
2021-22 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA-
REN ARAUDIA ETA JARRAIBIDEAK 
 
MATRIKULATZEKO EPEA: 2021ko abuztuaren 30 eta 31ean (online matrikula 
www.zizurmayor.es/servicios-municipales/escuela-de-musica-de-zizur-mayor/ 
helbidean)  
 
Matrikula egin bitartean zalantzak argitzeko telefonoa: 948189541. 11:00etatik 
13:00etara eta 16:30etik 19:30era. 
 
 
 Baldintza ekonomikoak: 
 

1. Matrikula egiterakoan, familiek Musika Eskolako tasak ordaintzeko 
konpromisoa hartzen dute, ordainketa bakarra edo hiru aldiz atzeratua 
izan. Ordaintzeko aukera matrikula egitean aukeratuko da. Ordainketa 
eskura bada, ekainean egingo da kobrantza. Ordainketa geroratuaren 
kasuan, hiru ordainagiri igorriko dira: matrikularen %40 irailean, %30 
2022eko urtarrilean eta gainerako %30a 2022eko martxoan. 
 

2. Talde instrumentala eta/edo musika-informatika irakasgaian soilik 
matrikulatutako ikasleek ekainean ordainketa bakarrean ordainduko dute 
irakasgai horietarako ezarritako kuota. 
 

3. Datorren 2021/22 ikasturterako tasak erantsitako I. eranskinean jasota 
daude. 
 

4. Idatziz eta sinatuta Musika Eskolan aurkeztutako BAJA-eskaerak, 
bulego-ordutegian, onartzen dela esan nahi du eta une horretatik aurrera 
ikasle gisa dituen eskubide guztiak galtzea dakar, batez ere eskolara 
joateko eskubidea. Baja eskaera 2021ko abenduaren 15a baino lehen 
formalizatzen bada, ondoko ordainketak ez dira igorriko, edo bigarren eta 
hirugarren ordainketei dagokien zatia itzuliko zaie, eskura ordaindu 
badute. 

 2022eko otsailaren 18a baino lehen formalizatzen bada, ez da 
hirugarren ordainketa igorriko, edo, eskura ordaindu badute, hirugarren 
ordainketari dagokion zatia itzuliko zaie. 

 Ez da inola ere itzuliko ez lehen ordainketa, ez hurrengoak, egin 
ondoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularioa betetzeko jarraibideak: 
 
Ikaslearen datuak: bete (*) batez markatutako datuak. 
Oso garrantzitsua da ordutegiak prestatzeari begira Ikastetxea eta Zizurrera 
iristeko ordua ondo islatuta egotea, bai eta beste jarduera batzuen ordutegiak 
ere, Oharren laukitxoan. 
 
Irakasgaiak: 
 

1- Musika eta mugimendua: adierazi ikaslearen aurtengo adina.(2021ko 
abenduaren 31ean). 

2- Lehen zikloa (1., 2. eta 3. mailak): adierazi ikastaroa eta Haur 
abesbatza egin nahi duzun (aukerakoa). Adierazi tresna ere. 
1. mailako ikasleen kasuan, hiru tresna adierazi beharko dira 

laukian, lehentasun-ordenaren arabera. 
3- Bigarren zikloa (4., 5. eta 6. mailak): adierazi ikastaroa eta 5. eta 6. 

mailan adierazi Musika-hizkuntza nahi duzun. Adierazi tresna ere. 
4- Hirugarren zikloa (7. eta 8. mailak): adierazi tresna, ikastaroa eta 

klase kolektiboa nahi duzun (aukerakoa). 
5- Etengabeko prestakuntza: adierazi tresna eta ikastaroa. 
6- Taldea bakarrik: 2. edo 3. zikloa amaitu duten ikasleentzat. Aukeratu 

laukitxoa. 
7- Musika-informatika: adierazi ikastaroa. 

 
Bankuko datuak: Bete, eta eskura edo hiru ordainketatan ordaintzeko modua 
aukeratu (oso garrantzitsua). 
 
Datuak babestea eta irudiak argitaratzeko baimena ematea: baimena 
ematea edo ez ematea. 
 
Matrikula eta tasak arautzen dituen araudia onartzea. 
 
Matrikula egiten duenaren izena eta NANa. 
 
BIDALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ERANSKINA: 2021/2022 IKASTURTEAN APLIKATU 
BEHARREKO TARIFAK 
 

 
  

                                      ZIZUR NAGUSIAN ERROLDATUAK ZIZUR NAGUSIAN ERROLDATU GABEAK 

TASAK ETA 
ORDAINTZEKO 

MODUAK 

 

1. 
ordainketa 

2. 

ordainketa 

3. 
ordainketa 

Eskura 

 

1. 
ordainketa 

2. 
ordainketa 

3. 
ordainketa 

Eskura 

   
         

4 et 5 urte 81,45 € 61,08 € 61,08 € 203,61 € 122,17 € 91,63 € 91,63 € 305,43 € 

         
6 eta 7 urte 144,16 € 108,12 € 108,12 € 360,40 € 216,21 € 162,15 € 162,15 € 540,51 € 

Musika tresna 1         
247,10 € 185,33 € 185,33 € 617,76 € 370,66 € 278,00 € 278,00 € 926,66 € 

2 Musikatresna         
381,61 € 286,21 € 286,21 € 954,03 € 572,43 € 429,32 € 429,32 € 1.431,07 € 

Taldea 

   
 

   
 

BAKARRIK 92,85 € 92,85 € 

 

 

 

MUSIKA-INFORMATIKAri BURUZKO IKASTAROA: 
- Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak: 103,13 € 
- Musika Eskolan matrikulatu gabeko ikasleak: 154,75 € 
 
 


