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Bartolome Ertzilla Musika Eskola eta Kontserbatorioa       Zerbitzuen Karta 

 

Bartolomé Ertzilla Musika Eskola eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioa 
Durangoko Udalaren Erakunde Autonomoa 

Bartolome Ertzilla Musika Eskola eta Erdi Mailako Kontserbatorioak zerbitzuen karta hau eratu du, musika irakaskuntzari dagokionez, ematen dituen 

zerbitzuak eta konpromisoak herritarrei ezagutzera emateko, gizarteari emandako ongizte gisa. Hori guztia egunetik egunera kudeaketa arloan kalitate 

hobea lortzeko helburuarekin. 

Zerbitzu karta hau urtero berrikusten da eta beharrezko hobekuntzak ezartzen dira.. 
 

Non gaude 
Montevideo, 7 
48200 Durango 
Tel:  94 603 00 35 
Fax: 94 603 00 36 

email: bertzilla@durango-udala.net  

web: www.durangomusika.net 

      Facebook:www.facebook.com/durangomusikaeskola 

 
  

Gure Xedea 

 

Bartolomé Ertzilla Musika Eskola eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioa gara; Durangoko Udalaren erakunde autonomoa. 

Gure izateko xedea da ikasleei kalitateko musika heziketa eta prestakuntza eskaintzea, era malgu eta pertsonalizatuan. 

Musika-estilo guztiak hartzen ditu, eta 4 urtetik aurrerako ikasleei zuzenduta dago, adin-mugarik gabe. Gure xedea hauxe 

da: 

 Ikasleak heztea eta motibatzea, musikaz goza dezaten. 

 Ikaslea amateur- musikaria izateko trebatzea. 

 Aurrerantzean profesional izan nahi badu ere, horretarako gaitzea. 

Era berean, gure bokazioa agertzen dugu, hain zuzen, musikaren garraiatzaileak izatea Durangoko eta inguruko kultura 

aberasten laguntzeko. 

Ikasle bat  txistuko klasean 

mailto:bertzilla@durango-udala.net%20euskaltegia.net
http://www.durangomusika.net/
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Ordutegiak. 
Erabiltzailearen arreta 

gunea  
 

 

 

 

 

 

 

Idazkaritza 

Zerbitzuak Jarduera administratiboarekin zerikusia duten ekintzak 

Helbidea 

Montevideo etorbidea, 7 
48200 Durango 

Tel: 94 603 00 35 

Fax:94 603 00 36 

www.durangomusika.net 

bertzilla@durango-udala.net 

Ordutegiak 

Astelehenetan: 

11:30-15:00 

16:00-19:00 

Ordutegiak 

Astelehenetan: 

11:30-15:00 

16:00-19:00 

Herritarren arreta 
zerbitzua (HAZ / SAC) 

Zerbitzuak 
Erabiltzaileentzako arreta eta informazioa 

Matrikulazioa 

Helbidea 

Barrenkalea, 17 

48200 Durango 

Tlf. 94 603 00 00 

sac@durango-udala.net 

www.durango-udala.net 

Ordutegiak 

Astelehenetik -
Ostegunera: 

08:00-14:00 

16:00-19:00 

Ostiraletan: 

08:00-14:00 

Ekaina, uztaila, 
abuztua 

Astelehenetik – 
Ostiralera: 

08:00-14:00 

Garraiobideak 

Autobusak Trena Autoa 

A3923 Elorrio-Durango-Bilbao 
A3933 Durango-Bilbao 
A3915 Ondarroa-Durango-Bilbao 
A3911 Durango-Lemoa-Hospital-Bilbao 
A3912 Eibar-Ermua-Durango-Lemoa-Hospital 

Geltokia: 
DURANGO 

Parking: 

Landako Gunea 

 

