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1- Hitzaurrea. 
 

2- Aplikazio esparrua. 
 

3- Bizikidetza arauak (komunitate osorako) 
 

4- Matrikula eta ikasketa eskaintza. 
 

5- Musika Eskolako antolakuntza egitura 
 
I- Gobernu organoak:  
 
a) Kolegiatuak: Patronatua eta Irakasleen Klaustroa.  

 
b) Pertsona bakarrekoak: zuzendaria eta ikasketa-burua. 
  
 Patronatuaren funtzioak 
 Klaustroaren funtzioak 
 Zu ze n d a ria re n  funtzioak 
 Ika s ke ta-buruaren funtzioak 
 

 
II- Hezkuntza komunitatea:  
a) Irakasleak.  
b) Ikasleak.  
c) Ikasleen gurasoak.  

 
 Ira ka s le e n  fu n tzio a k/e s ku b id e a k.  
 Ika s le e n  fu n tzio a k/e s ku b id e a k.  
 Gu ra s o e n  fu n tzio a k/e s ku b id e a k.  
 Tu to re tza  o rd u a k.  

 
6- Azken xedapenak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Hitzaurrea:  
 
Araudi honen helburua da ikastetxearen funtzionamendu egokia lortzea. 
Horretarako, ezinbestekoa da Musika Eskolarekin lotura duten guztiek parte har 
dezaten: ikasleek, irakasleek, gurasoek eta edozein arrazoirengatik Eskola 
Komunitateko kide diren guztiek. 
  
Musika Eskolako eguneroko elkarbizitzarako ezinbestekoa da guztien parte-
hartzea, elkarrizketaren bidez eta errespetuzko moldez. Bada, inplikatutako 
alde guztiek araudi hau ezagutzeko beharra dute, eta ikastetxeko 
zuzendaritzak, berriz, ezagutzera emateko beharra du. 
 
 

2- Aplikazio eremua:  
 
Barne Araudi honek honako hauei eragiten die: 
 

 Musika Eskolako ikasleei, matrikula egiten dutenetik baja ematen duten 
arte. 

 Eskolako irakasleei. 
 Ikasleen gurasoei. 
 Edozein arrazoirengatik Eskola Komunitatekoak diren entitate edo 

pertsona guztiei. 
  
Arlo fisikoari dagokionez, leku hauetan eraginen du: 
 

 Ikastetxeko eraikinean. 
 Eskola komunitatea mugitzen den (guztiz nahiz parte bat) edozein beste 

lokal edo eraikinean. 
 
 

3- Hezkuntza komunitate osoan eragina duten bizikidetza arauak: 
 

 Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua errespetatzea. 
 Ikastetxeko espazioak egoki erabiltzea, horien erabilera zehatza 

errespetatuz. 
 Ikastetxeko materiala, altzariak eta instalazioak zaintzea eta ahalik eta 

hoberen mantentzea. 
 Ikastetxeko areto guztiak garbi mantentzea eta horretarako bereziki 

ahalegintzea: pasilloak, komunak, eskailerak eta sarrera. 
 Pasilloak, komunak eta eskailerak biltzeko lekurik ez izateko 

ahalegintzea. 
 Eraikin osoan ezin da erre edo alkoholdun edaririk hartu. 
 Eskola ordutegiak errespetatuko dira, eta ikasle nahi irakasleek puntual 

izan beharko dute. 
 Asistentzia: ikasleek aldez aurretik abisatu beharko dute, klasera joaten 

ez badira; eta falta justifikatu, gurasoek edo ikasleen totoreek sinatutako 
idatziaren bidez. 

 
 



4- Matrikulazioa eta heziketa eskaintza.  
 

 Eskolan eskaintzen diren ikasketek ez dute balio akademikorik.  
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak gaiaren inguruan 
(ikastetxe ez ofizialei dagokienez, bereziki) xedatutakoari jarraikiz arituko 
da.    

 Eskolako ikasketak zenbait mailatan banatuko dira, eta edozein izan 
daiteke bertako ikaslea, edozein adin edo jatorri duela. Matrikulaldia hasi 
baino lehen, Agoizko herritarrei informatuko zaie  eskolako dagoen 
eskaintzaz. 

