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Leioa, 2018ko uztailaren 4ean. 

Guraso eta ikasle agurgarriak: 

Ikasturtea bukatu eta gero, informazio erabilgarria bidaltzen dizuegu datorren 

2018/2019 ikasturterako. 

   ORDUTEGIAK: Irailean emango ditugu, jarraian azaldutakoari jarraituz: 

Taldekako ikasgaiak.-  (Hizkuntza, Harmonia, Analisia, Konposaketa, Informatika, Jazz-

tailerra.... Irailak 5 asteartea eta asteazkena 6 arratsaldez 
ikasgai hauetako ordutegiak aukeratuko dira. 

Ganbera-musika        Irailak 6,   asteazkena  17.30ak.       

 3.4  LOE    Laura Nardi irakaslea           12. gela 

5. 6.  LOE     Margarita Lorenzo irakaslea           29. gela 

3.4.5.6 ( Kitarra)  Juan Carlos Lorenzo irakaslea         6. gela 

 INSTRUMENTUA.-: Irailaren 5an (arratsaldean), ikasle bakoitzak bere 

irakaslearekin instrumentu-ordutegia adosteko duen ordutegia ikusgai jarriko dugu , “Ñ” 

letratatik  aurrera ordenaturik .  

Musika Tresnaren ordutegia hartu baino lehen, ikasgai kolektiboen ordutegiak hartu 
beharko dituzuela gogorarazten dizuegu. 

Antolatze zailtasunagaitik, hiru ordutegi desberdin eskaini beharko dituzue. 

Egunak honako hauek dira (arratsaldez, 16:00etatik aurrera) 

Irailak 7, osteguna.- Pianoa (Instrumentu Nagusia eta Piano Osagarria) 

Irailak 8, ostirala.- Hariak ; Haizeak  (Instrumentu Nagusia eta Osagarria) 

Irailak 11, astelehena- Kitarra, Akordeoia, Kantua,  Perkusioa (Instrum. Nagusia eta 

Osagarria) 

Irailak 12 asteartea.- Errepertorioa piano-jole laguntzailearekin: 30’ astero Maila  

Ertaineko hari eta haizeko ikasle guztiontzat. 

 Kurtsoa irailaren 14ean, osteguna, hasiko da. 

 Opor zoriontsuak eta agur bero bat, 

  Gutun hau gure web-orrian dago: conservatorioleioa.com



                                    
 

UDAL MUSIKA ESKOLA 

     Leioa, 2017ko uztailaren 4. 

Guraso eta ikasle agurgarriak: 

Ikasturtea bukatu eta gero, informazio erabilgarria bidaltzen dizuegu datorren 2017/2018. 

ikasturterako. 

   ORDUTEGIAK: Irailean emango ditugu, jarraian azaldutakoari jarraituz: 

Taldekako ikasgaiak.- (Hizkuntza, Orkestra, Banda, Abesbatzak...) Irailak 5 asteartea eta  

asteazkena 6 arratsaldez ikasgai hauetako ordutegiak 
aukeratuko dira. 

 INSTRUMENTUA.-: Irailaren 5an, asteartea,(arratsaldean), ikasle bakoitzak bere 

irakaslearekin instrumentu-ordutegia adosteko duen ordutegia ikusgai jarriko dugu. “Ñ” 

letratatik  aurrera ordenaturik . Egunak honako hauek dira (arratsaldez):  

Musika Tresnaren ordutegia hartu baino lehen, ikasgai kolektiboen ordutegiak hartu 
beharko dituzuela gogorarazten dizuegu.  

Antolatze zailtasunagaitik, hiru ordutegi desberdin eskaini beharko dituzue. 

Egunak honako hauek dira (arratsaldez, 16:00etatik aurrera) . 

 

Irailak 7 osteguna.- Pianoa  

Irailak 8 ostirala- Hariak , Haizea 

Irailak 11 astelehena.- Kitarra, Akordeoia ; Perkusioa, Kantua. 

Irailak 13 asteazkena 4ªR. Indartu-ko hari eta haizeko ikasleek ordutegia 

piano-jole laguntzailearekin.  

3. Eskola-Moduluaren instrumentu guztietako ikasleek eta Piano, Gitarra eta 

Akordeoiko 3. E-ko ikasleek “Abesbatz-hastapenak” irakasgaia taldekako irakasgai gisa 

izango dutela gogorarazi nahi dizuegu. 

Kurtsoa irailaren 14ean osteguna hasiko da. 

Opor zoriontsuak eta agur bero bat,  

Guttun hau gure web-orrian dago: conservatorioleioa.com 

 


	Guttun hau gure web-orrian dago: conservatorioleioa.com

