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KONTINGENTZIA PLANA ETA ARRETA DIGITALAREN PLANA. 2020-2021 
 

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak argitaratutako aurrez aurreko 
jarduerarako Protokoloan ezarritakoarekin bat eta indarrean dauden osasun-arauen 
araberako eskola-jarduera garatzeko Kontingentzia Plana egin da, Musika Eskolako 
Zuzendaritza Taldearen, Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriaren Alorraren 
eta Udaleko Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren artean. 

Kontingentzia Plan hori I. eranskin gisa sartu da 2020-2021eko ikasturterako Urteko 
Plan honetan. 

Bestalde, aurrez aurreko hezkuntza jarduera 2020-2021eko ikasturtean garatzeko 
Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak argitaratu duen prebentzio- 
eta antolaketa-protokoloak ezarritakoarekin bat, Joaquín Maya Musika Eskolak Arreta 
Digitalaren Plana argitaratu zuen 2020ko urrian. 
 
Bertan zenbait neurri ezartzen dira ikasleei arreta ez-presentziala emateko, osasun-
egoerak eskatuta aurrez aurreko irakaskuntza hein batean edo guztiz bertan behera 
utzi behar bada. 
 
Arreta Digitalaren Plana II. Eranskin gisa sartu da Urteko Plan honetan. 
 

 
IRAKASKUNTZEN ANTOLAMENDUA 

 
1.- SARRERA JOAQUÍN MAYA ESKOLAN 
 
1.- Betekizunak 

- Gutxieneko adina : 7 urte, 2020. urtean beteak 
- Iruñeko Erroldan izena emanda egotea, inskripzioa hasi baino lehen. 
- Zozketan izena eman nahi duten Eskolako ikasleek eskola-postuari uko 
egin beharko diote ikasle berri gisara matrikulatu baino lehen. 
- Gainditu ez eta, horrenbestez, eskola-postua galdu duten ikasle ohiak 
ezin izanen dira berriz ere Eskolan matrikulatu, harik eta gutxienez 2 
ikasturte igaro arte suspenditu zuten eskola-ikasturtetik kontatuta. 
- Bi aldiz Gutxiegi izan duten ikasleak ezin izanen dira berriz ere Eskolan 
matrikulatu. 
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2.- Esleitzeko prozedura: Zozketa. 
 
 a) Sarrera-eskaerak ikaspostuak baino gehiago badira, zozketa eginen 
da. 
 b) Adinaren araberako lehentasun-irizpideak ezartzen dira, eta 
ikaspostuen % 10 erreserbatuta dago 15 urtetik gorakoentzat, Eskola Proiektuan 
ezarritakoarekin bat. 
 c) Musika-ezagutzak dituzten ikasleen kasuan, proba bat eginen zaie 
baloratzeko zer maila dagokien egitea Musika Hizkuntza irakasgaian. 
Instrumentu-erronda eta -hautaketa egin eta gero, ikasle bati esleitzen bazaio 
ezagutzen duen instrumentu bat, instrumentu-irakasgai horren ardura duten 
irakasleek egoki jotako mailan jarriko dute ikaslea ikasturtean zehar. 
 
3.- Itxarote-zerrendak. 
 
 a) Zozketa egin eta gero, ikasle berriak matrikulatuko dira hutsik dauden 
ikaspostuetan. Instrumentu-erronda eta -erakustaldia baino lehen, irailean, 
ikasposturik eskuratu ez dutenek itxarote-zerrenda osatuko dute, zozketan 
ezarritako ordenarekin bat. 
 b) Itxarote-zerrendak publikoak izanen dira eta haien gaineko 
informazioa emanen zaie eskatzen duten guztiei. 
 c) Ikasturte bakoitzean berrituko dira. 

d) Itxarote-zerrendako pertsonak onartuak izan daitezke ikaspostu 
hutsak sortzen badira haien adinean edo ikaspostu hutsaren ezaugarrien 
arabera eta araudi honek ezarritako matrikula-araubidearekin bat. Zerrendak, 
irizpide pedagogikoak eta antolamenduzkoak direla medio, adin-multzotan 
banatu dira eta indarra edukiko dute ikasturte bakoitzeko lehen eta bigarren 
hiruhilekoetan. 

 
 
 
 
 
4.- Behin-behineko izena ematearen datuak. 2020/2021 

 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Behin-behineko izen-emateen kopurua 723 748 570 
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Betekizunak betetzen ez zituzten behin-
behineko izen-emateak (errolda, betekizun 

akademikoak...) 

21 16 6 

Behin-behineko izen-emate baliozkoak 702 732 564 
 
Behin-behineko izena ematearen ehunekoa, bideen arabera: 

 
4.- Matrikula datuak (Eskolako Kontseilua egin zenean) 
 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Behin-behineko izen-emateen 
kopurua 

723 748 570 

Betekizunak betetzen ez zituzten 
behin-behineko izen-emateak 

(errolda...) 

21 16 6 

Behin-behineko izen-emate 
baliozkoak 

702 732 564 

Ekaineko ZOZKETAN eskainitako 
ikaspostuak 

150 125 140 

Ekainean matrikulatuak 125 105 121 
Ikaspostu hutsen bigarren 2018/10/11 2019/10/11 2020/11/03 

   

2015/2016k
o 

ikasturtea 

2016-
2017ko 

ikasturtea 

2017-
2018ko 

ikasturtea 

2018-
2019ko 

ikasturtea 

2019-
2020ko 

ikasturtea 

2020/2021
eko 

ikasturte
a 

BE
H

IN
-B

EH
IN

EK
O

 IZ
EN

-E
M

A
TE

A
 Eskolan 

aurrez 
aurre 

kop
. 107 109 112 81 0 0 
% % 15,8 % 18,44 % 15,77 % 11,20     

WEBGUNE
AN 

kop
. 450 343 403 459 600 488 
% % 66,5 % 58,04 % 56,78 % 63,49 % 80,21 % 85,61 

010 
kop

. 120 139 195 183 148 82 
% % 17,7 % 23,52 % 27,46 % 25,31 % 19,79 % 14,39 

                

GUZTIRA 
ko
p. 677 591 710 723 748 570 
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eskaintza 
Bigarren eskaintzako ikaspostu 

kopurua 
91 74 56 

Itxarote-zerrendatik deitutakoen 
kopurua 

210 180 50 

Matrikulatuen kopurua 69 61 28 
Ikaspostu hutsen hirugarren 

eskaintza 
2018/10/25 2019/10/23 2020/11/17 

Hirugarren eskaintzako 
ikaspostu-kopurua 

43 17 29 

Itxarote-zerrendatik deitutakoen 
kopurua 

120 49 50 

Matrikulatuen kopurua 30 5 17 
 
 
2. INSTRUMENTU-HAUTAKETA. INSTRUMENTU-ERRONDA. 2020/2021eko 
IKASTURTEA 

 
Familia, ikasle eta irakasleen segurtasunaren hobe beharrez, aurten ez zen 

egin aurrez aurre ohiko Instrumentu Erronda Eskolan. Errondaren ordez, ikasleendako 
web-orri bat eskuragarri jarri zuten Eskolaren webgunearen barruan 
(http://www.pamplona.es/escuelademusica), instrumentuen eskaintzarekin. Bertan 
bideo batzuen bidez ezagutzera ematen ziren hala instrumentuak berak nola 
Eskolako irakasleak. 

Halaber, eleccioninstrumento@pamplona.es posta elektronikoa gaitu zen, 
normalean aurrez aurre argitzen diren eta aurten telematikoki bideratu behar 
genituen galderak eta zalantzak jasotzeko. Espezialitatearen arabera, kontsulta 
espezialitateko irakasleari bidaltzen zitzaion, gero erabiltzaileari erantzuteko. 

Irailaren 7an, astelehenarekin, instrumentu-eskaera egin zen webguneko 
formulario baten bidez. Esteka Eskolaren webgunean argitaratu zen eta nahitaez 10 
instrumentu hautatu behar ziren, lehentasun-ordenaren arabera. 

Aurreko ikasturteetan egin zen moduan, eskaera egiten ez dutenak onartuen 
zerrendako azken postura igaro dira, zozketan eskuratu zuten zenbakia kontuan hartu 
gabe, eta eskaera egin duten ikasleen instrumentu-esleipena amaitu eta gero bete 
gabeko toki gehien dituen instrumentua esleituko zaie. 

Instrumentuak ekainean egindako zozketaren hurrenkeraren arabera esleitu 
dira. Ikasleak hautatutako 10 instrumentuetatik bakar baterako ere tokirik ez badago, 
tokiak bete gabe dituen beste instrumentu bat esleitzen zaio. 

http://www.pamplona.es/escuelademusica
eleccioninstrumento@pamplona.es
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Esleitutako instrumentuen zerrenda irailaren 10ean argitaratu zen Eskolako 
webgunean, eta bertan instrumentuko irakaslea eta zein ikasgelatan ematen dituen 
eskolak adierazi ziren. 

 
3.- IRAKASGAIEN ANTOLAMENDUA. 2020-2021eko IKASTURTEA: AURREZ 
AURREKO ESKOLEN HASIERA MAILAKATUA 
 
Ikasturtearen hasiera Eskolan modu mailakatuan antolatu da, Kontingentzia 
Planean ezarritako protokolo berriak hobe barneratze aldera. Irakasleek, beren 
aurrez aurreko eskola-orduetan, gainbegiratze-lanak egin dituzte, 
protokoloaren funtzionamendu egokian lagunduz. 
 
