instrumentu batzuen 
mantentze-lanak, hala nola taldeek erabilitako teklatuenak eta 
perkusiozkoenak. 

-Eskolako instrumentuetarako material suntsikorrak (mihiak, 
hariak, ...) 

 

3. EKITALDI-ARETOAREN, ITXARONGELAREN ETA 2. IKASGELAREN 
INSTALAZIOAK MODERNIZATZEKO PROIEKTUA 

 2019ko apirilean, Eskolak txosten eta proiektu bana egin zituen 
materiala eskatzeko ekitaldi-aretoaren, itxarongelaren eta 2.11 
ikasgelaren instalazioak modernizatzeko. 

Gastua baimendu zenez bateria eta haurrendako akordeoia 
erosteko, Eskolako ekitaldi-aretorako pantaila bat ere erosi ahal 
izan zen eta hori jarduketa garrantzitsua izan zen Eskolako 
instalazioak modernizatzeko plana garatzeari begira. 

 

4. ALTZARIAK 

Material gehiago dagoenez –bereziki, Eskolan egindako lanak, 
proiektuak, liburuak eta partiturak–, altzariak (armairuak, apalak...) 
erostea aintzat hartu behar da biziki. Azken finean, biltegiratze- 
eta artxibatze-sistemak behar dira. 
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-Eskolan ikasleek gero eta kutxatila gehiago eskatzen dute, eta 
aintzat hartzekoa da, bertan aski ikaslek ordu asko ematen 
baitituzte. Elkarbizitza eta jardueren garapena erraztuko dituzte. 

-Beharrezkoa da entsegu-aretoetan eta Eskolako ekitaldi-aretoan 
esku hartzea, eskolak, entseguak eta kontzertuak errazago egiteko 
eta optimizatzeko. Esku-hartze horrek xede du entseguetarako 
atrilak eta entsegu-atril horiek gordetzeko orgak erostea. Areto 
horietan erabiltzen diren atril tolesgarriak nahiko hondatuta 
daude, eta trabak jartzen dituzte honako hauetarako: 

 Eskola-denbora aprobetxatzeko. 

 Ikasturteko arratsalde arrunt batean ondoz ondoko zenbait 
entsegu-saio antolatzeko. Ikasgela ondorengo 
taldearendako prest uzteko. 

 Ikasgelak garbitzeko eta higienerako. 

 Atril tolesgarriak azkar hondatzen dira. Halako atrilak maiz 
erosi beharra ekidin nahi da. 

 

5. ESKOLAREN MUSIKA-JARDUERAK ERAGINDAKO GASTUAK 

-Eskolaren eraikinetik kanpo egiten diren musika-jardueretan 
izandako gorakada hala mantendu da: truke-kontzertuak, 
topaketak beste eskola batzuekin, parte-hartzeak jaialdietan... 
Horrek instrumentuak eta materiala garraiatzeko gastuak igotzea 
ekarri du, baita ikasleen joan-etorriekin lotutakoak (autobusak) 
ere. 

-Gastuen kapitulu hau ez da 2020an igarotako aldian gauzatu, 
alarma-egoera deklaratzearekin batera bertan behera geratu 
zirelako jarduerak eta kontzertuak. 

 

6. KONTZERTU DIDAKTIKOAK – PRESTAKUNTZA 

-Alarma-egoera iragarri ostean Eskolan egitekoak ziren kontzertu 
guztiak bertan behera geratu ziren, III. Historia Astean (bertan 
behera) egitekoa zen kontzertu didaktikoa barne. 

-Gauza bera gertatu zen irakasleen prestakuntzarako gastuekin. 
Edonola ere, 2020ko ekainean eta aurrez eskaera eginez, Telelana: 
plataformak eta baliabideak musika-irakaskuntzan online eskolak 
emateko ikastaroa egin ahal izan zen. Ikastaroak xede zuen 
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irakasleei prestakuntza ematea baliabide digitaletan online 
irakaskuntzarako, zalantzak argitu eta konfinamenduko asteetan 
zehar garatutako irakaskuntza-sisteman ezagutza berriak 
eskuratzeko. 
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II. ERANSKINA: JOAQUIN MAYA MUSIKA ESKOLA BEREZIKO IKASLEEN EBALUAZIO ETA 
MAILA-IGOERARAKO PROZESUEI BURUZKO JARRAIBIDEAK 

