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Aurretiko izen ematea Julian 
Romano Musika Eskolan. 2020-
2021 ikasturtea 
Ongi etorri Estella-Lizarrako Julian Romano Musika Eskolako aurretiko izen 
ematera. 
Ez duzu minutu batzuk baino gehiago beharko formularioa betetzeko. 
Galdetegia bidalitakoan, ahalik eta epe laburrenean, Eskolatik harremanetan 
jarriko gara izen-ematea baieztatzeko eta hurrengo epeak eta izapideak 
komentatzeko. Inskripzio hori ez da behin betikoa izanen eta, horren bidez, ez 
da inolako tasarik ordaintzeko konpromisorik hartzen. 
EGUTEGIA 2020-2021 IKASTURTEA 

• Aurretiko izen ematea: ekainaren 15etik 30era, on-line hemen edo 
aurrez aurre. 

• Matrikulazioen formalizazioa: irailaren 1etik 11ra (aurretiko hitzordua, 
eskolatik harremanetan jarriko gara familiekin). 

• Ordutegiak aukeratzeko: irailaren 14an. 
• Matrikulak deuseztatzeko azken eguna: irailaren 16an. 
• Ikastaroaren hasiera: irailaren 18an. 
• Inprimatu daitezkeen inprimakiak jasotzea eta ematea: Eskolan: Los 

Llanos Kulturagunea, San Benito eraikina, K/ Teobaldo II.a, Z/G. 
Telefonoa: 948554408 eta e-maila  julian.romano@estella-lizarra.com 

• Eskolaren arreta ordutegia ekainaren 15etik 30era: astelehenetik 
ostiralera, 12.00etatik 15.00etara, eta astearteak eta ostegunak ere 
17.30etik 19.30era. 

Ondoko lotura honetan Ikasketa-plana deskargatu daiteke, baita ikasgaien 
prezioak ere: 
Plan de estudios eusk 20 21 
Jakinarazten dizugu, hemen sartutako datuekin harremanetan jarriko garela 
Eskolan eskaintzen ditugun ikasgaiei eta planei buruzko edozein zalantza 
orientatzeko edo argitzeko. Matrikula ikaslearen adinari eta aldez aurreko 
ezagutzari dagozkien ikasgaiak eta espezialitateak zehaztu ondoren  gauzatuko 
da, familiari informazioa eman ondoren. 
OHARRA: 
irailaren 1etik 11ra izena ematen jarraitu ahalko da, bai online, bai aurrez aurre, eta 
inskribaturiko ikaslearen familiak deituko dira matrikula eta eskaturiko dokumentazioa 
sinatzeko eta emateko. Irailaren 14an ordutegien zozketak eginen dira eta irailaren 16ra 
arte matrikula ezeztatzeko epea egonen da. 
Klaseak, segurtasun-neurri guztiekin eta familia guztiekin onartuko den segurtasun-
protokoloari buruz behar bezala informaturik, irailaren 18an hasiko dira. 
Eskolan ezarrita ditugun ratioak eta eraikinaren ezaugarriak direla eta, datorren ikasturteko 
klaseak aurrez aurrez eginen dira (betiere, Osasun eta Hezkuntza Departamentuek 
ezartzen dituzten jarraibideen arabera). Eraikinaren sarbideak eta irteerak egokituko dira 
eta beharrezko neurriak hartuko dira ikasleek zein irakasleek berme guztiak izan ditzaten, 
bai osasunekoak, bai pedagogikoak. 

mailto:julian.romano@estella-lizarra.com
http://www.estella-lizarra.com/wp-content/uploads/2020/06/Plan-de-estudios-eusk-20-21.pdf
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IZEN EMATEA EGITEN DUEN PERTSONAREN DATUAK: 
Inskripzioa egiten duen pertsonaren izena (derrigorrezkoa) 
 
 

 

Inskripzioa egiten duen pertsonaren NAN (derrigorrezkoa) 

 
 

Posta elektronikoa (derrigorrezkoa) 
 

 
IKASLEAREN DATUAK: 
Izena (derrigorrezkoa) 
 
 

Jaioteguna (derrigorrezkoa) 
 
 

Helbide osoa (Kalea, Ataria eta Zenbakia, Posta Kodea, Herria eta Probintzia) 
(derrigorrezkoa) 
 
 

Harremanetarako telefonoa (derrigorrezkoa) 

 
 
 
Kontu zenbakia (IBAN barne: EJ: ES12-3456-7890-1234-5678-9012) (derrigorrezkoa) 

 

 

 
Aurretik matrikulatuta egon zara Eskolan?: (derrigorrezkoa) 
 

Bai (Ez da ezer gehiago bete behar) 

Ez (A Aukera bete) 
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Onartzen dut Estella-Lizarrako "Julián Romano" Udal Musika Eskolak 
hemen ematen diren datuak tratatzea, 2020/2021 ikasturtean eta 
hurrengoetan izena emateko bakarrik erabiltzeko. Halaber, baimena 
ematen diot Musika Eskolari behar diren egiaztapenak egiteko, galdetegi 
honetan bildutako datu guztiak benetakoak direla egiaztatzeko. 
Interesdunak edozein unetan ezeztatu ahal izanen du erabaki hori. 
Horretarako, eskaera bidali beharko du zentrora posta elektronikoz, 
aurrez aurre (betiere osasun agintariek onartzen badute) edo Estella-
Lizarrako Udaleko erregistroetan. 
 

 

 

DATA ETA SINADURA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
A AUKERA. BAKARRIK IKASLE BERRIENTZAT.  

IKAS-MAILA ADINAREN ARABERA AUKERATU: 

 
Musika eta Mugimendua 1 (5 urte, 2015ekoa) 

Gaita eta Gaita-danborrerako hastapena I (5 urte, 2015eko) 

Musika eta Mugimendua 2 (6 urte, 2014koa) 

Gaita eta Gaita-danborrerako hastapena (6 urte, 2014koa) 

Hastapena (7 urte, 2013koa) 

Hastapena musika tresnarekin (7 urte, 2013koa) 

Musika tresna gehi ikasgai osagarriak (8 urtetik aitzina) 

MUSIKA TRESNA AUKERATU (7 URTETIK AITZINA):  

 
Klarinetea – Tronpeta – Biolina – Fagota – Gaita - Gaita-danborra -Kantua – 
Tronboia – Akordeoia – Saxofoia – Gitarra – Perkusioa – Zeharkako Flauta – 
Txistu - Piano 
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