Irakasgaien hasiera-datak: 
 

Irakasgaia Eskolen hasiera 

Musika-hizkuntza eta Korua Irailak 18, ostirala 

2. zikloko Instrumentua (5. mailatik 8.era) Irailak 18, ostirala 

1. zikloko Instrumentua (hastapen-mailatik 
4.era) 

Irailak 25, ostirala 

2. zikloko Instrumentu-taldeak (5. mailatik 
8.era) 

Urriak 5, astelehena 

- 1. zikloko Taldeak 

- 2. zikloko ikasleen 2. Taldea 

Osasun-egoerak 
ahalbidetzen duenean 
hasiko da jarduera 

 
 
 4.-IKASKETA PLANA 
 
Ikasturte hasieratik eta ezarrita dauden osasun-neurriak betetzeko, Musika-
hizkuntzako ikasleek beren taldeari esleitutako bi orduetatik bakarrik ordu batean 
jaso dute eskola aurrez aurre eta Harmoniako ikasleak txandaka etorri dira 
Eskolara, aste batean bai eta hurrengoan ez.  
 
Hastapen-mailan eta 1. mailan ikasleek Eskolara etorri beharko dute Koru irakasgaian 
eta esleitutako Musika-hizkuntzako orduan. Horrela, bikoizketa txanda batek Korua 
izango du Hizkuntza daukan egunean, eta talde beraren beste txanda batek 
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Hizkuntza izanen du bere taldeari esleitutako ordutegiko bigarren egunean. Egoerak 
iraunen balu, ikasturtearen erdialdean bikoizketa txandak alderantzikatuko dira. 

 
Joaquín Maya Musika Eskolako Ikasketa Plana:  
 

 IKASTURTEA PRESTAKUNTZA 
IRAKASGAIAK 

INSTRUMENTUA MUSIKA TALDEAK 

LEHEN 
ZIKLOA 

Hastapen-
maila 

Musika 
Hizkuntza  
2 h, astean 

30', astean 1 h, astean (Koru-
taldea)  

1. maila Musika 
Hizkuntza  
2 h, astean 

40', astean 1 h, astean (Koru-
taldea) 

2. maila Musika 
Hizkuntza  
2 h, astean 

40', astean    Hautazkoa 

3. maila Musika 
Hizkuntza  
2 h, astean 

40', astean    Hautazkoa 

4. maila Musika 
Hizkuntza  
2 h, astean 

40', astean    Hautazkoa 

BIGARREN 
ZIKLOA 

5. maila   30', astean 1 h, astean (koru, 
orkestra, banda, 
etab.)  

6. maila  30', astean 1 h, astean (koru, 
orkestra, banda, 
Harmonia)  

7. maila  30', astean 1 h, astean (koru, 
orkestra, banda, 
etab.)  

8. maila  30', astean 1 h, astean (koru, 
orkestra, banda, 
etab.)  

6. mailan ezinbestekoa da Harmonia ikastea. (1 h, astean) 
Gitarra elektrikoko, baxu elektrikoko eta bateriako ikasleendako, 
ikasgai hori Inprobisazio eta Harmonia Modernoko lantegiak 
ordezkatu du 5. mailan. 
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5.- INSTRUMENTU- ETA KORU-TALDEAK. 2020-2021 
 

 Instrumentu-taldeak era mailakatuan jarri dira martxan, unean uneko 
osasun-egoeraren araberako egutegia ezarriz.  

 Urriaren 5a: bigarren mailako ikasleendako instrumentu-
taldeak (derrigorrezkoa): Instrumentu-talde BAT ikasle 
bakoitzeko 

 Data erabakitzeke: 
 Bigarren mailako ikasleen parte hartzea bigarren edo 

hirugarren instrumentu-taldeetan 
 Lehenengo zikloko ikasleendako instrumentu-taldeak 
 Kanpoko ikasleen matrikula (ikasle ohiak, bestelakoak...) 

 Ez da kanpoko ikasleen matrikularik eginen kontrakoa abisatu arte 
 Instrumentuko irakasleek bigarren zikloko ikasleendako instrumentu-

taldeen lehenengo esleipena egin ondoren, Zuzendaritza Taldeak 
aldaketak egin ditu instrumentu-taldeko ikasleen taldekatzeetan, 
horrela ezarritako osasun neurriak nolanahi ere betetze aldera.  

 Instrumentu-taldean gehienez 20 musikarik parte hartzen ahal dute. 10 
eta 20 musikari bitarte dituzten instrumentu-taldeek ekitaldi-aretoan 
entseatu dute, eskenatokia eta besaulki-patio osoa betez. 2 metroko 
tartea ezarri da musikarien artean eta manparak jarri dira. Horrela, 
aretoa ezin da beste ezertarako erabili. 

 Instrumentu-taldeak osatzeko musikari jakin batzuk BEHAR direnez, 
“laguntzailearen” irudia erabili da, Barneko Funtzionamendu Araudian 
azaltzen den moduan, matrikula egin beharrik gabe. Laguntzaileak 
gehitu dira bi konbotan: Joaquín Maya bandan, Big Band-ean eta Txistu 
Taldean. 
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6.- IKASTARO MONOGRAFIKOAK helduentzat. 

 
Joaquín Maya Musika Eskolak aurten ere helduendako ikastaro monografikoak 
eskaini ditu, baina, COVID-19aren garaian eta parte-hartzaile guztien 
segurtasuna helburu duten eta indarrean dauden neurriak betetze aldera, 
ikastaroak Descalzos kalea 56, 2. solairuko aretoan emanen dira, gehienez 20 
partaiderekin talde bakoitzeko eta maskara jarduera osoan zehar erabili 
beharko da. 
Xabier Armendariz da ikastaroen irakaslea 2015-2016ko ikasturtetik. 

Eskainitako ikastaroak: 

- “Musikaren historiako konpositore handiak eta estiloak” 

- “Entzunaldi gidatuak”  

- “Artea entzun” 

- “Opera eta zarzuela” 
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8.- MATRIKULA DATUAK1 

 
 

2020-2021eko IKASTURTEKO IKASLE KOPURUA, IRAKASGAIKA 
 

IRAKASGAIAK 

HAST
APEN

-
MAIL

A 

1. 
MAIL

A 

2. 
MAIL

A 

3. 
MAIL

A 

4. 
MAIL

A 

5. 
MAIL

A 

6. 
MAIL

A 

7. 
MAIL

A 

8. 
MAIL

A 

GUZTIR
A 

AKORDEOIA 9 13 9 9 2 4 1 1 3 51 
INSTRUMENTU-
TALDEA2 

         0 

BAXU ELEKTRIKOA 4 11 4 2 3 1  1  26 

BATERIA 6 9 6 1 1 4 5  2 34 

BONBARDINOA 4 2 1 1 2 1   1 12 

KANTUA 3 1 6 3  1  1 3 18 

KLARINETEA 13 8 11 6 4 5 5 3 1 56 

KONTRABAXUA 4 2 4 2 1 1  1  15 
IKASTARO 
MONOGRAFIKOA
K 

         56 

FAGOTA 2 1 3   1  2 2 11 

TXIRULA 10 11 14 5 8 5 4 1 3 61 

GITARRA 4 8 6 3 5 2 1 3  32 
GITARRA 
ELEKTRIKOA 

9 4 9  3 4   2 31 

OBOEA 2 5 6 8  5 1   27 

PERKUSIOA 4 7 6 6 3 1 1 2 1 31 

PIANOA 31 27 33 21 15 11 9 9 3 159 

SAXOFOIA 7 10 12 9 11 1 5 3  58 

TRONBOIA 2 6 5 4 3 7 2   29 

                                                      
1 Datuak 2020ko urriaren 21ean 
2 COVIDaren egoera dela-eta, 2020/2021eko ikasturtean ez da matrikularik egin instrumentu-
taldeetan parte hartu nahi duten kanpoko ikasleendako.  
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TRONPA 3 4 4 4  2    17 

TRONPETA 2 7 12 5 4 4 4 4  42 

TUBA    1      1 

TXISTUA 7 5 3 5 2 4 2 1  29 

BIOLA 5 7 4 6  3 2 2  29 

BIOLINA 15 7 12 8 4 6 3 1 2 58 

BIOLONTXELOA 2 9 4 8 3 2 2 1 2 33 

GUZTIRA 148 164 174 117 74 75 47 36 25 916 

 
 

2020-2021eko IKASTURTEKO IKASLE KOPURUA, IRAKASGAIKA 
 

IRAKASGAIAK 

HAST
APEN

-
MAIL

A 

1. 
MAIL

A 

2. 
MAIL

A 

3. 
MAIL

A 

4. 
MAIL

A 

5. 
MAIL

A 

6. 
MAIL

A 

7. 
MAIL

A 

8. 
MAIL

A 

GUZTIR
A 

MUSIKA 
HIZKUNTZA 

102 127 157 138 67 24    615 

HARMONIA  44        44 

KORU TALDEA 98 126        224 
INSTRUMENTU 
TALDEA (2. ZIKLOA) 
* 

         181 

GUZTIRA 200 297 157 138 67 24 0 0 0 1064 

 
TALDEKO IRAKASGAIAK IKASTEN DITUZTEN IKASLE GUZTIAK INSTRUMENTUA ERE IKASTEN ARI 
DIRA, BERAZ, IKASLE KOPURUA, GUZTIRA, AURREKO TAULAN DAGOENA DA. 
 