 Bi matrikulaldi izanen dira: bat, ikasturtearen bukaeran, eskolan 
inskribatuta dauden ikasleentzat; eta, beste bat irailean, ikasle 
berrientzat. 

 Epez kanpo matrikulatzen direnek egokitu beharko dute irakasle 
bakoitzak libre duen ordutegira, hala nola instrumentu bakoitzeko hutsik 
dauden plaza kopurura. 

 Musika Eskolan baja eman nahi duen ikasleak idatziz eskatu beharko du, 
eta idatzia berak sinatutakoa izanen da, 18 urtetik gorakoa bada, edo 
bere guraso, tutore edo ordezkari legalak sinatuta, adinez txikia bada. 
Eta idatzia Eskolako idazkaritzan aurkeztu beharko du. 

 Matrikula egitean ikasturte osoko kuota ordaindu beharko da, ordainketa 
salbuetsi dezakeen arrazoi larri bat justifikatzen den kasuetan izan ezik 
(ikaslearen gaizotasun larri bat, espedientearen lekualdatzearen 
kasuetan izan ezik). 

 Ikasturtearen ordainketa aldi batez edo zatika ordainduko da, famili 
bakoitzak erabakitzen duen moduan (hilero, ordainketa bakar batean eta 
hiru zatitan). 

 Matrikulazio epea irauten duen bitartean, ikasleek egindako matrikula  
deuseztatu dezakete eta dirua itzultzeko eskubidea izanen dute. 

 Eskola egutegia:  
o Musika Eskolako zuzendaritza batzordeak prestatuko du 

ikasturteko egutegia, eta aurretik irakasleen klaustroak berrikusi 
eta adostuko du. 

o Eskolako egutegiak San Migel Ikastetxeko egutegiarekin bat 
eginen du, ahal den neurrian. 

o Patronatuak onetsiko du eskolako egutegia.  
 
 
 
5. Musika eskolako antolaketaren egitura.  
 

I- Gobernu organoak:  
 
a) Kolegiatuak: Patronatua eta Irakasleen Klaustroa.  
b) Pertsona bakarrekoak: zuzendaria eta ikasketa-burua.  
 
• Patronatua da hezkuntza komunitatea osatzen duten arlo bakoitzaren 
partaidetza organoa, eta eskolako funtzionamendua hark onetsitako estatutuen 
menpe egonen da  



•El Claustro de Profesores tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 
decidir e informar sobre todos los aspectos docentes del Centro Educativo.  
o Eskolako zuzendaria izanen da Klaustro-burua. Irakasle guztiek klaustroko 
bilkuretara joan beharko dute. 
o Klaustroa hiru hilean behin bilduko da gutxienez, edo bertako kideetako 
edozeinek eskatzen duen bakoitzean. Klaustroa ikasturte bakoitzaren hasieran 
eta bukaeran bilduko da derrigorrez, eta hilean behin bildu ohi izango da. 
 
• Zuzendariaren funtzioak:  
o Musika Eskolako aktibitateak zuzendu eta koordinatzea, beti ere Patronatuak 
hartutako erabakien arabera. 
o Barne funtzionamenduko arauak zaintzea. 
o Irakasleen Klaustroko bilerak eta ekitaldi akademikoak antolatu eta 
zuzentzea. 
o Ikasketa-burua aukeratzea.  
o Irakasleen klaustroak prestaturiko zentroko hezkuntza proiektua koordinatzea, 
patronatuak ematen dituen aginduei jarraikiz. 
o Eskola eta inguruko instituzioen arteko harremana bultzatzea, hala nola 
Nafarroako eta beste erkidego autonomoko beste musika eskolekin.  
o Zentroko kideen arteko elkarbizitza bultzatzea. 
o Agintariek eta behar duten eskolako komunitateko kideek eskatzen dituzten 
ziurtagiriak luzatzea. 
o Zuzendariak, karguak eskatzen dizkion dedikazio ordu kopuruaz gain, 
presentziazko bi ordu emanen ditu zentroan zuzendaritza lanetarako eta 
publikoari arreta emateko.  
 