Idazkaritza 

Piano bat 

http://www.durangomusika.net/
mailto:bertzilla@durango-udala.net
mailto:sac@durango-udala.net
file:///C:/Users/calidad.DURANGO-UDALA/Downloads/www.durango-udala.net
http://www.landakogunea.com/pdfs/parking_informacion.pdf
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Planoa 

GPS kordenatuak: 

43º10.178’. W2º37.862’ 

 

 

  

 
 

  

Musika Eskola eta kontserbatorioko eraikina 
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Erabiltzaileekin hartu diren konpromisoak (I) 

Zerbitzuak Emateko era Konpromisoak Adierazleak 

1.- Informazioa, orientazioa eta aholkularitza. 
Honako arloei buruzko informazio argia eta zehatza, hau guztia 
harrera hurbil eta atseginarekin:  

 Eskaintzen den hezkuntzari buruzko informazioa: mailak, 
egutegia, ordutegiak …  

 Ikasketa prozesuaren iraupenari buruzko informazioa. 

 Ordaintzeko erak eta diru-laguntzak, bekak. 

 Matrikulen kudeaketa 
 

 Bertatik 
bertarakoa 

 Telefonoa 

 Web orria(*) 

 E-maila 

1.1- Bezeroa era zuzenean, 
atseginean eta egokian hartu eta maila, 
ordutegi, matrikulazio, azterketak, bekak, 
diru-laguntzak eta abarrei buruzko 
informazio argia eta zehatza eman. Era 
horretan erabiltzaileen (ikasleak eta 
familiak) asetasun inkestan “informazioa, 
eskuragarritasuna eta arreta” atalean, 
10etik gutxienez 8ko puntuazioa 
lortzeko. 

1.1.1-Emandako informazioa, 
eskuragarritasuna eta arretari buruz, 
ikasleei egindako  inkestan lortutako 
asetasun maila.  

1.2- 18 urte baino gazteagoak diren 
musika-tresna ikasleen familien edo 
tutoreen %95arekin baino gehiagorekin 
tutoretza batzarra egin. 

1.2.1- Egindako tutoretza-
batzarren ehunekoa 

2.- Musika Eskola. Bertatik bertarako klaseak. 
Ikasleria (4 urtetik gorakoak)  amateur musikaria izateko edota 
etorkizunean musikari profesionala izateko hezi,  klase praktiko 
eta pertsonalizatuen bidez eta etengabeko ebaluaketan. 
Horretarako, langileria formatua, gaitua eta motibatua izateaz 
gain, baliabide egokiak erabiltzen dira. HEZKUNTZA ESKAINTZA 
IKUSI 

 

 Bertatik 
bertarakoa 

 

2.1-Musika Eskolako ikaslearen 
beharrizanak eta helburuak betetzen 
laguntzen duen irakaskuntza 
pertsonalizatua eskaini. Horrela, ikasleen 
asetasun inkestan irakaskuntza 
pertsonalizatuan 10etik gutxienez 8ko 
puntuazioa lortzeko. 

2.1.2- Hezkuntza proiektuari buruz, 
musika eskolako ikasleei egindako 
inkestan lortutako asetasun maila. 

2.2-Langile profesionalak, motibatuak eta 
etengabeko formazioan ari direnak, 
kalitatezko musika irakaskuntza 
eskaintzeko. Era horretan, Irakasleen 
%40a baino gehiagok formakuntza 
pedagokikoa egin beharko du eta  ikasleen 
asetasun inkestan irakaslearen 
profesionaltasunari dagokionean, 10etik 
gutxienez 8ko puntuazioa lortzeko. 

2.2.1- Formakuntza pedagogikoa 
jaso duten irakasleen ehunekoa  

2.2.2-Irakaslearen 
profesionaltasunari buruz, musika-
eskolako ikasleei egindako 
inkestan lortutako asetasun maila.  

2.3-Baliabide material egokiak edukitzea 
eskolak emateko. Hala,ikasleen  asetasun 
inkestan, baliabide materialen erabilerari 
dagokionean, 10etik gutxienez 8ko 
puntuazioa lortzeko. 