 
 
COVID-19aren pandemiak eragin duen salbuespeneko hezkuntza-egoerari aurre 
egiteko jarraibide hauek eman genituen, bat etorrita, batetik, Hezkuntza eta Lanbide 
Heziketako Ministerioak COVID-19ak eragindako krisi-egoerari aurre egiteko 2019-
2020ko ikasturteko hirugarren hiruhilekoan zein 2020-2021eko ikasturte hasieran 
jarduteko jarraibideak eta esparrua ezartzeko apirilaren 22an emandako EFP/365/2020 
Aginduarekin, eta, bestetik, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak 
“Nafarroako ikastetxeetako aurrez aurreko hezkuntza-jarduera eteteari buruz” 
argitaratu dituen jarraibideekin. 
 
Aipatu arauek irakaskuntza arautuko ikastetxeei eragiten diete, baina nork bere 
jarraibideak garatzeko esparrua ere eskaintzen dute, halako moduan non oinarrizko 
printzipioak Joaquín Maya Musika Eskola Bereziko arau-esparrura egokitu daitezkeen. 
 
ESKOLAKO EGUTEGIA 
 
Ikasturte amaierako eskola-egutegia 2019-2020ko ikasturterako hasiera batean 
onetsitakoa izanen da, eta hortaz, eskolak maiatzaren 29an, ostiralarekin, amaituko 
dira.  
 
EBALUAZIOA ETA MAILA-IGOERA 
 
1.- Irizpide orokorrak 
 
Irizpide orokor gisa, curriculuma eta programazio didaktikoak malgutuko dira, eta 
ebaluazioa nahiz maila-igoera egokituko dira, ikasturteko hirugarren hiruhilekoan izan 
diren aparteko inguruabarrak aintzat harturik. Malgutasun horrek eta mailaren 
ebaluazio eta igoerara egokitzeko neurriek xede izan beharko dute, oro har, Joaquín 
Maya Musika Eskola Bereziko ikasleen maila-igoera. 
 
Hori horrela, eta Hezkuntzako Ministerioak eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza 
Departamentuak emandako jarraibideekin bat, maila-igoera izanen da arau nagusia 
maila eta irakasgai guztietan, are kontuan hartuta Eskolako Barne 
Funtzionamendurako Araudiak ez duela aurreikusten maila errepikatzeko aukera, V. 
tituluko II.kapituluko 4. artikuluaren e) letran honakoa ezartzen duelarik:“Ikasleak 
matrikulatuta dagoen irakasgairen bat ez badu gainditzen eskolatzea galduko du”. 
Hortaz, gutxiegi kalifikazioa salbuespenezko neurria izanen da. 
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Hirugarren ebaluazio edo amaierako ebaluaziorako, kontuan hartuko dira aurreko bi 
ebaluazioak, zeinak aurrez aurreko hezkuntza-jarduna izan baitzuten, eta hirugarren 
hiruhilekoko eskola-jarduna, betiere horrek ikasleei mesede egiten badie. 
 
2.- Irizpide orokorren aplikazioa 
 
- 2.1.- Maila-igoerak irizpide nagusia izan behar duela ahaztu gabe, gutxiegirekin 

kalifikatzen ahalko dira, salbuespenez, instrumentu eta/edo musika-hizkuntzako 
irakasgaiak, baldin eta baldintza hauek betetzen badira: 
 

- Ikasleak gutxiegi kalifikazioa eskuratu badu bai lehenengo ebaluazioan bai 
bigarrenean eta gutxiegi horren arrazoi nagusia eskolak edo ikastorduak ez 
aprobetxatu izana edo irakasgaiaren programazioari lotutako zereginetan 
axolagabe aritu izana bada. 

- Irakasleak, ikasleari entzun ostean, gutxiegi kalifikazioa ematea proposatuko 
du, Barne Funtzionamendurako Araudiaren V. tituluko II. kapituluaren 4-c 
artikuluan ezarritako kausekin bat, eta txostena igorriko du Eskolako 
Zuzendaritzara; azken horrek Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta 
Gazteriako Alorreko Unitate Teknikoari jakinaraziko dio egoera.  

