
 
 

 

 
2021-2022 IKASTURTEKO INFORMAZIOA 

 

KONTSERBATORIOA 
 

 

 

Ikasle eta guraso maiteak: 

Ikastaro hau amaitutakoan,  

2021/2022 hurrengo ikasturterako informazio erabilgarria bidaliko dizugu: 

Klaseak astelehenean irailak 13 hasiko dira, onartutako eskola egutegiaren arabera. 

 

ORDUTEGIAK: Irailean honela emango dira: 

 

GAI KOLEKTIBOAK  

 

Ikasgai teorikoak 

Taldeak ekainean esleituko dira. Edozein argibide edo aldaketa-eskaera egiteko, irakasle 

arduradunarekin kontsulta dezakezue: 

Osteguna 2 eta ostirala 3, 16: 00etatik aurrera 

x Musika-hizkuntza: 30. gela. Nieves Sáenz de Buruaga irakaslea. 

x Akonpainamendua (Pianoa), Analisia, Harmonia: Gela 33. Iratxe Sáez irakaslea. 

x Akonpainamendua (Pianoa): 18. gela. Mariano Santamaría irakaslea. 

x Akonpainamendua (Akordeoi, Gitarra): 21. gela. Txaro Martín. 

x Historia: 28. gela (Liburutegia) Teresa García irakaslea. 

x Hautazko ikasgaiak: irakaslea eta gela idazkaritzan kontsultatu. 

 

Abesbatzak eta instrumentuak: 

Taldeen ordutegiak ekainetik egongo dira ikusgai kontserbatorioko taulan. 

GARRANTZITSUA: irailean aldaketak gerta daitezke, baieztatu zuen irakaslearekin dagokien taldea. 

 

Ganbarazko Musika eta Piano Taldea 

Ikasleek beren ordutegiak irakasleekin koadratu ahal izango dituzte irailaren 6an, astelehena, Erabilera 

Anitzeko Gelan 16: 00etatik aurrera. 

 

 



 
 

BANAKAKO GAIAK  

Instrumentu nagusia/Instrumentu osagarria/Errepertorioa pianista laguntzailearekin  
 

Irailak 6, astelehena (16: 00etatik aurrera), zerrendak jarriko dira ikasle bakoitzeko deia egingo den 

data eta ordua, irakasle guztiekin ikastaro osorako klase ordutegia adosteko. Zerrendak alfabetikoki  

antolatuta daude abizenen arabera, "O" letratik abiatuta (Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko 

zuzendariaren 2021eko urtarrilaren 29ko Ebazpena). Derrigorrezkoa da bertaratzea. 

 

Oharra: 1. eta 2. Mailako ikasleek (helduak izan ezik) lehentasuna izango dute zerrendan. 

 

Banakako ordutegi hauek adosteko datak hauek izango dira: 

 

Asteazkena irailak 8: 

Akordeoia (nagusia eta osagarria). 

Kantua (nagusia eta osagarria). 

Hari-instrumentuak eta haize-instrumentuak (nagusia eta osagarria). 

 

Osteguna irailak 9: 

Gitarra (nagusia eta osagarria). 

Perkusioa (nagusia eta osagarria). 

Pianoa (nagusia eta osagarria). 

Errepertorioa Pianista laguntzailearekin. 

 

 

Ordutegietan antolakuntza zailtasuna dela eta, kontuan hartu: 

x Ikasle bakoitzak gutxienez hiru alternatiba eskaini behar ditu egunetan eta ordu tarte 

desberdinetan. 

x Instrumentuko irakaslearekin hitzordua jarri aurretik, ikasleek gai kolektibo guztien 

ordutegiak ezagutu beharko dituzte. 

 

 

Edozein zalantza izanez gero, idazkaritzarekin harremanetan jar zaitezke 2021eko uztailaren 16a baino 

lehen. 

 

 Uda zoriontsua izan eta irailera arte! 


