AURREINSKRIPZIOA
Sarrera zigilua

Ikasturtea
Matrikula zk.
Familia ugaria
Kuota osoa

IKASLEAREN DATUAK
Izen-abizenak

NAN zenbakia

Helbidea
Etxeko telefonoa

P.K.
Etxeko mugikorra

Herria

Ikaslearen tfnoa

Ikastetxea

Jaioteguna
Probintzia

Posta elektronikoa (informazioa e-postaz jasotzeko)

Informazioa nola jaso:

BAIMENAK (bai/ez):

EUSKERAZ / ELEBIZ

Argazkiak

Webgunea

Sare sozialak

BANKUKO DATUAK
Titularraren izen-abizenak

IBAN

Kontu zenbakia (20 digitoak)

IKASTURTEKO MATRIKULAREN IRAKASGAIAK

OHARRAK

AUKERATZEKO IRAKASGAIAK
IRAKASGAI OSAGARRIAK:
- Musika eta Mugimentua (4 urte-5 urte-6 urte)
- Hastapen maila (7 urte)
- Musika Hizkuntza haurrak
- Musika Hizkuntza helduak
- Musika hizkuntza espezializatua
- Kultura musikala haurrak

Guraso/tutorea/ikaslearen sinadura

-

MUSIKA TRESNAK:
Akordeoia
- Saxofoia
Biolina
- Teklatuak
Bonbardino
- Trikitixa
Gitarra elektrikoa - Tronpeta
Gitarra klasikoa
- Tronboia
Klarinete
- Tuba
Perkusioa
- Txistua
Piano
- Zeharkako xirula

TALDEAK:
- Panderoa
- Perkusio taldea
- Abesbatza haurrak - Gitarra taldea
- Abesbatza helduak - Talde instrumentala
- Banda
- Trikitixa taldea
- Berako Abesbatza - Txistu taldea
- Akordeoi taldea
- Biolin Taldea
- Helduen taldea
Data

IKASTURTEKO AURREMATRIKULA BETEZEKO AZALPENAK
1. Aurrematrikulak Musika Eskolako Idazkaritzan aurkeztuko dira, honekin batera doan orrian azaltzen den bezala.
2. Aipatzen diren epeetan izena ematen ez duenak bere plaza galdu eginen duela eta, era berean, eskolan baja
emanen zaiola gogorazi nahi dizuegu.
3. Aurreinskripzioa bete eta sinatuta aurkeztu duen ikasleari, kurtsoa bukatu ondoren, kontu korrontetik kobratuko zaio
hurrengo ikasturtean matrikulatuta geldituz.
4. Matrikula egin ondoren kurtsoan zehar ezin izango da baja eman.
5. Aurrematrikulak datagatik zenbakituko dira eta ondoren onartuen zerrenda beteko da.
6. Ekainean aurreinskribatutako ikasleek ordutegia eta musika tresna aukeratzeko lehentasuna izanen dute.
7. Aurreinskripzioaren zenbatekoa itzuliko da soilik aukeratutako musika tresnarako plazarik ez dagoenean eta bertze
musika tresna batean matrikulatuta izan nahi ez denean.
8. Familia ugariei dagokienez, ikasle bakoitzeko aurreinskripzioaren %50a ordainduko dute. Horretarako,
aurreinskripzioarekin batera, familia ugariaren txartela aurkeztu beharko dute idazkaritzan.
9. Musika tresna aukeratzen duten ikasleek matrilulaziorako inprimakian aukeratu nahi duten musika tresnen ondoan,
lehentasun/zaletasun ordenaren arabera, 1, 2 edo 3 adierazi beharko dute.
10. Plazak mugatuak daudenez, haur guztiek musika tresna bat baino gehiagotan euren lehentasuna/zaletasuna adieraztea
gomendatzen dugu.
11. Gutunaz edo e-mailez ze musika tresnan onartuak edo erretserban zaudeten jakinaraziko dizuegu. Aukeratutako plaza
lortu ez dutenek, irailera arte erreserba zerrenda batean geratuko dira, edo, bertzela:
a. Plazarik bada, aukeratu duten 2. edo 3 . musika tresnara pasa daitezke
b. Hizkuntza Musikaleko ikasketak bete musika tresna alde batera utziz datorren ikasturtean lehenengo aukera
berreskuratuz plazarik baldin bada.

-

ORDAINTZEKO ERA
Kuota 10 hilabetetan zehar ordainduko da.
Oharra: edozein arrazoirengatik eskolara etortzeari uzten dioten ikasleek ikasturte osoa ordaindu beharko dute.

Datu pertsonalak Babesleari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren xedatukoaren arabera jakin arazten da hemen bildutako datu pertsonalak Musika Eskolako ikasle
fitxategian jasoko direla ikasleen formakuntza eta musika ikasketak betetzeko eta ordainagirien kobratze kudeaketa burutzeko. Ez dago datuen lagapenik egiteko asmorik. Fitxategi
honen arduraduna Berako ISIDORO FAGOAGA Udal Musika Eskola da eta datuak atzitu, zuzendu, ezereztu eta aurak egiteko eskubideak erabiltzeko bertako bulegotara jo beharko da.