- Behin Alorreko Unitate Teknikoa informatuta, eta aintzat harturik Ikastetxe 
Planean ezarritakoari jarraikiz zuzendariaren eskumena dela, indarreko 
xedapenekin bat, zuzendari- eta koordinatzaile-lanak egitea eskolako 
jarduera guztiak hezkuntza-proiektua lortzeko bideratzea, zuzendariak 
ikaslea eskolatik kanpo geratzea ebatziko du, eta interesdunak arauan 
ezarritako errekurtsoak paratzen ahalko ditu ebazpen horren aurka. 

 
- 2.2.- Irakasleak telelanean daudenez, ezin dituzte ikasleen kalifikazioak Musika 

Eskola 2.0 aplikazioan sartu, eta hortaz, honela kudeatuko da azken ebaluazioa:  
 

o Oro har, ikasleek bigarren ebaluazioan eskuratutako kalifikazio berdina 
izanen dute 3. ebaluazioan. 

o Ikas-jardunean balorazio positiboa eduki eta hori dela-eta irakasleak 
uste badu ikasleak bigarren ebaluazioan eskuratutakoa baino kalifikazio 
hobea jaso beharko lukeela, irakasleak aldaketa horren berri emanen 
die zuzendariari eta ikasketaburuari. 

o “Kalifikatu gabe” 
 Instrumentuaren irakasgaia “kalifikatu gabe” geratzen ahalko da 

soilik Eskolan 2020ko urtarriletik aurrera onartutako ikasleen 
kasuetan. 

 Musika-hizkuntzan, lehen bi ebaluazioetako gutxiegiak ikaslearen 
heldutasun-faltaren ondoriozkoak badira, irakasgaia “kalifikatu 
gabe” geratzen ahalko da, eta horrela, ikaslea mailaz igotzen 
ahalko da beste irakasgaietan, Eskolako matrikula mantenduta. 
Irakasgai hori ez da inolaz ere kalifikatu gabe utziko ikasleak bi 
lehen ebaluazioak gainditu baditu. 
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 Gainerako irakasgaiak kalifikatuko dira, eta ikaslea hurrengo 
mailara igaroko da. 

o Ohorezko matrikulak eta 1. eta 2. accesitak 
 Eskolako Hezkuntza Proiektuan ezarritakoarekin bat, “urtero 

ohorezko matrikula bat, 1. accesit eta 2. accesit bana emanen 
dira irakasgai bakoitzean matrikulatutako hogei ikasle bakoitzeko 
(edo hogeiren zatiki bakoitzeko). Ohorezko matrikularako eta 
accesitetarako izangaiak kasuan kasuko irakasleek izendatuko 
dituzte.  

 
Ikasleari bigarren ebaluazioan eskuratutako nota ez eta beste bat jarri nahi dioten 
irakasleek zuzendariari eta ikasketaburuari jakinarazi beharko diote hori, mezu 
elektroniko bat bidalita, maiatzaren 15a (ostirala) baino lehen, honako datu hauek 
adierazita: 
 
- Hirugarren ebaluaziorako bigarren ebaluazioko kalifikazioa baino hobea jarri nahi 

zaien ikasleen izen-abizenak eta kalifikazioak. 
- Amaierako ebaluazioan “kalifikatu gabe” izanen duten ikasleen izen-abizenak. 
- Ohorezko matrikularako eta 1. zein 2. accesitetarako ikasle-izangaien izen-abizenak.  
- Ikasleren bati gutxiegi jartzea proposatuz gero, mezuarekin batera txosten 

arrazoitu bat igorri beharko da, jarraibide hauen 2.1 puntuan azaldutako 
inguruabarrekin bat. 