2.3.1-Erabilitako baliabide 
materialei buruz, musika-eskolako 
ikasleei egindako inkestan 
lortutako asetasun maila. 

 

(*) Web-orriko ikasleen txokora sartzeko,  beharrezkoa da aldez aurretik erabiltzaile gisa erregistraturik egotea. 

http://www.durangomusika.net/static.php?c=17&idioma=euskera
http://www.durangomusika.net/static.php?c=17&idioma=euskera
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 Erabiltzaileekin hartu diren konpromisoak (II) 

Zerbitzuak Emateko era Konpromisoak Adierazleak 

3.- Maila Ertaineko Kontserbatorioa. 
Bertatik bertarako klaseak. 
Ikasleria (12 urtetik gorakoak) hezi musikari 
profesionala izateko,  klase praktiko eta 
pertsonalizatuen bidez eta etengabeko ebaluaketan. 
Horretarako, langileria formatua, gaitua eta 
motibatua izateaz gain, baliabide egokiak erabiltzen 
dira. HEZKUNTZA ESKAINTZA IKUSI 

 Bertatik 
bertarakoa 

 

3.1- Erdi Mailako Kontserbatorioaren ikaslearen 
beharrizanak eta helburuak betetzen laguntzen duen 
irakaskuntza pertsonalizatua eskaini. Horrela, 
ikasleen asetasun inkestan irakaskuntza 
pertsonalizatuan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa 
lortzeko. 

3.1.1-Hezkuntza proiektuari 
buruz, kontserbatorioko 
ikasleei egindako inkestan 
lortutako asetasun maila. 

3.2-Langile profesionalak, motibatuak eta 
etengabeko formazioan ari direnak, kalitatezko 
musika irakaskuntza eskaintzeko. Era horretan, 
Irakasleen %40a baino gehiagok formakuntza 
pedagogikoa egin beharko du ikasleen asetasun 
inkestan irakaslearen profesionaltasunari 
dagokionean, 10etik gutxienez 8ko puntuazioa 
lortzeko. 

3.2.1- Formakuntza 
pedagogikoa jaso duten 
irakasleen ehunekoa  

3.2.2-Irakaslearen 
profesionaltasunari buruz, 
kontserbatorioko ikaslei 
egindako inkestan lortutako 
asetasun maila.  

3.3-Baliabide material egokiak edukitzea eskolak 
emateko. Hala,ikasleen  asetasun inkestan, baliabide 
materialen erabilerari dagokionean, 10etik gutxienez 
8ko puntuazioa lortzeko. 

3.3.1-Erabilitako baliabide 
materialei buruz, 
kontserbatorioko ikaslei 
egindako inkestan lortutako 
asetasun maila. 

 

4.- Inguruaren musika-dinamizazioa, 
jardueren eta kontzertuen bidez 
Kultura eta hezkuntza musikala sustatu  eskolako 
ikasleen eta irakasleen kontzertuak eta emanaldiak 
antolatuz,.bai berezko programazioa eginez, bai 
beste hezkuntza-erakunde edo musika-erakunde 
batzuekin batera jarduerak antolatuz. 

 

 Bertatik 
bertarakoa 

 Web orria 

 E-maila 

4.1- Kultura-musikalaren difusiorako proiektuetan 
eragile biziak izan. Horretarako, ikasturtean 
gutxienez 35 ekintza antolatuko dira eta horietan, 
gutxienez 3.500 ikusle izan nahi ditugu ikasturte 
osoan zehar. 

4.1.1-Eskolak antolatutako 
ekintza eta kontzertu 
kopurua. 

4.1.2-Eskolak antolatzen 
dituen kontzertuetara 
etortzen diren pertsona 
kopurua. 

