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1.- Musika Eskola: hezkuntza zentroaren eredua..  
 
R. Murray Schafer  pedagogo kanadarraren arabera, “musika justifikatzea,  
adimenaren, muskuluen eta nerbioen koordinazioa eta estimulazioa bultzatzea ez 
den beste ezertan oinarrituta, epe luzera musikaren arlotik konponduko ez diren 
arazoak edukitzeko arriskua eragiten du”. 
 
Psikomotrizitate eta adimenaren garapenaz gain, bada lantzen den garrantzi handiko 
beste funtzio bat, alegia, taldetan aritzen direnez, lankidetzan aritzeko lortzen den 
gaitasuna. Azken urte hauetan gizartearen parte bat ohartu da musika oso baliagarria 
dela formakuntzaren aldetik, eta, horregatik, azken urte hauetan, gero eta gehiago 
dira Musika Ikasteko Zentroak lurralde osoan, modu orekaturik banatuta, egotea 
eskatzen dutenak. 
Zentro horien funtzioa da nahi duten guzti horiek hurbildu ahal izatea musikaren 
heziketara, talentu, adina edo ahalmen ekonomikoan oinarritutako desberdintasunak 
egin gabe. Plan zabal bat eskaini behar dute, zeinetan lekua egon dadin ahalmen 
guztientzat, formatzeko aukera desberdinei egokituz eta adin tarte guztiei erantzuna 
ematen. 
Aukera hori aurrera aterako da soilik eskolak antolatzeko autonomia pedagogiko 
handia edukiz gero, hau da, araututako ikasketa planen menpe egoten ez badira; kasu 
horietan, ikasketetan aurrera egin ahal izateko, gaitasunak eskuratzeko  epeak eta 
adinak mugatuak dira, eta, hortaz, soilik lorgarriak dira gutxiengo batentzat.  Modu 
honetan, aldiz, zentro bakoitzak askatasun margen handia dauka, arlo guztien 
beharrekin bat egiten duen eskaintza prestatzeko eta normalean anitza izaten den bere 
inguru kultural eta soziala integratzeko. 
Ezaugarri horiek Musika Eskolei dagokien espazioa zehazten dute, eta kanpoan uzten 
dute Kontserbatorioen helburuak, haien norabide profesionalengatik exijentzia maila 
handiagoa baitute: ikasleek gaitasun zehatzak izan behar dituzte, eta, horretaz gain,  
garatzeko borondatea, dedikazioa handia eskainiz. 
Azpimarratzekoa da musika eskola bat ez dela kontserbatoriora sartzeko gaitze leku 
bat. Alderantziz, zeregin horretara bideratuko balitz, guztiz desitxuratuta geldituko 
litzateke bere emisioa. Hala ere, zenbait kasutan, Musika eskola izan daiteke harantz 
abiatzeko bide bat, hots, Kontserbatoriorako sarrera probak arrakastaz gainditzeko 
beharrezko ezagupen eta trebetasun eskuratzeko lekua. 
Musika Eskolak haur, gazte eta helduei zuzendutako instituzioak dira. Bertan ikasleari 
eskaintzen zaizkio, instrumentuak jotzen, abesten eta ezagutza teorikoak jasotzeaz gain,  
taldeka musika egiteko aukera: orkestra, abesbatza edo bestelako taldeetan. Talentu eta 
interes bereziko ikasleak bere burua presta dezake  ikasketa profesionalak egiteko. 
 
 
Zein da musika eskola baten ezaugarria?  
 