 
Iruñean, 2020ko maiatzaren 5ean 

 
María Arratibel Aramburo 

Joaquín Maya Musika Eskola Bereziko zuzendaria 
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III. ERANSKINA: 2019-2020ko IKASTURTEKO MEORIA – Irakasleen memoriak 
Ikasketa-aldi EZ PRESENTZIALA (3. ebaluazioa) 

IKASLEEN MEMORIETATIK EGINDAKO LABURPENA 
 

 Emaitzaren balorazioa 
 Alderdi negatiboak 

 
Muga teknikoak - “Musika-eskola birtuala ezerezetik eraikitzea” 

- Talde-praktika egiteko ezintasuna 
- IkaslearEKIN ezin jotzea: tonuan jartzeko lanak... 
- Taldeak: “zuzeneko online lanak ez du funtzionatzen” 
- Baliabide teknologiko egokien gabezia: EKIPAMENDUEN EROSKETA 

(ordenagailuak, mugikorrak...) 
- Kasu askotan, bideodeien soinu-kalitate kaskarra (batzuetan soinua 

hobea zen grabatutako bideoetan bideodeietan baino) 
- Kalitate kaskarra Interneterako konexioetan (oso ohikoa) 
- Zenbait aplikazio erabiltzeko beharrezkoa zen ikasleek posta-helbide 

“instituzionala” (eskolakoa) edukitzea 
- “ordenagailua ez dago pianoaren ondoan” 
- Baliabideen beharra, mikrofonoak eta soinu-txartelak kasu 
- Gailuak EROSI beharra: “inbertsio ekonomiko handia egin behar izan dut”, 

“nuen ordenagailuak ez zuen horrenbeste bideorako ahalmenik” 
- “ezinezkoa izan da elkarrekin jotzea, pianoarekin laguntzea, konpasa 

markatzea edo ikaslearekin kantatzea” 
- Taldekako eskolak (musika-hizk.): ezintasun teknikoa ikasleekin denbora 

errealean aritzeko, unean uneko zalantzak argitzeko edo ikasle bakoitza 
egiten ari dena jakiteko  

- “Nik ikasleen eskuak ikusi ahal izateko, ez zekiten ordenagailua edo 
mugikorra non utzi” 

Software 
zaharkitua Eskolan 

- Irakasle dezentek partiturak, bideoak eta hotsa editatzeko aplikazioen 
bertsio eguneratuagoak dituzte etxean lan egiteko, eta dagoeneko 
bazuten “horretarako” materiala erosita (hardware eta softwarea) 

- Hori arazotsua litzateke 2020-2021eko ikasturtean aurrez aurreko 
jarduna eta jardun telematikoa uztartu behar izanez gero 

Alderdi 
emozionalak 

- Kontaktu fisikoa eta gertutasuna desagertzen dira 
- Taldekako praktika (alderdi soziala) desagertzen da 
- “Soinu-kalitate kaskarra denbora luzez entzuten aritzeak buru-nekea 

areagotzen du”. 
- “Dagoeneko zailtasun akademikoak zituztenak erabat deskonektatu 

ziren” 
- Musikaren ezaugarri sozializatzailea desagertzen da 

Ikasle eta familien 
erantzuna 

- Askotarikoa. Kasu batzuetan kontaktu eta errendimendu 
txikiagoak...Gehienek oso erantzun ona izan dute. 

- Are agerikoagoa egin da familiaren engaiamendua beharrezkoa eta 
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garrantzitsua dela ikaskuntzan aurrera egiteko 
- Ikasle gehiagorengana iristeko hainbat modu mantendu behar dira: 

batzuekin bideodeia, beste batzuekin Drive, bidalketa-zuzenketa-
erantzun bideodunak beste batzuentzat (zoom+whatsapp+clasroom) 
(wetransfer+email+whatsapp) 

- Ikasle gazteenek gurasoen menpe daude erabat konektatzerako 
orduan, etab. “Txikiek familiaren laguntza handia behar izan dute” 
“Gazteenak eta bereziki gaitasun musikal urrienak dituztenak izan dira 
kaltetuenak” 

- Beharrezko teknologien erabileran ezagutza urria duten familiak 
“familien gaitasun digitala erdi-mailakoa edo erdi-mailakoa/baxua da” 

- Aita/ama irakasle bihurtu zen etxean: “nire eskuak ziren, ikasleari fisikoki 
laguntzerakoan” 

- Kasu batzuetan, “posta elektronikoa ez dute berrikusi, eta oharkabean 
postako spam karpetara sartu dira bidalitako mezuak” 

