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II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA - ETXARRI-ARANATZ  

Musika Eskolako Estatutu Orokorrak eta Funtzionamendurako Barne Araubiderako 

Erregelamendua behin betikoz onestea  

Etxarri-Aranazko Udalak Musika Eskolako Estatutu Orokorrak eta Funtzionamendurako Barne 

Araubiderako Erregelamendua onetsi zituen, mila bederatziehun eta lauretan hogeita hemeretziko 

azaroaren hamabostean egin osoko bilkura berezian, baita horiek Nafarroako ALDIZKARI 

OFIZIALean osoki argitaratzea ere, Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 326. 

artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Biak 1998ko azaroaren bian onetsi ziren hasiera batean eta 

1999ko maiatzaren 14ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu.  

MUSIKA ESKOLAREN FUNTZIONAMENDURAKO BARNE ARAUBIDEA  

I. KAPITULUA  

Musika Eskolaren definizioa  

1. artikulua. Ikastetxearen xede pedagogikoak.  

Musika Eskola Etxarri-Aranatzen musika arloan dagoen eskariari erantzuteko sortu da, bai beren 

hezkuntza orokorraren osagarri musika hezkuntza jaso nahi duten ikasleendako, bai, beren 

gaitasuna eta ardura direla eta, prestakuntza hori zabaldu nahi dutenendako gero batean lanbide 

izan dezaten.  

Plan Pedagogikora Eskolan eman beharreko eduki pedagogikoak bildu dira.  

2. art. Eskola-elkartea.  

-Hezkuntza jarduerek ikaslearen nortasunaren garapena eta bizimodu demokratikoa izan behar 

dituzte helburu, baita ikasleak aukera berdinak izanda lan-munduratzen laguntzea ere.  

-Hezkuntza tolerantzian eta askatasunean, errespetuan eta partaidetza demokratikoan gauzatuko 

da.  

-Ikastetxeak ikaslearen musikarako sentimena, trebetasun teknikoa eta haren sormena garatu 

behar ditu.  

-Eskola komunitatea ikasleek, gurasoek, irakasleek eta ez-irakasleek osaturik dago. Haren kideen 

arteko harremanak ahalbidetu eta erraztuko dira.  



-Eskola komunitateko kide guztiek dute beren ordezkarien bidez Kudeaketa Pedagogikorako 

Batzordearen erabakietan parte hartzeko eskubidea.  

-Denek dute beren iritziak adierazteko eta, pertsonen duintasunari ahalik eta errespetu gehien 

gordez, horiek defendatzeko eskubidea.  

-Ikastetxea komunitatearen zerbitzaria da; hortaz, hartan txertatzen ahaleginduko da, hezkuntza, 

kultur eta gizarte mailako bestelako erakundeekin harremanak izanez.  

-Hezkuntza jarduera herrien arteko bakea, lankidetza eta elkartasuna, eta naturarenganako 

errespetua izanen ditu helburu.  

3. art. Ikastetxeak erabiltzeko ondasunak.  

-Musika Eskolaren ondasunen kudeaketa Musika Eskolako Gobernu Batzordeari dagokio. 

Eskola-elkarteko kideek ondare hori errespetatu eta zaindu beharko dute eta ahalik eta gehien 

probetxatzera ahaleginduko dira.  

-Ikastetxeko zuzendariak baimendu ezik, debeku da haren partiturak edo moldaketak lagatzea 

edo fotokopiatzea ikastetxetik kanpora erabiltzeko badira, hartzaileak ikastetxekoak izan ala ez.  

4. art. Funtzionamendurako Barne Araubiderako Erregelamendu honen aplikazio esparruak.  

-Barne Araubiderako Erregelamendu honen arauek eskola-elkarteko partaide guztiak ukitzen 

dituzte, eta ikastetxeko eremu fisiko osoan dute indarra, baita beste nonahi ere, irakasleak, 

zerbitzuetako langileak, ikasleak edo haien gurasoak badira ikast etxeak antolatutako jardueretan. 

-Barne Araubiderako Erregelamendu honek, onesten denetik, epe mugagabean izanen du indarra, 

Musika Eskolako Gobernu Batzordeak aldatu edo berritu ezik.  

II. KAPITULUA  

Eginkizun pedagogikoko organoak  

5. art. Ikastetxeko organoak.  

Ikastetxeak organo hauek izanen ditu:  

-Kudeaketa Pedagogikorako Batzordea.  

-Zuzendaria.  

-Ikasketaburuak.  

-Irakasleen klaustroa.  

-Ikastetxeko zuzendaria Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeak hautatuko du eta Musika 



Eskolako Gobernu Batzordeak berretsiko.  

Haren agintaldiak lau urte iraunen du.  

-Ikasketaburua eta idazkaria Irakasleen Klaustroak hautatuko ditu eta Kudeaketa Pedagogikorako 

Batzordeak berretsiko.  

Haien izendapenek Ikastetxeko zuzendariarenak adina iraunen dute.  

6. art. Zuzendariaren eskumenak.  

-Araudia eta ordenantzak bete eta betearaztea.  

-Ikastetxeko jarduera pedagogikoa zuzendu eta koordinatzea.  

-Organo kolegiatuen erabakiak betearaztea, bere eskumenen esparruan.  

-Eskola-elkarteko sektore ezberdinen partaidetza koordinatzea, bakoitzaren eskurantzak ahalik 

eta modurik eraginkorrenean betearazteko behar diren baliabideak paratuz.  

-Irakasleen klaustroarekin batean ikastetxeko jardueren urteko planaren proposamena prstatzea.  