Musika arloko prestakuntza eskaintzen dio interesa duenari, ez soilik gaitasun berezia 
duenari; baina horiek ere atenditu eta ikasketa profesionalak egitera bideratu daitezke 
hortik.  
Edozein adinetako pertsonei zabalik dago: 4 urtetik aurrera, haur, nerabe eta helduei, 
sarbidea mugatzeko irizpiderik gabekoa da, adin edo bertan egoteko mugarik gabekoa. 
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Eskaintza zabala eta nahi bezain berezitua ematen du, eskariari egokitutakoa, bai 
eskola egutegiari dagokionez, bai instrumentu edo ikasgaiei dagokienez 
Askatasun handiko lekua da, ikasle bakoitza kaukera dezan, beren interesen eta 
zentroaren eskaintzaren arabera, parte hartu nahi dituen aktibitateak eta eskolaren 
modalitatea. 
Irakaskuntza antolatzeko autonomia pedagogiko handiko lekua da, araututako 
ikasketa planek edo tituluen eskuratzeak baldintzatzen ez dutena. 
Musika taldean egitearen sustapena (abesbatza, musika ganbara, banda, konboak eta 
abar) musika eskoletan lehenetsitako helburua izateaz gain, haien identitatearen 
ezaugarri nabarmenetako bat da.  
Musika eskoletan, ikasleen adierazpen ahalmenak garatzeko borondatea dago, eta, 
horretaz gain, trebetasun teknikoak eskuratze hutsa lortu baino, musikarekin 
esperientzia aberats eta sakonak sustatzen da. 
Bertan adierazpen artistikoetarako jarrera irekia sustatzen da, ahaztu gabe, musika, 
arte beste adierazpen bat den aldetik, badituela oso hurbil beste adierazpen batzuk, 
batzuk, dantza, poesia, antzerkia, arte plastikoak edo argazkilaritza, esaterako. 
 
Heziketa mota hau, testuinguru  sozial eta kultural jakin batean txertatutakoa da eta 
zabalik dago kanpoko iradokizunetara eta beste instituzioekin lankidetzan aritzera. 
Modu berean,  ongizate kulturalaren alde egiteko bere aktibitateak proiektatzeko prest 
dago. 
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2.- Zein arlo hartzen du Musika Eskolako irakaskuntzak?  
 
A)  Musika eta Mugimendua.  
4-7 urte bitarteko ikasleei soilik  zuzendutakoa da, horien espresio, musika eta 
mugimendu  gaitasunak ezagutzeko, horrela, instrumentu bat aukeratu ahal izateko.  
 
Honakoak dira oinarrizko edukiak:  
 

Ahotsa, dituen bi aldeetan: lengoaia eta kantua.  

Entzumenaren pertzepzioa. 

Erritmoaren formakuntza, oinarrizko instrumentuen bidez. 

Mugimendua, norberaren gorputzaren ezagutzatik abiatuta eta musika lengoaiaren 
elementuekin. 
 
B) Instrumentuak jotzea.  
Adin guztietako ikasleei zuzendutakoa. Praktika honen helburuak dira: 
 
Bakarrik nahi taldean jo ahal izateko beharrezko abilezi tekniko eta adierazpen 
gaitasunak eskuratzea. 

Musikarekiko zaletasuna lantzea, fenomeno artistikoa eta norbera komunikatzeko 
bidea den aldetik. 

Instrumentu talde desberdinak sortzea. 

Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua norberaren ezaugarrietara egokitu behar du. 
Edozein ikaslek zabal dezake bere prestakuntza beste materia batzuetan inskribatzen, 
baina, hala ere, instrumentu eskolen bidez eduki teorikoak eta praktikoak uztartu 
behar dira. 

 Arlo horretan, oso garrantzitsua da gaitasun eta zaletasun nabarmenak dituzten 
ikasleei orientabide eta aholkularitza egokia ematea. 
  
 
C) Musika lengoaia.  
Musika lengoaian eta entzumenaren garapenean sakondu nahi duten 7 urtetik 
gorakoei zuzendutakoa.  Honako hauek dira oinarrizko edukiak: 
  
Musika Lengoia osatzen duten elementuen azterketa (erritmoa, melodia, armonia, 
forma). 

Entzumen gaitasuna garatzea. 

Musikaren kultura garatzea. 

