
 
 

 
 

Joaquin Maya Eskola Berezia 
 

Ikastaro Monografikoak 2018/2019 
 

Opera eta zarzuela 
Astearteetan, 10:00etatik 11:30era 

 
Artea entzun 

Astearteetan, 11:30etik 13:00etara 
 

Entzunaldi gidatuak 
Ostiraletan, 10:00etatik 11:30era 

 
Musikaren historiako konpositore handiak eta estiloak  

Ostiraletan, 11:30etik 13:00etara 
 

 

Aurreinskripzioa egiteko datak: irailak 16 – 20. 
Matrikula egiteko datak: irailak 25 – 27. 
Onartuen zerrenda, irailaren 24an 12:00etan. 
Ikastaroen hasiera: urriak 1, asteartea 
Ikastaroen amaiera: ekainak 5, ostirala 
 

Ikastaroen prezioak:  

- Opera eta zarzuela: 137,7€ 

- Artea entzun: 137,7€ 

- Entzunaldi gidatuak: 132,6 € 

- Konpositore handiak: 132,6 €  

Kontuan hartu beharreko informazioa: 

- Behin-behineko izen-ematea egitean, gehienez ere bi ikastaro eska daitezke lehentasun 
hurrenkeran. 
 

- Ikastaro batean 25 pertsonak baino gehiagok egiten badute behin-behineko izen-ematea, 
ikaspostuak zozketa bidez banatuko dira. 

 
- Bigarren ikastaro batean izena eman daiteke bakarrik ikaspostu librerik egonez gero. 

 
- 10 pertsonak baino gutxiagok egiten badute behin-behineko izen-ematea, Eskolak eskubidea 

du ikastaro hori bertan behera uzteko. 

 
  



 

 
 
 
AURREINSKRIPZIOA ETA MATRIKULA EGITEKO BIDEAK 
 

 

 

 

• On line: Udalaren http://www.pamplona.es/escuelademusica webgunean 

• 010 telefonora deituta (Iruñeaz kanpotik deituz gero, 948420100ra).  

 

MURRIZTAPEN-ESKUBIDEA DUTENEN MATRIKULAZIOA 
 

- Familia ugariak edota desgaitasuna dutenak: datuak ofizioz egiaztatuko dira. 
Murriztapen mota horietarako ez da fotokopiarik ekarri behar. 

 

GAINONTZEKO MURRIZTAPENETARAKO AGIRIEN FOTOKOPIAK EKARRI BEHAR DIRA 
edo, bestela, agiriak escuelamusica@pamplona.es helbidera bidali, onartuen zerrenda 

argitaratzen den unetik aitzina eta irailaren 26ko 14:00ak arte. 
 
 

 
• % 50 edo % 90eko murriztapena jasotzeko, diru-sarreren arabera: 

 
- 2018. urteko errenta-aitorpena. 
- Egiaztagiriak, langileak kontratatzeko gastuenak, gizarte- eta osasun-egoera dela medio 

halakorik behar duten pertsonek beren etxeetan jarraitu dezaten arreta pertsonala 
jasotzen, betiere hori guztia frogatzeko modukoa izanda, dela mendekotasuna aitortzeko 
ebazpen baten bidez, dela Udaleko gizarte-zerbitzuetako gizarte-langile batek egindako 
gizarte-txosten baten bitartez. 

- Egiaztagiriak, eguneko zentroetako edo egoitza geriatrikoetako egonaldi-gastuenak. 
 

• % 50eko murriztapena jasotzeko, familia-harreran izateagatik: 
 

- Agiri ofiziala, familia-harrera egiaztatzen duena. 
 

• % 100eko beste murriztapen batzuk: 
 

- Agiri ofiziala, terrorismoaren biktima izatea egiaztatzen duena. 

- Agiri ofiziala, etxeko indarkeriaren biktima izatea egiaztatzen duena. 
 

 
 