• Ikasketa-buruaren funtzioak:  
o Ordezkapenak egitea, irakaslea agertu ezean edo gaixorik egonez gero.  
o Zentroko Hezkuntza proiektuaren prestaketan parte hartzea eta aurrera 
eramatea. 
o Ekitaldi akademikoak koordinatzea: barne eta kanpoko kontzertuak, 
entzunaldiak, beste eskolekin egiten diren trukeak eta abar. 
o Ikasketa-buruak, karguak eskatzen dizkion dedikazio ordu kopuruaz gain, 
presentziazko ordu bat emanen du zentroan zuzendaritza lanetarako eta 
publikoari arreta emateko.  
 
II- Hezkuntza Komunitatea:  
a) Irakasleak.  
b) Ikasleak.  
c) Ikasleen gurasoak.  
 
• Irakaslearen funtzioak:  
o Ikasleen ikasketa prozesua zaintzea, haien nortasunean, interesetan eta 
taldearekiko duten integrazioan erreparatuz. 
o Ikasleei aholkua ematea, ikasteko dituen ahalmenen inguruan edo, gerora 
begira, dituen aukera profesionalen inguruan. 
o Haren tutoretzaren pean dauden ikasle eta taldeen dokumentazio 
administratibo-pedagogikoa betetzea. 
o Tutorea den ikasleen gurasoekin harreman iraunkorra mantentzea. 



o Gainerako irakasleen lana errespetatzea eta haiekin elkarlanean aritzea, ahal 
duen guztietan. 
 
o Zuzendaritza taldeak proposatzen dituen proiektuak eta iniziatibei laguntza 
ematea.  
 
• Irakaslearen eskubideak:  
o Katedra eta irakaskuntza askatasuna edukitzea, zentroko Hezkuntza 
Proiektua kontuan hartuta. 
o Bere lankideekin biltzekoa, gai akademiko edo laboralei buruz aritzeko, 
beharrezko ikusten duen bakoitzean. 
o Hezkuntza komunitateko guztien aldetik errespetuz eta modu egokian tratatua 
izatekoa. 
o Informazio laborala, akademikoa edo funtzionamenduari buruzkoa, 
jasotzekoa,  berarekin edo bere lanarekin zerikusia baldin badu. 
o  Ekimenak, iradokizunak eta aukerak planteatzekoa. 
o Zentroko materiala erabiltzekoa, besteen lana errespetatuz eta haiekin 
lankidetzan. 
o Patronatuan ordezkariak aukeratzekoa.  
o Prestakuntza ikastaroak jasotzekoa, eskolan egiten duen lana hobetzen 
joateko. 
o Zuzendariari ordutegiaren aldaketa puntuala eskatzekoa, bere karrera 
profesionala bultzatzeko eskolaz kanpoko aktibitateetara joateko, zentroaren 
funtzionamenduan eragiten ez badu. 
o Bere funtzioak betetzeko beharrezko ikusten duen materiala edukitzekoa.  
 
• Ikasleen eskubideak:  
o Ikasle guztiek dituzten eskubide eta betebehar berberak; ezberdintasun 
bakarrak adinetik eta egiten ari den mailatik ondorioztatukoak dira. 
o Hezkuntza komunitateak bere ideia moral eta erlijiosoak errespetatzekoa. 
o Bere nortasuna garatzen lagunduko duen formakuntza jasotzekoa, dituen 
ahalmen, nahi eta interesen arabera. 
o Eskola Kontseiluan parte hartzekoa, patronatuko ordezkarien bidez; horiek 
bizitza akademikoarekin lotutako guztiaz informatzeko beharra izanen dute. 
o Ikasleak zentroan elkartu ahalko dira eskolako edo eskolaz kanpoko 
aktibitateak prestatzeko, beti ere aktibitateak ikasleen prestakuntzaren alde  
egiten badu eta eskolako ordutegiaren kanpo egiten bada. Aurretik tutoreei 
ohartarazi beharko diete. 
o Bere eskola errendimendua objetiboki baloratuta izatekoa, garapen 
akademikoari buruzko informazioa eta ebaluazioen kalifikazioak  jasotzekoa . 
 