Aipatutako betebehar horietarikoren bat bete ezean, arrazoiak aztertu eta hobetzeko ekintzak, adierazleen emaitzekin batera komunikatzeko 

konpromisoa hartzen dugu. KONPROMISOEN ADIERAZLEEN EMAITZAK IKUSI NAHI BADITUZU SAKATU HEMEN. 
Eskolan interesa sor dezaketen beste datu batzuk kudeatzen ditugu: BESTE DATUAK IKUSI NAHI BADITUZU SAKATU HEMEN 

 

http://www.durangomusika.net/static.php?c=18&idioma=euskera
http://www.durangomusika.net/datos/documentos/DM_Adierazleak-HobekuntzaPlana.pdf
http://www.durangomusika.net/datos/documentos/DATUAK%20-DATOS.pdf
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Ikasgai instrumentalak ESKOLAN Ikasgai instrumentalak KONTSERBATORIOAN 

 Soka: Biolina, Biola, Txeloa, Kontrabaxua, Baxu elektrikoa 

 Haizea: Oboea, Txistua, Saxoa, Flauta, Klarinetea; 
Tronpeta 

 Perkusioa 

 Kantua eta Abesbatza 

 Pianoa 

 Gitarra Elektrikoa 

Beste ikasgai batzuk: 

 Musika hizkuntza  Musika modernoa: Konboak 

 Orff  Munduko perkusioa 

 Harmonia modernoa  Orkestra 

 Harmonia klasikoa  Banda 

 Entzute-gidatuak  Abesbatza 

 Ganbera-musika  Talde instrumentalak 

 Informatika musikala  
 

 Pianoa 

 Biolina 

 Biola 

 Txeloa 

 Kontrabaxua 

 Klarinetea 

 Tronpeta 

 Flauta 

 Oboea 

 Saxo 

 Txistu 

 Bateria 

 Baxu Elektrikoa 

 Gitarra Elektrikoa 

 Kantua 
 

  

 

Herritarrek parte 
hartzeko bideak 

Bartolome Ertzilla Musika Eskola eta Maila Ertaineko Kontserbatorioak eskaintzen dituen zerbitzuen hobekuntza arloan 
parte hartu nahi duenak honako bide hauek erabil ditzake: 

Asetasun inkestetan (ikasleak eta familiak) parte hartuta bi urterik behin. Inkesten emaitzak korreo-elektronikoa eman 
diguten ikasle eta familiei bide horren bitartez bidaliko zaizkie eta, bestalde, Bartolome Ertzillako web orrian argitaratuko 
dira. 
Iradokizunak, kexak eta,  erreklamazioak edozein momentuan; horretarako bideak hauek dira 

- idazkaritzan edo atezaindegian aurkeztuz 

- web-orrian: Iradokizunak eta Kexak 

- iradokizun-postontzian utziz 

- bezeroari arreta emateko zerbitzuan (HAZ/SAC) aurkeztuz 

- honako helbide elektroniko honen bitartez: bertzilla@durango-udala.net.  

Eskolak iradokizunak, kexak, erreklamazioak eta eskaerak erantzuteko, jasotzeko erabili den bide beretik erantzungo du, 
gehienez, 15 eguneko epean. 

  

Ikasle bat oboea jotzen 

Ikasle bat biolina jotzen 

mailto:bertzilla@durango-udala.net


Bartolome Ertzilla Musika Eskola eta Kontserbatorioa       Zerbitzuen Karta 

Ikasleen  

eskubideak 

Bartolome Ertzilla Musika Eskola Eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioaren zerbitzuen ikasleek, musikaren 
irakaskuntzaren arloan ondoko eskubide hauek dituzte: 

1 kalitateko irakaskuntza jasotzeko eskubidea, eta horretarako eskolan dauden baliabide materialak erabiltzeko aukera. 