* Ez dira sartu ikasketa-planari jarraitzen ez dioten ikasleak. Dagoeneko aurreko orriko 
taulan zenbatu diren bigarren zikloko ikasleak dira eta, instrumentuaz gain, 
instrumentu-taldean aritzen dira. 
 
Egokitze-ikasturtean matrikulatutako ikasle-kopurua:  
 
2017/2018: 35 
2018/2019: 23 
2019/2020: 30 
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2020/2021: 23 
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Instrumentu aldaketak eta Musika Hizkuntzako, Koruko eta Harmoniako 
taldez aldatzea: 
 

o 62 eskaera, instrumentuz aldatzeko. 8 eskaera aldatzeko zain: 
Gitarra klasikoko 7 eta Kantuko 1. 

 
o Musika-hizkuntzako, Koruko eta Harmoniako taldez aldatzeko 

eskaerak 
 
Barneko Funtzionamendu Araudiarekin bat, 2020/2021eko ikasturtean honako 
kasu hauek bakarrik onartuko dira talde-aldaketa emateko: 
 

1. 
Eskolako ordutegiarekin bat egitea 
(egiaztagiriak aurkeztu beharko dira) 
 

2. 
Behar bezala justifikatutako osasun-zioak (ikaslearenak)  
(egiaztagiriak aurkeztu beharko dira) 
 

3. 
Musika-hizkuntzako beste talderen batean matrikulatutako anai-arrebak izatea.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Eskaerak Emandakoak Ukatutakoak Bajak 
(ukatutakoen 
artean) 

2016/2015 80 79 1 Ez zen kontaketarik 
egin 

2017/2016 149 120 (% 80) 29 (% 19) Ez zen kontaketarik 
egin 

2018/2017 176 116 (% 65) 60 (% 34) 3 
2018/2019 90 54 (% 60) 36 (% 40) 3 

3 baja, 
hutsegiteengatik 
GUZTIRA 6 baja 

2019/2020 92 58 (% 63) 34 (% 37) 10 
2020/2021 78 68 (% 87) 10 (% 13) 1 
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9.- ESKOLAKO ORDUTEGIA. 2020/2021 
 

- Ikasturte-hasiera: Irailaren 1a, Hastapen mailako ikasleentzat, 
instrumentu erronda birtualarekin. 

- Eskolen hasiera:  Eskolen hasiera pixkanaka egin da osasun-egoera 
dela-eta 

o Irailaren 18an, bigarren zikloko Koruko, Musika-hizkuntzako eta 
Instrumentuko ikasleentzat. 

o Irailaren 25ean, hirugarren zikloko Instrumentuko ikasleentzat. 
o Urriaren 5ean, Instrumentu-taldeentzat.  

- Eguberrietako oporraldiak: Abenduaren 23tik urtarrilaren 10era. 
- Inauteriak:  Otsailaren 15etik 19ra. 
- Aste Santuko oporraldiak: Martxoaren 29tik apirilaren 9ra. 
- Jaiegunak:  

o Urriak 12, Pilar eguna 
o Azaroak 30, San Saturnino 
o Abenduaren 3tik 7ra, Nafarroaren eguna, Konstituzioaren eguna, 

zubiak eta Sortzez Garbiaren eguna. 
o Martxoak 19, San José 

- Eskolen bukaera: Maiatzak 28 
- Ebaluazioak: Abenduak 17, martxoak 18 eta maiatzak 20 
- Eguberrietako kontzertuak, Udaberria, ikasturte amaiera eta Historiaren 

Astea, datarik gabe, osasun egoera aintzat hartuta. 
- Ikasleen prestaketa, Kontserbatoriora sartzeko entzunaldiak, Paulino 

Caballero eta Pablo Sarasate sariak eta saridunen kontzertua, egiteke, 
osasun egoeraren bilakaeraren zain. 

- Ikasturte-bukaera: Ekainak 30 
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IRAKASLEEN ANTOLAMENDUA 
 

IRAKASLEA  
 

2020/2021eko IKASTURTEA 

IAGOBA BILBAO 
 

 
AKORDEOIA 
Lanaldi osoa 
 

Mª JESÚS ERDOZAIN 
 

 
AKORDEOIA 
Lanaldi osoa 
 

ÁLVARO DÍAZ 
 
 

 
BONBARDINOA ETA TUBA 
3,5 orduko lanaldia 
 

EDURNE OSÉS  
 

 
BONBARDINOA ETA TUBA 
7 orduko lanaldia 
 

SALVADOR CONTRERAS 
 

 
KLARINETEA 
Lanaldi osoa 
 

ALMUDENA IBÁÑEZ 

 
KLARINETEA 
18 orduko lanaldia 
 

 
JON ANDER ARCENILLAS 
 

KLARINETEA 
3 orduko lanaldia 

DANIEL MORÁN 

 
KONTRABAXUA 
10,5 orduko lanaldia 
 

SANDRA DOMÍNGUEZ 

 
KORU-TALDEA 
Lanaldi osoa 
 

FERRÁN TAMARIT 
 

 
FAGOTA 
10,5 orduko lanaldia 
 

FRANCISCO DE MIGUEL 
 

 
FLAUTA 
Lanaldi osoa 
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RAKEL RIVERA 

FLAUTA 
5 eskola-orduko lanaldia Reyes Morenoren adinaren 
araberako ordu-murrizketaren 5 orduak betetzen 
ditu. 
 

REYES MORENO 
Lanaldi murriztua, 58 urtetik gora 
edukitzeagatik 

 
FLAUTA 
Lanaldi murriztua (16 eskola-ordu) 58 urtetik gora 
edukitzeagatik 
 

 
MARISOL MALÓN 
IKASKETABURUA 
 

 
IKASKETABURUA: 16 ordu 
Lanaldi murriztua (16 eskola-ordu) 58 urtetik gora 
edukitzeagatik 

 
BEATRIZ FERNÁNDEZ 
Marisol Malónen ordezkoa 
 

GITARRA: 21 eskola-ordu 

ENRIQUE ARZA 
 

 
BAXU ELEKTRIKOA  
Lanaldi osoa  

 
JUAN-ULRICH CALVO 
 
 

GITARRA ELEKTRIKOA  

Lanaldi osoa 

ALBERTO ZARRALUQUI 
 

 
BATERIA 
Lanaldi osoa  

GISELA MARTÍNEZ 
Lanaldi murriztua, semea zaintzeko 

 
MUSIKA HIZKUNTZA 
4 eskola-ordu eta 12 minutuko murrizketa 
 

 
LUIS NOTARIO 
Lanaldi erdia murriztua, seme-alabak 
zaintzeko 
 

 
MUSIKA HIZKUNTZA ETA HARMONIA 
10 ordu eta erdi 
 

ADRIAN GARCÍA 
Luis Notarioren lanaldi murriztua 
ordezten du. 

MUSIKA HIZKUNTZA ETA HARMONIA 
10 ordu eta erdi 

 
M. BELÉN VALENCIA 
Nuria Abadíaren Musika-hizkuntzako 
ikasketaburutza-eginkizunei dagozkien 
orduak ordezten ditu 

MUSIKA HIZKUNTZA  
10,5 orduko lanaldia 
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NURIA ABADÍA 
 
16 ordu, ikasketaburua, eta 5 ordu, piano 

PIANOA 
5 ordu  
 

JOSÉ ANTONIO OLAIZOLA 

 
MUSIKA HIZKUNTZA 
Lanaldi osoa 
 

Mª JOSÉ ELVERDÍN 
 
10 eskola-orduko lanaldi-murrizketa, 
lanordu sindikalengatik 
 

KANTUA eta MUSIKA HIZKUNTZA 
 
10 eskola-orduko lanaldi-murrizketa, lanordu 
sindikalengatik 

EDUARDO HENRIQUEZ 
I 

MUSIKA HIZKUNTZA 
10 eskola-orduko lanaldia María José Elverdinen 
lanordu sindikalak ordezten ditu. 

ANDER LARRINAGA 
 
Gisela Martínezen murrizketa 

MUSIKA HIZKUNTZA 
4 eskola-ordu eta 12 minutuko lanaldia 

 
MARÍA ARRATIBEL 
  
 

ZUZENDARITZA: 14 eskola-ordu 
Lanaldi murriztua, seme-alabak zaintzeko (7 eskola-
ordu) 

 
ANDREA BELLOSTA 
María Arratibelen zuzendaritza orduak 
eta seme-alabak zaintzeko lanaldi 
murriztukoak ordezten ditu 

OBOEA 
Lanaldi osoa 

SALVADOR TARAZONA 

 
PERKUSIOA 
Lanaldi osoa 
 

MARIOLA BIURRUN 
Lanaldi murriztua, 58 urtetik gora 
edukitzeagatik 

 
PIANOA 
Lanaldi murriztua (16 eskola-ordu) 58 urtetik gora 
edukitzeagatik 
 
 

 
JOEL IVÁN REYNOSO 
 

PIANOA 
Lanaldi osoa 



21 

 

 
ADELA MARTÍN  
10 orduko lanaldi-murrizketa, 
ordezkaritza sindikalagatik 
 

PIANOA   
(ordezkari sindikala)  
Jardunaldia: 11 ordu 

 
AINHOA MARTÍNEZ 
Honakoak ordezten ditu: Mariola 
Biurrunen orduak, Adela Martínen ordu 
sindikalak eta Ana Teresa Rodríguezek 
seme-alabak zaintzeko hartutako 
lanaldi murriztukoak.  