Eduki horiek hainbat aktibitatetan elkar daitezke, ikasleen interesen arabera eta 
hezkuntza programa koherente baten bidez. 
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D) Taldekako aktibitateak:  
Instrumentu batean inskribatzen den ikasleak zentroak proposatutako ahots edo 
instrumentu taldeetan parte hartzeko aukera izanen du. Aktibitate horiek lehen maila 
helburuak izanen dira, musikaren interpretazioaren alderdi komunikatiboa eta 
kooperatiboa ulertzeko ematen duen gaitasunagatik.  
Aktibitate horiek ere proiekzio kultural izugarria ematen dute, Musika Eskola 
ordezkatzen baitute herrian eta eskualdean. Horretaz gain, beste zentroen arteko 
trukeak sustatzen dituzte, banda, orkestra, abesbatza eta zaletuen bestelako taldeak 
sortzen laguntzen baitute. 
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3.- Musika eskolako irakaslearen profila.  
 
Musika Eskolako irakasleak honako eskaini behar du: 
  
1. Kalitatezko eskolak bere espezialitatean, bai indibidualki, bai taldeei. 

2. Ikasgai bat baino gehiago eman ahal izatea, ahal den neurrian (klarinetea eta 
instrumentu taldea, esaterako). 

3. Haurrei, nerabeei eta helduei irakasteko gaitasuna, haien motibazioa eta 
errendimendu egokia uztartuz.  
 
4. Gaitasun edo zaletasun nabarmena erakusten duten ikasleei aholkua emateko 
gaitasuna, ikasketa profesionaletara bideratzeko eta haietan sartzeko probak 
prestatzeko. 

5. Musikara hurbilaraztea, norbera gara eta aberas dadin. 

6. Jarrera berezia edukitzea, ikusioz eta eskuzabaltasunez parte hartzeko irakasleen 
edo irakasle eta ikasleen arteko kontzertuetan aritzeko edo eskola ordutegik kanpoko 
beste aktibitateetan. 

7. Ikasleekin eta haien gurasoekin komunikatzeko gaitasuna edukitzea. 

8. Izaera abegikorra erakustea gainerako irakasleekiko, kritika onartuz eta elkarrekin 
egiten diren aktibitateekin laguntza emanez. 

9. Etengabeko auto-exijentzia,  musikari eta irakasle modura prestatzen jarraitzeko. 

10. Eskolako zuzendaritza taldearekin elkarlanean aritzea, funtzionamendu arauak 
errespetatuz. 
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4.- Zuzendaritza estiloa.  
 
Zentroko zuzendaritza hezkuntza komunitateko kide guztientzako zerbitzua da: 
irakasleak, gurasoak, ikasleak eta bestelako langileak. 
Zuzendaritzan egonen naizen bitartean praktikan jarriko dugu zuzendaritza 
kolegiatuaren estiloa, eta dagozkidan erabakiak hartuko ditut eskola komunitate osoko 
kide guztien ekarpenak kontuan hartuz. 
Lehentasunezkoa izanen da eskolan lan egiteko giro egokia edukitzea, pertsonen 
arteko harreman afektiboa eta efektiboak lantzea, proposatzen diren helburuak eta 
aktibitateak ahalik eta hoberen lortu eta gara daitezen. 
Indarrena dagoen arautegiak egokitu eta exijitu dizkigun konpetentzia guztiak fidelki 
beteko ditugu. 
Modu berean, etengabe emanen diegu erantzuna Agoizko kultur taldeen lankidetzan 
egiteko ailegatzen zaigun garatzeko aktibitateen proposamenei. 
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5.- Zentroa kudeatzen den epealdian lortzeko helburuak.  
 

a- Irakasleen arteko koordinazioarekin lotutako helburuak:  

1. Irakasleen klaustroaren presentzia onartzea eta bere kide guztiek elkartasunez lan 
egitea, egokitutako zaizkien zereginak betetzeko eta zentroko kalitatea hobetzeko.  

2. Bidezko ikusten duen guztietan elkartzea, zentroaren martxa egokirako garrantzizko 
gaiak aztertzeko, bai pedagogiaren arlokoak, bai antolaketa edo elkarbizitzarekin 
lotutakoak. 

3. Klaustroa osatzen dutenei denborarekin helaraztea eztabaidagai izan daitekeen 
informazioa. 

4. Irakasleen Klaustroarekin etengabeko harremana edukitzea, hilean behin bilera bat 
eginez. 

5 .Lan estrategia komunak prestatzea, modu zehatz batez eta maiztasunarekin. 

