SAILEKO/ERAKUNDEKO ZERBITZUAK ETA JARDUNA:
SAILA/ERAKUNDEA:

1.- PLANAK ETA EPEAK:
Indarrean daudenak

PLANAK (izendatu eta lotura egin daiteke)
1.-Musika zuzenean eskaini.
-Herriko agenda elikatuaz ikasturtean zehar egindako
lana kontzertuetan eskaini
-Musika eskolen arteko elkartrukea, topaketen bitartez
herritik kanpo Musika eskolako ikasleak kontzertuak
eskaiñi

EPEAK

2018 azaroa- 2019 ekaina
2018 azaroa- 2019 ekaina

2.- Haizezko instrumentuak indartu
-Instrumentu tailerrean haizezko instrumentuak eskaini.
-Bermeoko fanfarrea taldearekin musika eskolako haize
taldea batera jo.

2018/19 ikasturtea
2018/19 ikasturtea

3.- Instrumentu baxuak indartu
-Instrumentu tailerrean baxu elektrikoa eta biolontxeloa
eskaini

2018/19 ikasturtea

4.- Musika eskola eta zaharren egoitzaren arteko
hitzarmena.
-Musika eskolako ikasle/irakasleak zaharren egoitzan
kontzertuak eskaini.

2018/19 ikasturtea

5.- Euskal musika landu.
-Euskal musikarien lanak ikasleen errepertorioan sartu
eta erakutsi.

2018/19 ikasturtea

6.- Matrikulatuen kopurua igo

2019ko iraila
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2.- ADIERAZLEAK
Zer lortu nahi dan eta zelan neurtuko dan adierazten
dute. Neurgarriak eta zehatzak izan behar dira.

1.- Musika zuzenean eskaini
-Ikasturtean zehar egindako lana kontzertuetan eskaini. Gutxienez: 25 kontzertu
-Herritik kanpo kontzertuak eskaini. Gutxienez: 5 kontzertu
2.- Haizezko instrumentuak indartu
-Instrumentu tailerrean haizezko instrumentuak eskaini. Gutxienez: matrikula bat
espezialitate bakoitzean.
-Bermeoko fanfarrea taldearekin Musika-eskolako haize taldea batera jo. Gutxienez: 2
kontzertu.
3.- Instrumentu baxuak indartu.
-Instrumentu tailerrean baxu elektriko eta txeloan eskaini. Gutxienez: matrikulazio bat
espezialitate bakoitzean.
4.- Musika-eskola eta zaharren egoitzaren arteko hitzarmena.
-M-Eskolako ikasle/irakasleak zaharren egoitzan kontzertuak eskaini. Gutxienez: 5 kont.
5.- Euskal musika landu.
-Euskal musikarien lanak ikasleen errepertorioan sartu. Gutxienez: %20a euskal
autoreen obrak izatea.
6.- Matrikulatuen kopurua igo.
-Gutxienez: %10

Antolakuntza eta Teknologi Barriak Saila. Erzilla 6-8 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9115 Faxa: 94 688 2312
antolakuntzatek@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

3.- ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUEN
ZERRENDA



BARNERA BEGIRA

1.- Ikasleen espedienteen kudeaketa
2.- Dirulaguntzen kudeaketa.
3.-Ikasleen alta eta bajak.
4.- Matrikulazioa
5.- Ikastaroetan izen-ematea
6.- Instrumentuen erosketa eta mantenua kudeatu.



KANPORA BEGIRA

1.- Musika hezkuntzaren eskaintza eskaini
2.- Ikasleen matrikulazioa
3.- Musika ikastaroak eskaini.

(Agiria izendatu eta lotura egin daiteke)
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