PIANOA/ERREPERTORIO JOTZAILEA 
17 ordu eta erdi 
 

ANA TERESA RODRIGUEZ 
4 orduko murrizketa, euskara ikasteko, 
eta 2,5 ordu, seme-alabak zaintzeko 

 
PIANOA/ERREPERTORIO JOTZAILEA  
14,5 orduko lanaldia  
 

HÉCTOR PÉREZ 

 
PIANOA 
Lanaldi osoa  
 

 
ALFREDO CARLAVILLA  
Lanaldi murriztua, seme-alabak 
zaintzeko 
 

SAXOFOIA 
10 ordu eta 40 minutu 

EDUARDO RUBIO 
Aldredo Carlavillaren orduak ordezten 
ditu 
 

 
SAXOFOIA 
5 ordu eta 20 minutuko lanaldia 
 

PEIO FONTÁN 

 
SAXOFOIA 
Lanaldi osoa 
 

JUAN CARLOS AOIZ 
 

 
TRONBOIA 
Lanaldi osoa 
 

PATXI TARDÍO 
 

 
TRONPA 
11 orduko lanaldia  
 

BEATRIZ DÍAZ 
 

 
TRONPETA  
10,5 orduko lanaldia 
 

 
DAVID LANZ 

 
TRONPETA 
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Lanaldi osoa 
 

MÓNICA SÁNCHEZ 
 

 
BIOLINA 
Lanaldi osoa 
 

 
CYNTHIA ESMERALDA NIEVES VIVAS 
 

 
BIOLA 
Lanaldi osoa 
 

ÁLVARO SANTIAGO 
 

 
IDAZKARITZA, 10 eskola-ordu 
BIOLINA, 11 eskola-ordu 
Lanaldi osoa 
 

 
LAURA ZUDAIRE 
Álvaro Santiagok Zentroko Idazkaritzan 
ematen dituen orduak ordezten ditu 
 

BIOLINA  
10 eskola-ordu 

JAVIER NAVASCUÉS 

 
BIOLONTXELOA 
Lanaldi osoa 
 

ALFONSO ITURRIA 

 
TXISTUA 
Lanaldi osoa 
 

 

 

IRAKASLEEN JENDAURREKO ORDUTEGIAK:  

2020-2021eko ikasturtean arreta, ahal izanez gero, telematikoa edo telefonikoa 
izanen da. Aurrez aurreko hitzordu bat behar izanez gero, segurtasun-tartea 
mantentzen uzten duen espazio zabal eta aireztatu batean eginen da. 

 

 2.- CURRICULUM PROIEKTUA 

Departamentuek zeinek bere irakasgaiaren programazioa egiten dute, eta 
gero idazkaritzan jartzen dira horiek jendearen eskura. 

Programazioetan honako alderdi hauek biltzen dira: helburu orokorrak, 
edukiak, metodologiak eta ebaluazio-sistemak, irakasgai bakoitzerako maila 
ezberdinetan ezarritakoak. 
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3.- IRAKASLEEN KLAUSTROAK ETA BILERAK 

Ostegunetan: 10:00 – 12:00. Irakasleen klaustroa, Departamentu-bilerak edota 
irakasleendako prestakuntza-ikastaroen programazioa. 2020-2021eko 
ikasturtean aurrez aurreko klaustro bat egin da, irailaren 1ean. Data horren 
ondoren, eta Nafarroako osasun agintariek edukierak mugatzeko bilakaera 
kontuan hartuta, ez da aurrez aurreko klaustrorik eginen. 

 

4.- BIRZIKLATZE IKASTAROAK: 2020-2021eko ikasturteko lehenengo 
hiruhilekoa 

 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak finantzatutako On Lineko 
prestakuntza. 
 

- “Eskola inprobisatuak”, Franceso Casalirekin 
- “Hasiberriendako musescoreak”, Álvaro Díazekin 
- “Hasiberriendako audio- eta bideo-edizioa”. Álvaro Díazekin 
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IKASLEEN ANTOLAMENDUA 

 

1.- OHOREZKO MATRIKULAK ETA SARIAK 

 

Ohorezko matrikulak: 

Irakasle bakoitzak ohorezko matrikula bat emanen du zuzenean maila 
bakoitzeko. Horretarako, kontuan hartuko dira ikasle bakoitzaren 
aprobetxamendua eta errendimendua.   

Sariak: 

Ansoleaga sariak akuilua dira ahalegin berezia erakutsi duten ikasleentzat. 
Ikasturtero, Musika Hizkuntzako irakasleek lau sari ematen dituzte ikasle guztien 
artean.  

Pablo Sarasate saria proba baten bidez ematen da, lehen zikloa amaitzen ari 
diren 4. mailako ikasleen artean. Paulino Caballero saria azterketa baten bidez 
ematen da, bigarren zikloa amaitzen ari diren 8. mailako ikasleen artean. Bi 
proba horiek 2017ko ekainaren lehen hamabostaldian egiten dira. 

   

2.- JARDUERA PLANA 

 

Instrumentu-taldeen AURREZ AURREKO kontzertuak, pedagogikoak, 
ikasleenak eta espezialitate desberdinetakoak, bertan behera geratu dira 
besterik jakinarazi arte. 
 
Eskolak Hezkuntza-berrikuntzako Proiektu berri bati ekinen dio, kontzertuak, 
entzunaldi txikiak, eta abar emateko streaming-en Eskolako sare sozialen 
bidez. 
 

III. Historia Astea: “Mozartetik Beethovenera” 

(COVIDaren ondorioz bertan behera gelditu da 2019-2020eko ikasturtean) 

Osasun-krisiaren bilakaeraren arabera, baloratuko da ospatu daitekeen 
eta/edo onlineko jardueren bidez egin daitekeen. 
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FUNTZIONAMENDU ARAUDI OROKORRA 

 
1.- ORDUTEGI OROKORRAK 

 
Eskola astelehenetik ostiralera egonen da irekita, 08:00etatik 22:00etara.  
Hilean bi larunbatetan irekitzen da Eskola, 10:00etatik 14:00etara.  
 
2.- INSTALAZIOAK 
 

Zentroko instalazioen erabilera, 2020-2021eko ikasturtean, Kontingentzia 
Planean jasotzen da. 
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2020ko AURREKONTUA 

 
2020ko urrian, Musika Eskola 2020ko martxoan hasi zen SARS-CoV2-ek 

eragindako pandemiak guztiz baldintzatzen duen egoera batean dago. 2020ko 
martxotik ekainera bitarte aurrez aurreko jarduera etetearen ondorioak nabarmenak 
izan dira Musika Eskolako gastuen jomugak aldatzerakoan. Adibidez, ez da gasturik 
egon garraioan, alokairuan, konponketetan, liburuak eta instrumentuak erostean, 
kontzertu didaktikoetan, irakasleen prestakuntzan... 
Ondorio horiek 2020-2021eko ikasturtean jarraitzen dute, hezkuntza-komunitate osoari 
ikasturtearen garapen segurua emateko hartu behar izan diren segurtasun- eta 
higiene-neurriek Eskolako jarduera eta antolaketa baldintzatu baitituzte. 

Eskola atxikita dagoen Alorrarekin elkarlanean, 2020ko udan honako neurriak 
hartzeko inbertsioak egin dira: 

 Ikasgela guztietan jartzea spray biruzida, gel hidroalkoholikoko 
banagailuak, eta paper-biribilkiak. 

 Baita Eskolako komun eta bainu guztietan ere. 
 Eskolatik sartu eta ateratzeko ibilbideak zedarritzeko hainbat 

seinale jartzea, bai eta taldeko irakasgaietan segurtasun-tartea 
mantentzea bermatzeko puntuak ezartzea ere. 

 Gel hidroalkoholikoko banagailu automatikoa Eskolako Sarreran. 
 1,50 x 1 metroko 21 manpara jartzea instrumentu-taldeetako 

entsegu-geletan. 
 

Halaber, eta irakaskuntzarekin aurrera egin ahal izateko ikasleak 
irakastorduetan beren etxeetan egon behar direnean, webkamarak eskatu eta 
jarri dira irakasleen ordenagailu guztietan eta mikrofonoentzako euskarriak ere 
eskatu dira, erabili eta ikasleei kalitatezko audioa eskaini ahal izateko. 

 
 
 Hala ere, irakaskuntza-jardunarekin aurrez aurre jarraitzean, beharrezkoa da 
eskolari beharrezko materiala ematen jarraitzea, zentzu guztietan kalitatezko 
irakaskuntza bermatu ahal izateko eta "normaltasun berri" horren barruan ahalik eta 
ondoen jarraitzen saiatzeko. 
 