6. Ziklokako lana sustatzea, hala nola tutoretzen arabera, uste baitugu eskolak ematen 
ez diren orduak probetxagarriagoak izan daitezkeela modu horretan antolatuz gero. 

7. Lana zuzendaritzat aldetik antolatuko dugu; modu horretan, informazio talde 
horretatik irakasleen klaustrora joanen da eta ondoren kontrako ibilbidea eginen du, 
alegia, irakasleek zuzendaritzat aldeari eginen dizkiote proposamenak. 
 
 
b- Zentroarekin, oro har, lotutako helburuak:  

1. Ikasgai guztietako proiektu kurrikularak berrikustea. 

2. Zentroko C.P.a berrikustea eta bertan txertatzea ebaluazio, orientazio eta irakasleak 
prestatzeko planak. 

 3. Eskualdeko beste musika eskolekin batera egiteko aktibitateak bultzatzea. 

4. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentura igortzea, ezarritako epeen 
artean, momentu bakoitzean eskatutako dokumentazioa. 
 
5. Zentroaren funtzionamendu egokirako administrazioari eskatzea beharrezko ikusten 
duen azpiegitura, materiala eta inbertsioak, hala nola irakasleen bajak betetzeko giza 
behar diren baliabideak. 

6. Patronatuari eskatzea zentroan sumatu dituen azpiegitura gabeziak, bere 
eskumenekoak baldin badira (garbitasuna, konponketak, kontserbazioa eta 
mantenimendu orokorra). 

7. Agoizko taldeekin lankidetzan aritzea herrian hezkuntza eta kultura aktibitateak 
garatzeko, ikaslearen prestakuntza integralaren alde eta Agoizko kultur jarduketarekin 
bat eginez.  

8.Ikastetxeko materialaren inbentarioa eguneratzea.  
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9.Ikastetxean teknologia berriak sartzea eta erabiltzea. 

10. Zentroko aurrekontua aztertzen jarraitzea, Patronatutik gero eta banaketa 
zorrotzagoa eta zentroan sortzen diren beharrei egokituagoa eskain dadin. 

11. Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleak lehenestea, haiei atentzio egokiagoa 
eskaintzeko. 
 
 
12. Irakasleriarekin lotutako helburuak:  

1. Jarrera irekia eta irakasleekiko kolaboratzailea mantentzea.  

2. Irakaskuntzaren kalitatea maila handitzeko irakasleek zentroan planteatzen dituzten 
proposamena keta eskakizunak bultzatzea (indibidualki nahiz kolektiboki). 

3. Irakasleen prestakuntza erraztea, beti ere bateragarria bada zentroko barne 
antolaketarekin. 

4. Irakasleak informatuta edukitzea, bere interesekoa eta berarengan eragina duten 
berri, dokumentu edo aferez. 

5. Talde lana bultzatzea (klaustroak, Patronatuko bilerak, barne eta kanpoko 
kontzertuak eta abar.)  

6. Ikasketa-buruak ordutegiak prestatuko ditu ezarritako irizpideei jarraikiz, eta 
kontuan hartuta ordezkapenak egitea posible egiten duela eta ikasleen beharrak 
atendituta daudela. 
 
 
7. Ahalik eta irakasle gehienen inplikazioa lortzea zentroak antolatutako aktibitateetan 
nahiz Agoizko kultur taldeek bultzaturikoetan. 
 
 
c- Ikasleriarekin lotutako helburuak:  

1. Ikasleen artean sustatzea ingurua zaintzeko eta eskola garbi edukitzeko beharra 
(ikasgelak, komunak, pasilloak...)  

2.Ikaskideen artean eta eskolan bertan errespetuzko giroa sustatzea, hala nola ikasle 
eta irakasleen artean. 