Lan-ordutegia eta 
-baldintzak 

- Ikasle gehiagori arreta emateko, goizez eta arratsaldez, asteburuetan... 
- Irakas-denbora handitu da: “aparteko lanak materialak eta zereginak 

sortu zein egituratzeko” 
- “Hasieran laguntza, denbora eta pazientzia gehiago behar izan nituen” 
- Denbora gehiago eskolak prestatzeko. Adibidea: eskolako 40 

minutuetan hau guztia egin behar: bideoak deskargatu, bideoak ikusi, 
erantzun posta, bideodei edo norberaren grabazio baten bidez “bertan 
zuzenketak eta iradokizunak adierazita, esandakoa adibideetan 
emanez” 

- Gailuak telelanerako edo eskoletarako erabiltzen zituzten familiak 
konektatu zitezen, eskola-ordutegia aukeratzea eskaini zaie 

- Eskola batzuk luzatu egiten ziren, ikaslea ez zegoelako konektaturik 
adostutako orduan 

- Tentsio fisikoa pantaila aurrean ordu mordoa egoteagatik 
- “Familiei prestakuntza digitala” ematea lan gehigarri bat izan da 
- “Laneko kontuak, pertsonalak eta hezkuntza arlokoak” nahasten dira 
- Musika-hizkuntzako eskolak: material berriak egiteko beharra, pdf, mp3 

edo bestelako formatuetan, ezberdinak ikasmailen arabera, eta maila 
bereko talde bakoitzaren gaitasunen arabera. 

- “Aste Santuko oporretan moldaketak, probak eta abar prestatu nituen” 
- Lanerako zein komunikatzeko hainbat bide mantentzeko beharra, 

guztiengana iritsi ahal izateko (online eskolak eta bideo/audio-
bidalketen bidezko eskolak) 

Bateragarritasuna - Irakasleek bateragarri egin behar izan dituzte lana eta familia 
- Gailuak erabilgarri edukitzeko zailtasunak, familiako zenbait kide 

telelanean, online eskoletan eta abar aritu behar zirelako 
- “Kontzentrazioari eragin dio laneko eta familiako esparruen 

gertutasunak” 
- Lanerako bakarrik den toki bat edukitzeko ezintasuna 
- Familia askok zailtasunak izan dituzte musika-eskolei, instrumentuaren 
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ikasketa-orduei eta eskola-orduei guztiei aurre egiteko 
Ikasteko edo 
eskoletarako 
zailtasunak 

- Kantua: ez dira ausartzen etxean abesten 
- Eskolan ikasteko ezintasuna, itxita zegoen eta 
- Etxean instrumenturik ez edukitzea eta eskolara ezin joatea 

(kontrabaxua, fagota, perkusioa, bateria) 
- Perkusioa: lanak eskura zituzten instrumentuen arabera egokitzea 
- Ezin izan dira baliatu mailegurako instrumentuak 
- Zalantzak argitzeko erantzunak eta abar ezin izan dira hain 

berehalakoak izan 
Prestakuntza - Ezjakintasuna dauden app-en gainean eta horiek erabiltzeko moduan 

- Bideo/audio-muntaketa 
- Taldekako eskolak online 
- Prestakuntza zabaltzeko beharra: “musikariak musikari, irakasle, 

orientatzaile, editore, soinu-teknikari, informatikari eta abar bihurtu 
gara” 

Pribatutasuna - Telefono pertsonalaren erabilera whatsapp-taldeetarako, 
bideodeietarako, bideoak jaso eta bidaltzeko 

- Irakaslearen atsedenaldiak inbaditzea (asteburuak, oporraldiak) 
- “Whatsapparen erabilera ez-egokia”. Bideoak bidaltzeko edo elkarrekin 

komunikatzeko beste bide batzuk ematen ziren, baina familia batzuek 
whatsapp erabiltzen jarraitzen zuten 

