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INSTRUMENTU-ORDUTEGIEN ETA –TALDEEN ESLEIPENA 
 

Instrumentuko ordutegiak behin betikoak dira ikasturte osorako, 
epidemiaren egoera edozein delarik ere 

 

Telefonoz esanen zaie ikasleei zer instrumentu-ordutegi eta -talde esleitu zaizkien. 

Irailaren 11n, informazio-orri bat argitaratuko da www.pamplona.es/escuelademusica 
webgunean esateko zein egunetan eta zein ordutatik zein ordutara jarriko diren 
irakasleak beren ikasleekin harremanetan, instrumentuko eskola egunak eta orduak 
finkatzeko. 
 

- Horretarako, matrikulan ikasleek emandako telefono-zenbakira deituko dute.  
- Ikasleei deituko zaie bakarrik irakasle bakoitzari esleitutako ordu-tartearen 

barruan eta, betiere, Barne Funtzionamendurako Araudian ezarritako ordena 
errespetaturik. 

- Gehienez 2 aldiz deituko zaio ikasle bakoitzari. Bigarren deian ere ez badute 
hartzen, ikasleari libre geratutako ordutegia esleituko zaio. 

- Eskolak ez ditu hartuko xede honetarako esleitutako ordutegian egiten zaizkion 
deiak. Izan ere, irakasleak jarriko dira harremanetan beren ikasleekin. 

 
Hona Barne Funtzionamendurako Araudian instrumentu-ordutegia hautatzeko 
ezarritako hurrenkera: 
 
 1.a. Mugikortasun murriztuko ikasle desgaituak eta antzeko kasuak –Eskolako 
Zuzendaritzak banaka balioetsiko ditu–, ikasleen adina kontuan hartu gabe.1 

 2.a. Behin mugikortasun murriztuko ikasle desgaituek ordutegia hautaturik, 
gainerakoen ordutegia hautatzeko hurrenkera ikasleen jaiotze-dataren arabera 
ezarriko da, gazteenetik hasita. 

 
- Irailaren 14an, 15:00ak baino lehen, zerrenda berriak argitaratuko dira eta haietan 

saio bakoitzari esleitutako ikasleak agertuko dira, ezin izango direlarik 10 ikasle 
baino gehiago egon. Ezin izango da bikoizketaren txanda hautatu ezta aldatu 
ere. 
 

                                                             
1 Eskola Kontseiluak 2019ko ekainaren 29an hartutako erabakia 
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- EZIN IZANGO DA INSTRUMENTUKO ESKOLA HIZKUNTZAKO ORDU BATEAN FINKATU, 
IKASTURTEAREN HASIERAN IKASLEA ASTEKO BI ESKOLA-ORDUETATIK BATERA 
BAKARRIK BADOA ERE. 

 
- Hastapen-mailetan eta 1. mailan ikasleak Korura joango dira, bai eta esleitutako 

Hizkuntza ordura ere. Horrela, bikoizketa txanda batek Korua izango du Hizkuntza 
daukan egunean, eta talde beraren beste txanda batek Hizkuntza izanen du 
bere taldeari esleitutako ordutegiko bigarren egunean. Egoerak iraungo balu, 
ikasturtearen erdialdean bikoizketa txandak alderantzikatuko dira. 