 Zentzu horretan, Eskolari behar duen ekipamendua ematen jarraitzeko 
inbertsioei dagokienez, ikasturtearen garapen normalaren barruan, aspalditik 
antzematen ari diren beharren arabera, eta Eskolaren antolaketa baldintzatzen duen 
pandemiatik kanpo, honako hauek nabarmentzen dira: 
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 120 oskestra-atril erosi dira 1.10 eta 2.10 ikasgeletarako eta Eskolako 

Ekitaldi-aretorako, ikasgelan modu antolatuan gorde eta 
espazioa libre uzteko. Halaber, bere iraunkortasuna nabarmen 
handitzen da.  

 Beharrezkoa ziren atrilak gordetzeko orgak erosi dira. 
 Ekitaldi-aretoan proiektore bat jarri da, gaur egungo pantailarekin 

bateragarri. 
 Ekitaldi-aretoan argiztapen-barra bat jarri eta ikus-entzunezkoa 

berrantolatu da aretoa erabat aprobetxatzeko. 
 Bibrafono bat perkusio-ikasgelan. Duela urte batzuetatik hona ari 

da instrumentu hori eskatzen, baina kostu handia duenez, 
ezinezkoa da gastu horri aurre egin ahal izatea, aurrekontu-
banaketa eta instrumentuendako partidarik eza direla eta. 

 Entsegu-geletako aulki tolesgarriak gordetzeko orgak, kasu 
honetan Udalaren lantegien bidez. 

 
Aurten aurreikusten diren beste gastu garrantzitsuak honakoak dira: 

 Musika-hizkuntzako geletarako pantailak. Gaur egun, bakarrik 2.12 
ikasgelak dauka proiekzioetarako pantaila (eskuarki Ikastaro 
Monografikoetarako erabilia). Gainontzeko ikasgelek ez dute 
Musika-hizkuntzako ikasgeletan erabilitako proiekzioak ikustea 
erraztuko zuen pantailarik. Gaur egun paretaren gainean egiten 
dira.  

 Instrumentu batzuk erostea, eskuarki mailegu-instrumentutzat 
jotzen ez diren instrumentuak erosi ezin dituzten ikasleen esku jarri 
ahal izateko (instrumentu oso garestiak izan ohi dira: oboea, 
fagota, tronpa...)  

 Instrumentu eta Musika-hizkuntzako ikasgela batzuk teklatuez 
hornitzea. 

 Silbote bat txistu-ikasgelan. 
  
  

2021. urtean zehar eskatu edo espero diren beste esku-hartze batzuk honakoak 
dira: 

 Kableak berrantolatzea Eskolako 1.12 ikasgelan, bertako altzariak 
tokiz aldatzeagatik. 

 Eskolako hainbat gelaren egokitzapen akustikoa egiten jarraitzea: 
3.06 ikasgelan, gitarra elektrikoa eta baxu elektrikoa.  

 Eskolako pasabideak berriz margotzea. 
 Irakasleen gela ixtea eta erabilera anitzeko gela bihurtzea. 
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 Eskolako txapituludun ikasgela guztietako leihoetarako gortinak 
erostea (tenperatura jasanezinak baitira hilabeterik beroenetan) eta 
aire egokitua ikasgeletan edo gaur egun dagoen sistema hobetzea.  

 Arazoak ematen dituen Eskolako ate nagusia berrikustea eta horren 
ordez ate automatikoa edo antzeko konponbidea jartzea. 

 Eskolako paretetan dagoen hezetasuna behin eta berriro berrikustea; 
izan ere, 2019ko udaberrian, eraikinaren goiko aldean dauden 
moldura apaingarriak ia erortzear egon ziren, eta, beraz, horrek 
segurtasunean eragin dezake. 

 
Azkenik, eskatzen dugu, egoerak ahalbidetzen duen neurrian, instrumentuak 

erostera bideratutako partida esklusiboa izatea, aurreko paragrafoan mailegu-
instrumentuetarako deskribatutako beharrari aurre egiteko, baina, batez ere, Eskolan 
urtero horren inguruan agertzen diren beharren garapen egokia bermatzeko. 
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KONTINGENTZIA-PLANA JOAQUIN MAYA MUSIKA ESKOLAREN 
ESKOLA-JARDUERARAKO 

 
2020-2021eko IKASTURTEA 

 
AURKIBIDEA 

 
 Or. 

 
Segurtasun-, higiene- eta osasun-neurriak 

 
3 

ANTOLAKETA OROKORRA: barne joan-etorriak eta eraikinerako sarbidea 
 

4 

ANTOLAKETA: Maskararen erabilera eta beste babes-neurri batzuk 
 

5 

MAILEGU-INSTRUMENTUAK edota partekatzekoak: osasun-neurriak 
 

6  

ANTOLAKETA OROKORRA: irakasleak 
 

6 

IKASKETA-KABINEN ERABILERA 
 

7 

TALDEKO IRAKASGAIEN ANTOLAKETA:  MUSIKA-HIZKUNTZA ETA KORUA 
 

8 

ESKOLAKO INSTRUMENTU- ETA AHOTS-TALDEEN JARDUERAREN 
ANTOLAKETA 

 

8 

ARRETA DIGITALAREN PLANA 
 

9 

I. ERANSKINA: Protokoloa, COVID-19 kasu baten aurrean 
 

10 
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I. ERANSKINA: KONTINGENTZIA-PLANA JOAQUIN MAYA MUSIKA 

ESKOLAREN ESKOLA-JARDUERARAKO 
 

2020-2021eko IKASTURTEA 
 

Joaquín Maya Musika Eskolako COVID-19aren Kontingentzia Plana lankidetzan eratu 
da Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Alorrarekin eta  
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuarekin. 
 
Plan honek Eskolak bere jarduna gauzatzeko ezarri dituen higiene- eta antolaketa-
neurriak jasotzen ditu, betiere bat etorrita osasun- eta hezkuntza-protokoloekin, 
Eskolako ikasleei eta langileei testuinguru segurua eskaintzeko xedez, aurrez aurreko 
eskola-jarduna abiatzeko.  
 
Horrez gain, Kontingentzia Planak zenbait neurri ezartzen ditu, eta epe bat ematen du 
Arreta Digitalaren plana egiteko; izan ere, plan horrek eskola-jarduera bermatuko 
luke Eskolan aurrez aurreko lana murriztu beharko balitz. 
 
Kontingentzia Plana Musika Eskolaren webgunean argitaratu eta behar beste 
zabalduko da irakasle, familia, ikasle eta administrazioko, zerbitzuetako eta 
garbiketako langileen artean. Edozein zalantza argitu edo kontsulta egiteko Kontingentzia Planari 

buruz, erabiltzaileek hona idazten ahalko dute: dudasplanescuelamusica@pamplona.es 
 
Kontingentzia Planak ezartzen dituen neurriak berraztertu, aldatu eta areagotu 
litezke osasun-egoeraren bilakaerak halakorik eskatuko balu, betiere osasun eta 
hezkuntzako agintariek unean-unean ezar litzaketen irizpideen arabera. 
 
Aurrez aurreko hezkuntza jarduera 2020-2021eko ikasturtean garatzeko Nafarroako 
Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak argitaratu duen prebentzio- eta 
antolaketa-protokoloak ezarritakoarekin bat, Plan honetan finkatu diren neurriak bi 
ardatz nagusiren inguruan egituratzen dira: gune eta pertsonen antolaketa eta 
higiene-neurriak. 

dudasplanescuelamusica@pamplona.es
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- Segurtasun-, higiene- eta osasun-neurriak 
 

1. Eskolaren erabiltzaile guztiek (irakasleak, ikasleak, administrazioko, 
mantentze-lanetako eta zerbitzu orokorretako langileak), beren adina 
edozein delarik ere, maskara erabili beharko dute Eskolan dauden 
denbora osoan, eta Eskolara ezin izanen da sartu maskara jantzi gabe.  

2. Maskara erabiltzetik salbuetsita daude hala uztailaren 15eko 34/2020 
Foru Aginduan nola osasun-agintariek Kontingentzia Plana argitaratu 
ondoren onets litzaketen araudietan deskribatutako kasuak. 

1. Halaber, eraikinera sartzerakoan eskuak nahitaez desinfektatu behar 
dira. Xede horretarako, Eskolak gel-banagailuak jarriko ditu. 

2.  Ezin izanen dira ikastetxera sartu COVID-19arekin bateragarriak diren 
sintomak dituzten pertsonak, ezta eritasuna diagnostikatu zaien 
pertsonak ere, agindutako isolamendu-aldia bukatu ez badute, edo 
etxeko berrogeialdian dauden pertsonak, COVID-19aren sintomak edo 
diagnostikoa izan duen pertsonaren batekin kontaktu estua izan 
dutelako. 

3. Tenperatura hartzea ezin izanen da orokortu, Covid-19ari aurre egiteko 
prebentzio-neurri gisara.  

4. Ez da gomendatzen eskularruak erabiltzea, honako kasu hauetan izan 
ezik: azal atopikoa, psoriasia eta bestelako azal-gaitzak dituztenen 
kasuan, eskuak maizegi garbitzea kontraindikatuta badute. 