Aurrez aurrezko 
eskolak 
ordezkaezinak 
dira 

- Mihiak doitzeko ezintasuna (oboea, fagota, saxoa, klarinetea) 
- Gorputz-jarrera behatzeko eta erlaxazioa zein hotsa lantzeko 

zailtasunak 
- “AURREZ AURREKO ESKOLEI BALIO HANDIAGOA EMANEN ZAIE” 
- Zailtasun handiagoa ikasle gazteenei kontu teknikoak helarazteko: 

“Ikaslea gero eta gazteago eta maila gero eta baxuagoa, orduan da 
beharrezkoago haiekin zuzenean aritzea elkartrukean” 

Elkarbizitza - Praktika-orduak ugaritu egin dira (praktika pertsonala + eskolak online 
edo bideo-grabazioak), eta senitartekoak eta bizilagunak ere etxean 
daude denbora horretan guztian zehar... 

- Arazoak bizilagunekin Eskolan ikasten duten zenbait seme-alaba 
dituzten familietan 

Aplikazio eta 
plataforma ugari 
eta desberdinak 

- Baliteke Eskolan zenbait seme-alaba dituzten familiek zailtasun gehiago 
eduki izana irakasleek erabili dituzten aplikazio eta metodologia 
ezberdinengatik; “geroari begira, egokia litzateke irakasle guztiek 
plataforma bera erabiltzea” 

 
 Alderdi positiboak 

 
SORMENA - Talde-karpetak bideo interesgarriekin, asteko baxu-jotzailea, baxuaren 

historia youtube-ko esteka bidez. Oroigarri gisa, “bideo-orla”. 
- “Kontzertua txapinetan” 
- Egunero konektaturik egoteko aukera aprobetxatzea egunero ikasteko 

ohitura, engaiamendua, talde-eskolak (entzute aktiboa), inprobisazioa eta 
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abar sustatzeko.  
- “Egoera honek irakasleek beren buruak birsortzea ekarri du” 
- “Kontzertuak balkoietatik”: 40 
- “Jakin-mina piztu da zein plataformak funtzionatzen duten eta zeintzuk ez 

arakatzeko” 
- 2 etapa: lehenengoan, nahasmena, bilaketa, baliabide desberdinen probak, 

tutorial bidezko ikaskuntza; eta bigarrenean, egonkortasuna, hautatutako 
baliabide eta estrategiekin 

- Irakasle youtuberrak: tutorialak espezialitateko ikasleentzat edo ikasle 
guztientzat oro har 

- Programatutako entzunaldiak online kontzertuekin ordeztu dira 
- Bideo “ludiko-didaktikoen” bidalketak astero, ez lan osagarri gisa, baizik eta 

gauza “berezi edo dibertigarri gisa” 
Ikasleen 
PROPIOTZEPZIOA 

- Ikasleak bere burua grabatzen du: bere joaldia ikusi eta entzun behar du 
irakasleari bidali aurretik 

- Autokritikaren garapena (bideoak) 
- “Grabatu behar zirenez, norberaren exijentzia-maila eta behaketa-

gaitasunak garatu dituzte” 
- Gorputz-kontzientziaren hobekuntza, jarreren zuzenketa 

Ikasleen 
ingurunearen 
ezagutza 

- Familia-ingurua (laguntza etxean), erabilgarri dituzten instrumentuak... 
- Harreman handiagoa familiekiko: “Orain komunitatea gara, lehen baino 

gehiago”  
- “familia-konplizitate” ezberdina dago, ikasgelan gertatzen ez zena 

Klaustro 
“kolaboratiboa” 

- “Nire prestakuntza-beharrak lankideen laguntzari esker asetu nituen” 
- “Flauta-irakasleak geure artean antolatu ginen lanerako materiala elkarri 

telematikoki bidaltzeko” 
- “Haize-instrumentu guztietarako arnasketa-tutorialak” irakasle baten 

Youtubeko kanalean 
- Video Game Music: “minus one” audioak eta instrumentu guztietarako 

partiturak webgune horretan 
Alderdi 
emozionalak 

- “Elkar ikusi, entzun eta ordutegiak mantentzearen poztasuna”  
- Egokitzeko eta ikasteko gaitasuna handitu da  
- “Gizabidea” areagotu da 
- “Esperientzia bikaina izan da” 
- “Emozio bizi-biziak izan dira, eta pianoak hori kanporatzen laguntzen zien”. 