3. Haien eskubideak errespetatzea, hala nola betebeharrak exijitzea. 

4. Ikasleen eskura jartzea eskolak duen materiala eta baliabideak: instrumentuak, 
entseguak egiteko aretoak, partiturak…  
 
 
d- Gurasoekin  lotutako helburuak:  

1. Gurasoekin lankidetza mantentzea eta jarrera irekia edukitzea. 

2. Patronatuak edo Klaustroak hartzen dituztenen erabakien inguruan, haientzat 
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interesgarria izan litekeenaz edo beren seme-alabengan eragina izan lezakeenaz 
informatuta edukitzea. 

3. Partaidetza eta koordinazioa mantentzea zentroarekin.   

4. Ikasleen zerbitzura aritzeko lankidetza eskatzea, irakasleak beharrezkoa ikusten 
duenean. 
 
 
e- Irakasleak edo eskolakoak ez diren langileekin lotutako helburuak:  

1. Beren eskakizun eta nahi profesionalei erantzutea; lana eraginkortasunez egiteko 
eta arazoak gainditzeko laguntza ematea. Honako langile hauek dira: administraria, 
garbitzaileak, udaleko langileak… 
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6.- Agoitz.  
 
Agoitz, Nafarroako Foru Komunitateko ipar-ekialdeko herria da. Aurre-Pirinioko arroetako 
batean dago. Udal dermioak 13,54 kilometro koadro eta 2.600 bat biztanle ditu (2014. 
urtean).  
Agoizko bizitza kulturala oso bizia izan da beti. Kultura talde ugari daude, eta  Angiluerreka 
Elkartearen eta Bilaketa Kultur Elkartearen inguruan antolatuta daude bereziki. Musikaren 
arloan honako talde hauek aritzen dira gaur egun: txistularien taldea, fanfarrea, bi gaitari 
talde, dantza talde bat, perkusio talde bat, txaranga, abesbatza txikia, helduen abesbatza, 
musika banda eta abar. 
Agoizko Musika Eskolako funtzioetako bat da musika talde horiekin elkarlenean aritzea eta 
horiek elikatzea, ahal den neurrian.  
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7.- Hezkuntza proiektua.  
 
Agoizko Musika Eskolako Curriculum-proiektuak lau etapa ditu: 
 
Lehen etapa, 4-7 urte bitarteko haurrei zuzendutakoa:  Musika eta Mugimendua.  
Talde horiek ezin izanen dute 10 kide baino gehiago izan. 
Bigarrenak Musika Lengoaia, Instrumentu (hastapena eta lehen maila) eta 
Instrumentu Taldea;  bina ikasturte dituzte. 
Hirugarrenak lau ikasturte ditu: Instrumentu eta Musika Lengoaia bigarren mailatik 
bosgarren mailara. Horretaz gain, honako ikasgai hauek emanen dira: bigarren eta 
hirugarren mailetan, Instrumentu Taldea, astean  ordu batez; Abesbatza lehen eta 
bigarren mailak eginen dute; eta laugarren eta bosgarren mailetan, txistu edo 
akordeoian daudenentzat, musika talde lehen eta bigarren maila; eta gainerako 
instrumentuentzat, banda emanen dute. 
Ikasleek bigarren instrumentu bat aukera dezakete, eskolan plazak egonez gero.  
Hirugarren etapa bukatutakoan, ikasketak kreditatzeko diploma bat luzatuko da, baina 
ez du balio akademikorik izanen. 
Laugarren etapak lau urte gehiago ditu, eta ikasturte bakoitzak ere astean 
Instrumentu Talde ordu bat jasoko du. 
Instrumentu Taldea emateko orduan bi aukera egonen dira: instrumentu berekoa 
taldea izatea edo instrumentu ezberdinekin osatutako taldea izatea.  Irakasleak 
taldeak osatu, errepertorioa aukeratu eta taldea osatuko duten kideak aukeratuko 
ditu. 
Horretaz gain, ikasketa profesionalak egin nahi dituztenentzat, Musika Lengoaia 
prestatzeko taldea izanen da. 
 Musika eta Mugimendua ikasgaia egin gabe eskolan sartzen diren ikasleek Musikaren 
Hastapena izeneko ikasgaia egin beharko dute. Musikaz zerbait jakinez gero, proba bat 
eginen zaie, dagokien ikasturtean sartzeko. Erronda bat eginen da, aukeraketa egin 
aurretik, instrumentu guztiak ezagutu ditzaten. 
Lau zikloak bukatutakoan, Musika Eskolak  bere ikasle izan diren guztientzat eskolak 
eskaintzen jarraituko du. . Bertan ematen diren edo berehala eskainiko diren ikasgai 
guztietan parte hartzeko aukera izanen dute, urte mugarik gabe,  plaza hutsik egonez 
gero. 
Ikasketa plana flexiblea da, eta ikasgai gehiago ezarri ahalko dira, ikasleen beharren, 
irakasleen ahalmen edo Agoizkoek egiten duten eskariaren arabera. 
Musika Lengoaia taldeak ez dute inoiz 16 ikasle baino gehiago edukiko. Kopuru hori 
gaindituz gero, taldea banatuko da. 
Irakasle bakoitzak ezarriko ditu bere ikasgaiaren helburuak, edukiak eta ebaluazio 
irizpideak, eta horiek jasoko dira urtero eguneratu eta berrikusiko den programazioan. 
  