• Ikasleen betebeharrak:  
o Bere ikaskide eta irakasleen lana errespetatzea, hala nola ikastetxe osoko 
ikasle eta irakasleena. 
o Ikasketa Plana osatzen duten materietarako programatutako klaseetara eta 
aktibitateetara joatea. 
o Ikasleak justifikatu gabeko %20eko asistentzia falta edukiz gero, azterketa 
egiteko eskubidea galduko du. 
o Zentroko aktibitateak garatzeko onetsitako ordutegiak errespetatzea. 
o Ikasketa prozesuari buruz irakasleak eginiko aholkuei jarraitzea. 



o Hezkuntza Komunitateko kide guztiak errespetatzea eta bazterketarik ez 
egitea, ideologia, sexu, arraza, hizkuntza edo edozein beste zirkunstantzia 
direla kausa. 
o Zentroko instalazioa eta altzariak errespetatzea eta egoki erabiltzea. 
o Betebehar horiei kasurik egin ezean, bere irakasle-arduradunak, zuzendariak 
edo patronatuak isuna jarri ahalko dio. Aipatutako hezkuntza komunitateko 
kideek baloratuko dute arau-haustearen garrantzia eta isuna jarriko dioten 
erabakiko dute. 
 
* Debekaturik dago, Hezkuntza Komunitateko kide guztientzat, 18 urtetik 
beherako ikasleei isunik jartzea, aurretik gurasoei, tutoreei edo ordezkari legalei 
informatu gabe. 
 
• Gurasoen eskubideak:  
o  Elkarte batean edo gehiagotan elkartzekoa.  
o Eskolako gestioan parte-hartzekoa, patronatuan izanen duten ordezkariaren 
bidez.  
o Beren seme-alaben garapen eta errendimendu akademikoari buruzko 
informazioa edukitzekoa, hiruhilero emanen zaie nota buletinez bidez edo nahi 
dutenean galdetuz. 
o Beren seme-alaben asistentzia hutsegiteaz eta portaeraz informatuta 
egotekoa, nahi izanez gero. 
 
• Gurasoen betebeharrak:  
o Irakasleak, eskolako gainerako langileak eta ikasleak begirunez eta 
errespetuz tratatzeko beharra dute. 
o Eskolako Zuzendaritzatik, irakasleek edo patronatuak  egiten dizkion biltzeko 
deialdi guztietara  joan beharko dute. 
o Heziketa Proiektua errespetatu beharko dute, hala nola ikastetxeko araudia. 
o Eskolak antolatutako eskolaz kanpoko aktibitateetan parte hartu beharko 
dute, ahal den neurrian, beren seme-alabak bertan parte hartzera animatuz. 
Horrekin seme-alaben kultura garatzen eta osatzen laguntzen dute.  
o Beharrezkoa den bakoitzean, laguntza eskatu ahalko zaie, aipatutako 
aktibitateak aurrera eramateko (seme-alabekin joaten ikastetxetik kanpo 
programatutako irteeretara, esaterako). 
 
 
• Tutoretza orduak:  
o  Ikasturtearen hasieran zehaztuko dira irakasleak gurasoei harrera egiteko 
orduak eta zuzendariarekin izan dituen bilkuren egutegia.  
 
o Talde baten irakasleak (tutorea izan ala ez) gurasoekin bildu ahalko du, 
beharrezkoa zaion bakoitzean. 
 
 

5- Azken xedapenak:  
 

I. Hezkuntza Komunitatek osoak bete behar du Barne Araudi honetan 
xedatutakoa. 



II. Musika Eskolako Patronatuak eta eskolako zuzendariak araudiaren 
aplikazioa zainduko dute. 
III. Araudia aldatu, zabaldu edo berrikusi ahalko da, hezkuntza komunitateko 
edozeinek eskatzen badu. Aldaketa proposamena Patronatuari egin eta horrek 
onetsi beharko du. 
 
Agoitz, 2014ko apirila. 
 