5. Ikasgela bat prestatuko da COVIDarekin bateragarri diren sintomak 
dituzten pertsonak bertan isolatzeko, Hezkuntza Departamentuaren 
Protokoloarekin bat. 

6. Ikasgelaz aldatzeko uneetan, hura banakakoa nahiz taldekoa izan, 
eskola amaitu duten ikasgelako ikasleek ez dute kointzidituko hasi behar 
dutenekin. Ikasleak korridorean egonen dira zain, eta ez ikasgelan edo 
auditorioan. 

7. Ikasleak eta irakasleak elkarlanean arituko dira eskolan erabilitako 
mahaiak, aulkiak, atrilak eta bestelako objektuak garbitu eta 
desinfektatzeko lanetan. Horretarako, taldeko ikasgeletan biruzida bat 
egonen da 6 ikasleren multzo bakoitzeko, bai eta papera ere. 

8. Eskolen artean zenbait minutu pasatzen utziko da ikasgela 
aireberritzeko. 

9. Bakarrik irakasleek ahalko dute leihoak eta ateak ireki eta itxi, bai eta 
argi-giltzei edo bestelako gailuei eragin ere. 

10. Ahalik eta tarte handiena gordetzen saiatuko da lehen lerroaren eta 
irakaslearen lan-eremuaren artean. Beharrezkoa den kasuetan, babes-
manpara bat jarriko da irakaslearen mahaian. 
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11. Ezin izanen da materiala partekatu taldeko eskoletan.  
12. Ez da ez kontzerturik ez entzunaldirik eginen. Nolanahi ere, jarduera horiei 

berriz ere helduko diegu osasun-egoerak ahalbidetzen duenean eta 
beharrezko segurtasun-neurriak hartuta. 

13. Igogailua ahalik eta gutxien erabiliko da eta ahal dela eskailerak 
erabiliko dira. Igogailua ezinbestean erabili behar izanez gero, gehienez 
bi lagun sartuko dira, salbu eta laguntza behar duten pertsonen kasuan; 
izan ere, halakoetan laguntzaileek ere erabiltzen ahalko dute. Igogailua 
erabiltzen dutenek maskara eraman beharko dute eta segurtasun-
distantzia gorde. 

14. Irakasleei eta administrazioko zein zerbitzuetako langileei jakitera 
emanen zaie zer protokolori jarraitu behar zaion Covid-19aren kasuetan. 
Protokolo hori Kontingentzia Plan honen I. eranskinean kontsultatu 
daiteke.  

 

- ANTOLAKETA OROKORRA: barne joan-etorriak eta 
eraikinerako sarbidea 
 

1. Ahalik eta gehien mugatuko da eskolaz kanpoko jendearen presentzia, 
betiere irakasleak, ikasleak eta administrazioko, mantentze-lanetako eta 
zerbitzu orokorretako langileak Eskolako langiletzat ulertuta. 

2. Gurasoak ez dira eraikinera sartuko. Zenbait irakaslek eta laguntzailek 
ikasleei esanen diete non dauden beren ikasgelak, batez ere ikasturteko 
lehen egunetan. 

3. Aita, ama edota tutoreei ahal dela telefonoz edo telematikoki emanen 
zaie arreta, eta hori ezinezkoa bada, aurrez hitzordua eskatu beharko 
dute eta bileran maskara jantzi eta segurtasun-distantzia gordeko dute. 

4. Mesedez eskatzen diegu gurasoei eta ikasleei puntualtasuna zorrotz 
betetzeko: ez iritsi eraikinera ez oso goiz ez berandu, barneko joan-
etorriak errazte aldera. 

5. Paketeak jasotzeko gune bat ezarriko da banatzaileentzat. 
6. Zenbait zirkuitu ezarriko dira, elkarrengandik bereizita, eraikinaren 

barnean mugitzeko, hala iristeko eta irteteko nola irakasgaiez aldatzeko. 
1. “Ohiko” eskailerak: igoera/sarrera zirkuitua 
2. Larrialdietako eskailerak: jaitsiera/irteera zirkuitua 

7. Gune komunetan jende-pilaketarik ez izateko eta aldi berean ez ibiltzeko, 
ordutegiak antolatuko dira sarrerak eta irteerak modu mailakatuan 
egiteko. Horregatik, bada, senideak ezin izanen dira eskolara sartu 
ikasleak jasotzera. Irteeran zain geratuko dira. 

8. Ikastetxearen barruan ahalik eta joan-etorri gutxien eginen dira, eta une 
orotan maskara erabiliko da. 
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9. Joan-etorrietan ez dira ukitu behar gune komunetako objektuak eta 
tresnak, hala nola eskudelak, mahaiak, aulkiak eta abar. 

10. Itxarongela 
1. Ez da halakotzat erabiliko. 
2. Ikasleen igarobidea: larrialdietako eskaileraren irteera, ikasleak 

ateratzeko erabiliko dena, Itxarongelan amaituko da.  
3. Gel hidroalkoholikoa, soluzio biruzida eta paper xukagarria 

egonen dira saltzeko makina automatikoen ondoan. Makina 
horiek bakarrik irakasleek eta langileek erabiliko dituzte. 

 

- ANTOLAKETA: Maskararen erabilera eta beste babes-neurri 
batzuk 

 
1. MASKAREN ERABILERA: Ikasle guztiek maskara jantzita joan beharko dute 

Eskolara eta jarrita edukiko dute Eskolako jardunak dirauen bitartean, 
salbu eta haize-instrumentuen kasuan, zeinentzat distantzia- eta 
babes-neurri berariazkoak ezarriko baitira. 

2. Maskara erabiltzea bateraezina izanez gero jardueraren bat egitearekin, 
ezarritako gutxieneko distantzia gorde beharko da ezinbestean.  

3. Ezin baita aldi berean maskara erabili eta haize-instrumentu bat jo, 
honako neurri hauek hartu dira: 

1. Segurtasun-distantzia 
2. Instrumentua ez da irakasleari begira jarriko.  
3. Gainerako irakasleek maskara kirurgikoa erabiliko dute. 

4. Neurriak piano-eskoletarako 
1. Gel hidroalkoholikoa eman 
2. Instrumentua desinfektatzaileaz garbitu eskolen artean, erabilera 

bakarreko paperaz edo botatzeko zapiez baliatuta. Erabilera 
bakarreko paper-bilkariak dagokien euskarrian jarrita egon behar 
dute. 

5. Errepertorio-entseguetan kontuan hartzekoak: 
1. Gogora ekartzen dugu garrantzitsua dela piano, ikasle eta 

irakaslearen arteko distantzia gordetzea (irakaslea bertan bada 
ikaslearen entseguan). 

2. Maskara erabili behar da 
3. Gel desinfektatzailea 
4. Entsegua haize-instrumentu batekin eginez gero, instrumentua ez 

da jarriko irakasle-errepertoristari begira 
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- MAILEGU-INSTRUMENTUAK edota partekatzekoak: osasun-
neurriak 

 
1. Eskolan MASKARA JANTZITA erabiltzekoak 

1. Pianoak 
1. Likidoa lainoztatu eta paperaz garbitu erabili aurretik eta 

ondoren 
2. Kontrabaxuak, Perkusioa, Bateria, Baxu elektrikoa 

1. Eskuak desinfektatu erabili aurretik eta ondoren 
(hidroalkohol banagailua ikasgelan) 

2. Maskara 
3. Ez partekatu ez baketarik ez arkurik 

3. Mikrofonoak 
1. Erabiltzaileak maskara jantzita eraman behar du 
2. Erabiltzaileak mikrofonoa lainoztatuko du spray biruzida 

batez hura erabili ondoren 
2. Maileguan hartutako instrumentuak, horretarako inprimaki bat beteta: 

oboeak, fagotinoak, tronpak eta bandetan erabilera partekatuko haize-
instrumentuak 

1. Erabilera partekatuko instrumentuak horretarako prestatu den 
gune batean utziko dira 24 orduz beste ikasle batek erabili baino 
lehen 

 

- ANTOLAKETA OROKORRA: irakasleak 
 

1. Irakasleen gelan eskuragarri egonen dira maskarak eta hidrogela, hori 
erabiltzekoa baita irakasle bakoitzaren lanaldirako objektuak hartu 
aurretik eta ondoren. 

2. Fotokopiagailua erabiltzeko txandak eginen dira, eta aholkua ematen 
zaie irakasleei materialak prestatzeko eskolak hasi baino lehenago, 
eskola-orduetan ahalik eta joan-etorri gutxien egiteko eraikinean. 
Ikasleak ezin izanen dira Atezaintzara joan fotokopiak eskatzera. 

3. Arrisku taldekoak diren langileek harremanetan jarri behar dute Iruñeko 
Udaleko Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuarekin. 

4. Irakasleek eguneroko kontrola eramanen dute irakasgai guztietarako 
bertaratzeen gainean, eta huts-egiteak Eskolaren aplikazioan sartuko 
dituzte. 

5. Eskolako lehen egunetan, irakasleek azalpenak emanen dizkiete ikasleei 
honako hauei buruz: sarrera- eta irteera-ordutegiak, gune komunen 
erabilera eta dagozkien ibilbideak zein sartu eta irteteko ordutegiak. 
Halaber, aplikatu beharreko osasun- eta higiene-neurri guztien berri 
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emanen zaie, batez ere segurtasun-distantzia, maskararen erabilera, 
eskuen garbiketa eta gelaren erabilerari dagozkienak.  