Musika Eskolak musika espezialitate ezberdineko hamar irakasle tituludun ditu 
plantillan. 
 
Agoizko Musika Eskolak gaur egun honako instrumentu hauek eskaintzen ditu: 
 

Zeharkako txirula  
Txistua  
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Klarinetea  
Saxofoia  
Akordeoia 
Trikitixa  
Makila-tronboia  
Tronpeta  
Tuba  
Pianoa  
Gitarra  
Perkusioa. 
 
 
8.- Curriculum-proiektua honela 
antolatuta dago: Musika eta 
Mugimendua  

Lau-sei urte bitarteko haurrak (astean ordu 
1) 

Musika hastapena  Musika-lengoaiaren 
hastapena – 7 urte 
(astean, 2 ordu) 

Instrumentuaren 
hastapena  

Instrumentu taldea  
(astean, ordu 1) 

Lehen maila Musika-lengoaia 
Lehen Maila (astean, 
2 ordu)  

 Instrumentua Lehen 
Maila (astean, ordu 
½)   

Instrumentu taldea 
(astean, ordu 1) 

Bigarren maila Musika-
lengoaia. 
Bigarren Maila 
(astean, 2 ordu)  

Instrumentua 
Bigarren Maila 
(astean, ordu ½)   

Abesbatza. 
Lehen Maila  
(astean, ordu 1) 

Instrumentu 
taldea (astean, 
ordu 1) 

Hirugarren 
maila 

Musika-
lengoaia 
Hirugarren 
Maila (astean, 2 
ordu)  

Instrumentua 
Hirugarren 
Maila (astean, 
ordu ½)   

Abesbatza. 
Bigarren  Maila  
(astean, ordu 1) 

Instrumentu 
taldea (astean, 
ordu 1) 

Laugarren maila Musika-lengoaia 
Laugarren Maila 
(astean, 2 ordu) )  

Instrumentua 
Laugarren Maila 
(astean, ordu ½)   

Banda lehen maila. 
Txistu, gitarra edo 
soinu taldea (astean, 
ordu 1) 

Bosgarren maila Musika-lengoaia 
Bosgarren Maila 
(astean, 2 ordu)  

Instrumentua 
Bosgarren Maila 
(astean, ordu ½)   

Banda Bigarren 
maila. Txistu, gitarra 
edo soinu taldea 
(astean, ordu 1) 

Laugarren zikloa Erdi Graduan 
Sartzeko 
prestakuntza 
(astean, ordu 1) 

Instrumentua 
(astean, ordu ½)   

Instrumentu taldea 
(astean, ordu 1) 

Instrumentua  (astean, ordu ½)   Instrumentu taldea (astean, ordu 1) 

Instrumentua  (astean, ordu ½)   Instrumentu taldea (astean, ordu 1) 

Instrumentua  (astean, ordu ½)   Instrumentu taldea (astean, ordu 1) 

 