“Batzuek leihoa zabaltzen zuten 20:00etan, eta pianoa jotzen zuten 
bizilagunentzat; askok ospitalera bidaltzeko bideoak grabatu zituzten”. 

- “gure ikasleendako funtzio soziala egin dugu hilabete hauetan” 
- Audio- eta bideo-edizioari esker, ikasleak “ikaskideak entzun dituzte partitura 

jotzen zuten bitartean, eta horrela ez dute galdu taldean jotzearen 
sentsazioa” 

- Lana familiengan pentsatuta antolatzea: “erabilera errazeko eta zero kostu 
ekonomikoa zuten tresnak erabiltzea, ikaslearen pribatutasuna kontuan 
hartzen zutenak” 

- “Gure lana gehiago ikusarazi da” 
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- Lagungarria izan da “familia batzuek konfinamendua musikaren bidez 
gozatzen igaro zezaten” 

- Edukia “parentesi bat zen konfinamendu-garaian, non kanpotik iristen ziren 
albiste guztiak berri txarrak baitziren”  

Ikasleen 
engaiamendua 

- “Denbora gutxien eskaintzen ziotenak, grabazioak jarri behar zirenez, 
behartuago ikusi dituzte beren buruak” 

- Motibazioa handia izan da, bideoak igorri direlako Nafarroako 
Ospitalegunera, sareetan argitaratu direlako... 

- “Gehienetan ikasteko orduek gora egin dute”; “denbora gehiago ikasteko” 
- Grabazioak hainbat aldiz, irakasleari onena bidaltzeko: askok gehiago 

praktikatu dute 
- Konfinatuta egonik (...), “ikasle batzuek arreta handiagoa jarri diote musikari” 
- “Asko oso motibatuta zeuden bideoak grabatu eta beren buruak pantailan 

ikustearekin” 
- “Ikasleek asko landu eta zorroztu dituzte partiturak” talde-lanak bestela ez 

zuelako funtzionatzen 
Aurrezko 
aurreko 
eskoletan 
txertatu 
daitezkeen 
estrategia 
berriak 

- Etxean grabatu, bideoak eskolan elkarrekin ikusi... 
- Eskolako instrumentu-eskolak grabatzea, gero etxean ikusteko aukera eduki 

dezaten, eta, horrela, gurasoak ere partaide bihurtu (Bea Fdez.) 
- Irakaskuntzari aplikatutako teknologia berriak aurrez aurreko eskolekin osatu 

daitezke 
- Oraindik ere erabilgarriak izan daitezkeen IKT tresna berriak ezagutzea: 

Edmodo; partituren zuzenketa digitala, eta ganbera-musika birtuala, 
edizioekin, Acapella, Filmora, Shotcut aplikazioekin 

- Urrezko hiru arauak (birziklatzea, berrerabiltzea, murriztea): ikasle askok 
“pantailaren bat erabiltzen dute partituretarako, eta hortaz, etorkizunean, 
paperaren erabilera murriztuko dugu” 

- “Aplikazio berriak ezagutu izana oso ongi etorriko zait aurrez aurreko eskolei 
begira” 

- Irakasleen bideo- eta audio-grabazioak: ikasleak haren jarraibideak ditu 
ikasi bitartean.  

- Posta elektronikoa: edozein unetan plazaratu ditzakete zalantzak 
- Taldekako eskolak (musika-hizk., korua): prestatutako materiala “zabalik 

utziko da udarako”. “datorren ikasturterako beste lan-baliabide gisa hartuko 
dut”, “sortutako materialak erabilgarriak dira, eta gurasoek eskatu dituzte, 
udan erabiltzeko” 

Irakasleen 
prestakuntza 

- “Etapa hau ikasteko balio izan digu, eta ikasitakoa baliagarria izanen da 
gerorako, inoiz halako egoera zailen bat gertatzen bada” 

- Zailena hasiera izan zen: “plataforma desberdinak ezagutzea, hautatzea, eta 
horiek erabiltzen arian-arian ikastea” 

- “Erabilgarria izan daiteke lankideen esperientzia guztiak klaustroetan edo 
berariazko lantegietan trukatzea” 

 
 
 