6. Ikasleak eta irakasleak elkarlanean arituko dira eskolan erabilitako 
mahaiak, aulkiak, atrilak eta bestelako objektuak garbitu eta 
desinfektatzeko lanetan. Horretarako, taldeko ikasgeletan biruzida bat 
egonen da 6 ikasleren multzo bakoitzeko, bai eta papera ere. 

7. Eskolako zuzendaritzak erreferentziazko pertsona batzuk izendatuko ditu 
irakasleen artean COVID-19rako, eta horiek laguntza emanen dute 
enkargatzen zaizkien kontrol-zereginetan. 

8. Instrumentuko edo taldeko eskoletan irakasleek manipulatu beharko 
balute ikasleen instrumenturen bat afinatzeko edo doitzeko, egin 
aurretik eta ondoren desinfektatuko dituzte eskuak. 

9. Insturmentuko irakasleek, besterik esan arte, ezin izanen dute taldekako 
jarduerarik antolatu, hala nola eskola kolektiboak, bikote, hirukote eta 
bestelako taldeen entseguak eta abar. 

 

- IKASKETA-KABINEN ERABILERA 
 

1. Ikasle ohiek goizeko ordutegian soilik erabiltzen ahalko dituzte ikasketa-
kabinak. 

2. Eskola-jarduerak dirauen bitartean, honako kasu hauetan erabiltzen 
ahalko dituzte ikasketa-kabinak edo -instrumentuak Eskolan 
matrikulatutako ikasleek: 

1. Denbora librean, aurrez aurreko eskolen artean (ikasle horiek ezin 
izan dira Eskolara lehenago sartu edo geroago atera ikasketa 
pertsonaletarako). 

2. Ikasleek instrumenturik eduki ez, eta Eskolan ikasi behar badu. 
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- TALDEKO IRAKASGAIEN ANTOLAKETA:  MUSIKA-HIZKUNTZA 

ETA KORUA 
 

1. Taldeak ohiko ikuspegi pedagogikoak aplikatuta antolatuko dira, 
kontuan harturik maila eta adina, hizkuntza eta ikasleek beren 
ikastetxeetan dituzten irteera-ordutegiak. 

2. Musika-hizkuntzako eta Koruko talde bakoitza “elkarbizitzako talde 
iraunkor” bat izanen da. 

1. Ez dira jarduerak antolatuko, horiek talde ezberdinetako ikasleen 
arteko kontakturik sortzen badute. 

2. Musika-hizkuntzako ikasleek ez dute taldeetan parte hartuko, 
epidemia-egoerak kontaktu handiagoa ahalbidetzen ez duen 
bitartean talde ezberdinetako ikasleen artean. 

3. Musika-hizkuntzako ikasgela guztietan gel hidroalkoholikoa egonen da 
erabilgarri, bai eta spray biruzida zein papera ere, mahaiak, aulkiak eta 
talde ezberdinetako ikasleek partekatzen dituzten bestelako objektuak 
desinfektatzeko. 

4. Musika-hizkuntzako eta Koruko ikasgelak irekita egonen dira eskola-ordu 
guztietan. 

5. Ikasleek eta irakasleek maskara erabili beharko dute derrigorrean 
eskola-ordu guztietan. 

6. Ikasgeletan, 1,5 metroko tartea bermatuko da ikasleen artean zein 
irakaslearen eta ikasleen lehen lerroaren artean. 

7. Eskola bakoitza amaitutakoan, ikasleek eta irakasleek elkarlanean 
desinfektatuko dituzte, biruzidaren soluzioaz, aulkiak, mahaiak eta 
gainerako taldeekin partekatzen diren objektuak. 

8. Liburuak, partiturak eta inprimaturik dagoen gainerako materiala 
pertsona batek banaka erabiltzekoak dira. 

 
 

- ESKOLAKO INSTRUMENTU- ETA AHOTS-TALDEEN 
JARDUERAREN ANTOLAKETA 
 

1. Maskara entsegu osoan zehar erabili behar da. 
2. Zuzendariak zorrotz eta bereziki gordeko du segurtasun-tartea. 
3. Talde bakoitzak “elkarbizitzako talde iraunkor” gisa funtzionatuko du. Ez 

da antolatuko bandak, koruak edo orkestrak elkartzea eskatzen duen 
jarduerarik. 

4. Besterik esan arte, ez da eginen publikoa duten kontzerturik. 
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5. Egoera epidemiologikoak horretarako biderik emanez gero, kontzertuak 
egin litezke, betiere eszena- zein musika-jardueretarako berariaz 
ezarritako osasun-arauak betez. 

6. Entsegu bakoitza amaitutakoan, ikasleek eta irakasleek elkarlanean 
desinfektatuko dituzte, biruzidaren soluzioaz, aulkiak, atrilak eta 
gainerako taldeekin partekatzen diren objektuak. 

7. Ez da atrilik partekatuko. Musikari bakoitzeko atril bat erabiliko da. 
8. Partiturak eta inprimaturik dagoen gainerako materiala pertsona batek 

banaka erabiltzekoak dira. 
9. Talde bateko ikasle-ratioa murriztu behar izanez gero, hori 

errepertorioaren arabera banatzen ahalko da, atalka edo musika-
harika, esaterako, zurezko haizea, metalezko haizea, perkusioa eta abar.  

 

- ARRETA DIGITALAREN PLANA 
 
Instrumentua jotzen ikasteko-irakasteko prozesua guztiz praktikoa da eta aurrez 
aurreko lana ezinbestekoa da alderdi asko jorratzeko. Gainera, taldeka egindako 
praktikak sozializazio-osagaia dauka, eta motibaziorako zutabea da. Hala ere, aurre 
egiten ari garen epidemiak eragindako egoera dela-eta, bestelako antolaketa-
sistema eduki behar dugu, jarduera mekanismo alternatiboetan oinarriturik 
gauzatzeko. 
 
Ikasturte hasieran, aurrez aurreko hezkuntza jarduera 2020-2021eko ikasturtean 
garatzeko Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak argitaratu duen 
prebentzio- eta antolaketa-protokoloak ezarritakoarekin bat, Joaquín Maya Musika 
Eskolak Arreta Digitalaren Plana argitaratuko du. 
 
Hartan zenbait neurri ezarriko dira ikasleei arreta ez-presentziala emateko, osasun-
egoerak eskatzen badu aurrez aurreko irakaskuntza alde batez edo guztiz bertan 
behera uztea. 
 
Irakasleak, zein bere irakasgaietan, ikasleen gaitasun digitala garatzearen alde 
arituko dira, batez ere modalitate ez presentzialeko ikas-prozesuan ezinbestekoak 
diren trebezietan. 
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 II. ERANSKINA 
 

JOAQUÍN MAYA MUSIKA ESKOLA BEREZIAREN ARRETA DIGITALAREN PLANA 
JOAQUÍN MAYA MUSIKA ESKOLA BEREZIAREN ARRETA DIGITALAREN PLANA3 

 
 

2020-2021eko IKASTURTEA 
 

 ARRETA DIGITALAREN PLANA 
 

Instrumentua jotzen ikasteko-irakasteko prozesua guztiz praktikoa da eta aurrez 
aurreko lana ezinbestekoa da alderdi asko jorratzeko. Gainera, taldeka egindako 
praktikak sozializazio-osagaia dauka, eta motibaziorako zutabea da. Hala ere, aurre 
egiten ari garen epidemiak eragindako egoera dela-eta, bestelako antolaketa-
sistema eduki behar dugu, jarduera mekanismo alternatiboetan oinarriturik 
gauzatzeko. Joaquín Maya Musika Eskolako sistemaren zehaztapena Arreta 
Digitalaren Plan honetan adierazten da. 
Arreta Digitalaren Plana nahitaez egin beharra Nafarroako Gobernuko Hezkuntza 
Departamentuak “2020-2021eko ikasturtean hezkuntza jarduera presentziala 
garatzeko prebentzio- eta antolaketa-protokoloan” ezartzen da, 2020ko abuztuaren 
28ko bertsioarekin bat. 
Joaquín Maya Musika Eskolako Arreta Digitalaren Plana Hezkuntza Departamentuko 
Protokoloan deskribatutako egoeren inguruan egituratzen da. 
 

 ARRETA DIGITALAREN PLANA EGOERA EPIDEMIOLOGIKOAREN ARABERA ZEHAZTEA 
 

a. IKASTURTEAREN HASIERA: AURREZ AURREKO IRAKASKUNTZA 
 
Nafarroako osasun- eta hezkuntza-agintariek erabaki dute 2020-2021eko ikasturtea 
“2. egoeran” hastea, ikastetxeetan aurrez aurreko arretaz eta 1. egoerako ordutegiak  
baldintza berrietara egokituz.  
Hala ere, Joaquín Maya Musika Eskolak ikasturte hasieratik antolatu ditu taldekako 
eskolak Araubide Bereziko Irakaskuntzarako (Helduak, Hizkuntzak, Musika eta Dantza) 
3. egoeran eskatzen denarekin bat: “Zentroak antolatuko dira halako moduan non 
ikasleek dagozkien asteko eskolen %50 gutxienez aurrez aurre jasoko duten, 
ikasturtearen hasieran esleitutako ordutegia eta taldea errespetatuz”. 
Horrela, Hizkuntza eta Harmoniako irakasgaien ratioa egokitu egin da ikasgeletan 
dagoen espazioaren arabera urruntze neurriak betetzeko, eta ikasleak aurrez aurreko 
saioen erdira doaz. Derrigorrezkoak diren gainontzeko irakasgaien kasuan, Eskolak 
espazio nahikoak ditu Kontingentzia Planean ezarritako urruntze- eta beste osasun-
neurriak betetzeko. 