2 Eskola errendimenduari dagokionez,  objetibotasunez balioetsia izatea.  

3 Norberak bere ordezkariak hautatzea, eskolako gobernu-organoen araudiari jarraituta.  

4 Bartolome Ertzillak eskaintzen dituen zerbitzuetan tratu bera, zuzena eta pertsonalizatua izateko aukera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan. 

5 Gure instalazioetara inolako bereizkeriarik gabe etortzeko aukera. 

6 Nahi duen edozein iradokizun, kexa, erreklamazio edo eskaera aurkezteko aukera  

7 Indarrean dagoen legearen arabera datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatua izatea. 
 

 

Ikaslearen 
betebeharrak  

Bartolome Ertzilla Musika Eskola Eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioaren zerbitzuen ikasleek, musikaren 
irakaskuntzaren arloan ondoko betebehar hauek dituzte: 

1 Eskoletara etortzea eta ikasgai bat ikasteko behar den denbora eta baliabide materialak erabiltzea. 

2 Eskolak antolatutako jardueretan parte hartzea, eta horretarako beharrezkoak diren entseguetara etortzea.  

3 Ordenari eutsi eta errespetuzko jarrera edukitzea bai pertsonekiko, bai eskolako ondasun higigarri eta higiezinekiko, 
ez inori ez ezeri kalterik eragin gabe.  

4 Helbidea, telefonoa eta bankuko datuak aldatzean edo eskola utzi behar denean, horren berri idazkaritzan ematea.  

5 Kuotaren ordainketa errespetatu  eta betetzea. 

 
 

 

Familia eta tutoren 
eskubideak  

Bartolome Ertzilla Musika Eskola Eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioaren zerbitzuen ikasleen familiek eta tutoreek, 
ondoko eskubide hauek dituzte: 

1 Defender los derechos e intereses de sus hijas e hijos en todo cuanto concierne a su educación, en todos los órganos de 
gestión del centro. 

2 Entrevistarse con el profesorado a lo largo del curso. 

3 Elegir sus representantes, siguiendo la normativa de los órganos de gobierno del centro. 

4 Ser  atendida de forma igualitaria, directa y personalizada con el máximo respeto en cualquiera de las lenguas oficiales de 
la Comunidad Autónoma Vasca. 

5 Poder presentar cualquier sugerencia, queja, reclamación o petición que consideren oportuna. 

6 Tener garantizada la confidencialidad de los datos personales y la privacidad según la legislación vigente. 
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Familia eta tutoren 
betebeharrak 

Bartolome Ertzilla Musika Eskola Eta Maila Ertaineko Udal Kontserbatorioaren zerbitzuen ikasleen familiek eta tutoreek, 
ondoko betebeharrak dituzte: 

1 Ordenari eutsi eta errespetuzko jarrera edukitzea bai pertsonekiko, bai eskolako ondasun higigarri eta higiezinekiko, 
ez inori ez ezeri kalterik eragin gabe. 

2 Helbidea, telefonoa eta bankuko datuak aldatzean edo Eskola utzi behar denean, horren berri idazkaritzan ematea. 

3 Beren kontu dauden pertsonen ordainketa beharrak bete eta errespetatu.  

 
 

Araudiak eta legeak 
1 Erakunde Autonomoaren estatutuak. 

2 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Espainiako Gobernuko Hezkuntza Ministerioarena.  

3 289/1992 Dekretua, urriaren 27koa.Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena.  

4 229/2007 Dekretua, abenduaren 11koa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena.  

5  

6 15/99 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Jite Pertsonaleko Datuen Babesa arautzen duena.  

7 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonalen Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa Sortzeari buruzkoa.  

8 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituena. 

 

 
 

Musika-banda 

http://www.durangomusika.net/datos/uploads/Estatutuak.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/eu/bopv2/datos/1993/01/9300001e.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/eu/bopv2/datos/1993/01/9300001e.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley20040002_f_eus.html
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley20040002_f_eus.html
http://www.boe.es/boe/dias/1985/04/03/pdfs/A08945-08964.pdf