                                                      
3 Euskarazko bertsioa 6. orrialdetik aurrera. 
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Beraz, ikasturte hasieratik ezarritako antolakuntza- eta osasun-neurriek aukera 
ematen dute aurrez aurreko eskolak emateko, bai 2. egoeran, ikasturteari hasiera 
eman zitzaionean, bai agintariek 3. egoerara pasatzea erabakitzen badute. 
 

b. ARRETA DIGITALA BEHAR DUTEN EGOERAK 
 

i. ZENTROAREN ITXIERA (4. EGOERA4) 
 
Agintariek ikastetxeak ixteko agintzen badute, aurrez aurreko irakaskuntza bertan 
behera geratuko da. Osasun- eta hezkuntza-agintariek kontrakoa adierazten ez 
badute, irakasleak ikastetxera joanen dira aurrez aurrekoak ez diren eskolak ematera 
eskola ordutegian. 
Eskolako egutegiak indarrean jarraituko du eta ez da eskolarik online emanen ezta 
bideorik edo bestelako materialik bidaliko/zuzenduko ere ezarritako egun eta eskola 
ordutegitik kanpo.  
Osasun- eta hezkuntza-agintariek, 4. egoerara igarotzea agindu ondoren, irakasleek 
bere lana ikastetxean egin dezaketela ezarriko balute, aurrez aurrekoa ez den 
hezkuntza honako baldintza hauetan garatuko litzateke: 

- Onlineko eskolak Eskolako ikasgeletatik eman ahal izateko, ekipamenduak 
webcam-ez hornituko dira.  

- Instrumentuko banakako eskolak eta Musika-hizkuntzako taldekako eskolak: 
o Onlineko eskolak Musika Eskolako dagokion ikasgelatik emanen dira. 
o Onlineko eskoletara batzeko esteka aurrez bidaliko zaie ikasleei. 
o Eskola eguna, ordua eta iraupena ikasturte hasieran ezarritakoak 

izanen dira.  
 Musika-hizkuntzako eskoletan bitan banatutako taldeak 

mantenduko dira, beraz astero ordu beteko onlineko eskola bat 
egonen da. 

 2020-2021eko ikasturtearen hasieratik Musika-hizkuntzako 
irakasleek www.lenguajemusical.net webgunea ikasleen eskura 
jarri dute.  

o Onlineko eskolak derrigorrezkoak izanen dira eta Barne-funtzionamendu 
araudiak ezarritako hutsegiteen erregimena aplikatuko da. 

o Irakasleen puntualtasuna bermatuko da onlineko eskolaren hasieran 
zein bukaeran. 

o Ikasleei ere puntualtasuna eskatuko zaie, eskola hasi baino lehenago 
konexioa ezarri beharko dute, ezarritako orduan hasteko. 

- Koru eskolak 

                                                      
4 Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren 2020-2021eko ikasturtean aurrez 
aurreko hezkuntza jarduera garatzeko prebentzio- eta antolaketa-protokoloak deskribatzen 
duen egoera. 

http://www.lenguajemusical.net/
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o Irakasgai horretako banakako lana egiteko bideoak, audioak, estekak 
eta dokumentuak emanen zaizkie onlineko plataforma baten bidez 
(Drive edo antzekoa). 

o Google Meet edo Skypen bidez online hitzorduak izateko aukera 
aztertuko da sinkronizaziorik behar ez duten jardueretarako. 

- Instrumentu-taldeetako eta ganbera-musikako eskolak 
o Onlineko eskolak emanen dira instrumentu-taldeak zuzentzen dituzten 

irakasleen ikasgelatik, edukiak egoera berrira egokituz.  
o Besteak beste, honako jarduerak egin ahal izanen dira: partiturak 

interpretatzeko analisiak, zuzendaritza ezagutzak ematea partitura 
orokorren laguntzaz, garai desberdinetako testuinguru 
historikoa/interpretaziozkoa, etab. 

- Ikastaro monografikoak 
o Ikastaro monografikoak online emanen dira Skype aplikazioa erabiliz. 

 
Osasun- eta hezkuntza-agintariek, 4. egoerara igarotzea agindu ondoren, irakasleak 
ikastetxera onlineko eskolak ematera ezin direla joan ezarriko balute, ikasleei arreta 
emanen zaie “ii. Irakaslearen konfinamendua” puntuaren arabera. 
Banakako zein taldeko eskolen ordutegia bakarrik aldatu ahalko da familia bereko 
ikasle batek baino gehiagok Musika Eskolan eskola izanen badute aldi berean eta 
konektatzeko adina gailu ez dute. Familiak Ikasketaburuari ordutegi aldaketa eskatu 
beharko dio aurrez. Irakasleek eskola-ordu librerik ez badute ordutegi aldaketa 
egiteko, eskolak aste batean bai eta hurrengoan ez emanen dira, txandaka, 
prestakuntza beste bide batzuen bidez osatuz (bideoen zuzenketa Drive edo 
antzekoaren bidez, harremana helbide elektronikoaren bidez, etab.) 
 
 

ii. IRAKASLEEN KONFINAMENDU EGOERAK 
 
Kasu hauetan, irakasleek eskolak online emanen dituzte. Eskolako Idazkariak 
erregistratu ondoren, telelanerako gailuak, soinu-txartela, mikrofonoa, partiturak eta 
Musika Eskolako bestelako materiala erabili ahalko dute. Eskolako Zuzendaritza-
taldeak material hori irakasleei helarazteko mekanismoak bilatuko ditu, zentrora bila 
joan ezin badaitezke. 
 
Gerta liteke, Iruñeko Udalak zehaztutako zenbait egoeraren ondoren, langileak 
telelanaren bidez haien lana egin behar izatea, konfinatuta egoteagatik. Hala balitz, 
ikasleei aurrez aurreko irakaskuntzatik onlineko irakaskuntzara igarotzeko jakinaraziko 
zaie. Eskola eguna, ordua eta iraupena ikasturte hasieran ezarritakoak izanen dira. 
Onlineko eskola baten aurretik edo ondoren aurrez aurreko eskola daukaten 
ikasleei ere arreta bermatuko zaie. 
 

iii. ZENTROAREN ITXIERA 22:00ak BAINO LEHEN 
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Dagozkion agintariek jarduna eteteko ordutegiak ezarriko balituzte eta horrek 
zentroko aurrez aurreko eskola-ordutegiari guztiz edo hein baten eraginen balio, 
lehenik eta behin ikaslea beste ordutegietara tokiz aldatzen saiatuko ginateke, 
betiere taldekako jardueren ratioa betetzen bada eta/edo dagokion espezialitateko 
instrumentuko irakasleak kaltetutako ikasleari eskola-orduak aurrez aurre emateko 
denbora badu. Aldaketak ikasleekin bat adostuko dira, noski. 
 
Aldaketa posible ez balitz, arreta ez-presentziala izanen litzateke. 
 

 IKASLEEN GAITASUN DIGITALAREN GARAPENA 
 

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak, 2019/2020ko ikasturteko azken 
hiruhilekoaren datuak jaso ondoren, neurriak abian jarri ditu ekipamenduak eta 
konektibitatea bermatzeko LH-ko 4. mailatik aurrerako ikasleei, “adin horretan ikasleen 
burujabetza mailak irakaskuntza mota horren errendimendu ona bermatzen baitu”. 
Joaquín Maya Musika Eskolan Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. mailetako ikasle-kopuru 
handia dago, eta horien konektibitatea batez ere gurasoen laguntza, ezagutza eta 
ekipamenduen araberakoa da. 
Eskolako ikasleen gaitasun teknologikoak eta konektibitate-maila ezagutze aldera, 
inkesta anonimo bat bidaliko da 2020ko urrian.  
Joaquin Maya Musika Eskolak ikasleei eta familiei emanen die onlineko arreta 
garatzeko erabiliko dituzten aplikazioen tutorial-sorta, familiei aholkularitza ematea 
ahalbidetuko duen den helbide elektronikoaz gain. 
Bestalde, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren Protokoloak 
adierazten du “Irakasleak, zein bere irakasgaietan, ikasleen gaitasun digitala 
garatzearen alde arituko dira, batez ere aurrez aurrekoa ez den modalitateko ikas-
prozesuan ezinbestekoak diren trebezietan”. 
Eskolako ikasleek inkesta bat eginen dute prestakuntza eta/edo ekipamendu 
beharrak antzemateko. 
 
Iruñean, 2020ko urriaren13an 
Joaquín Maya Musika Eskola Berezia 
 
 