-Ikastetxearen eta bere inguruko erakunde eta lantokien arteko harremanak sustatu eta bultzatzea, 

bereziki hezkuntza arloan ardurako lanak egiten dituzten erakunde publikoekin.  

-Zuzendaritza organo kolegiatu nahiz lagun bakarrekoek eta eskumena duten hezkuntza 

arduradunek eskatzen dizkioten argibideak ematea.  

-Eskola-elkarteko sektore ezberdinei eta haiek ordezkatzeko erakundeei ikastetxearen biziari 

buruzko informazioa bermatzea.  

-Irakasleek, administrazioko eta zerbitzuetako langileek, ikasleek eta ikasleen gurasoek biltzeko 

duten eskubidea erraztea, Hezkuntzarako Eskubideari buruzko Lege Organikoan ezarritakoari 

jarraikiz.  

-Irakasleen klaustroak espezialitate guztien gainean prestatzen duen urteko programazioa 

zuzentzea.  

7. art. Zuzendariaren ordezkapenak.  

Ezinbestekoetan, zuzendariak ikasketaburuari eginen dio bere eskumen guztien eskuordetza, 

egoerak dirauen bitartean.  

8. art. Ikasketaburuaren eskumenak.  

-Ikasleen eta irakasleen jarduera akademikoak koordinatu eta egin egiten direla zaintzea, 

ikastetxeko urteko jarduera programari dagokionez, eta zuzendariaren jarraibideei segituz.  



-Ordutegi akademikoak prestatzea, gainerako organo lagun bakarrekoen laguntzaz, eta behar 

bezala betetzen direla zaintzea.  

-Orientazio jarduerak eta ikastetxeari eragiten dioten sostengu zerbitzuen jarduerak koordinatzea, 

zuzendariaren jarraibideekin bat.  

-Ikasleak ebaluatzeko lanen gainean Irakasleen Klaustroak ezartzen dituen irizpideak betetzen 

direla zaintzea.  

-Irakasteko materiala zaintzea eta haren erabilera xedatzea.  

-Eskola jarduera osagarriak programatu eta haien garapena koordinatzea, irakasleen klaustroaren 

eta Kudeaketa Pedagogikorako Batzordearen jarraibideei segituz.  

-Zuzendariaren jarraibideei segituz, mintegi eta tutoretza ezberdinen funtzionamendua eta 

hezkuntza programazioa koordinatzea.  

-Ekitaldi akademikoak antolatzea.  

-Zuzendariak bere eskumenen barnean manatzen dizkion gainerakoak.  

9. art. Irakasleen klaustroa.  

-Ikastetxean zerbitzu egiten duten irakasle guztiek osatuko dute, eta hartan buru eginen du 

zuzendaritza taldeak.  

Irakasleen Klaustroaren eskumenak:  

-Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeari ordutegien programazioa, ikasle taldeen antolaketa, 

ikasgaien eta taldeen irakaskuntzaren banaketa eta irakasleen bestelako erantzukizunak 

proposatzea.  

-Irizpideak finkatzea eta koordinatzea ikasleen ebaluazioaz eta errekuperazioaz.  

-Musika Eskolako zuzendariaren izendapena proposatzea.  

-Ekimenak proposatzea, esperimentazio edo ikerketa pedagogiko eta didaktikoaren arloan.  

-Ikasturte bakoitzeko emaitzak eta gora-beherak baloratzea, gai horretaz bilkura berezia eginez 

ikasturte bukaeran.  

-Proposamenak egitea jakintzagai edo irakasgai berriak sartzeaz den bezainbatean, baita bizi 

akademikoan eragina duten beste jarduerez ere.  

-Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeari proposamenak egitea, jarduera osagarri eta eskolaz 

kanpokoak, bidaiak, ekintza akademikoak, etab. egiteko.  



Funtzionamendu arauak  

-Irakasleen Klaustroaren bileretan ondotik aipatzen diren funtzionamendu arauak gordeko dira:  

-Klaustrora derrigorrez agertu behar duten haren kide guztiek. 1. deialdian quorumik ez baldin 

bada, 2.a ordu erdi gerorako egin dela ulertuko da.  

-Bileren deialdia zuzendaritza taldeak eginen du, eta bera izanen da haietan buru. Deialdia bilera 

eguna baino 48 ordu lehenago eginen da, gai-zerrendarekin batean.  

-Zuzendariak hezkuntza gaietan adituak direnak deitu ahalko ditu, bileretan aholkulari parte har 

dezaten.  

-Klaustroak gehiengo arruntaz hartuko ditu erabakiak.  

-Klaustroa hilabetean behin bilduko da gutxienez, baita zuzendariak edo kideen herenak 

gutxienez eskatzen duenean ere. Nolanahi ere, ikasturtearen hasieran eta bukaeran nahitaez bildu 

beharko da klaustroa.  

-Klaustrokide batek idazkariarena eginen du eta bilkuraren akta eginen du, hurrengo bileran 

onetsi eta zuzendaritza taldeak ikus- onetsiko duena.  

10. art. Ikasleen gurasoen bilerak.  

-Zuzendariak gurasoen bilera orokorrerako deialdia eginen du ikasturte bukaeran, argibideak 

emateko.  

-Gurasoen Elkarteak ikastetxeko lokalak erabil ditzake bere jardueretarako, beti ere ohiko eskola 

jarduerei traba egiten ez badiete. Zuzendariari aurretik jakinaraztea izanen da horretarako 

baldintza.  

III. KAPITULUA  

Eskola-elkartearen eskubide eta betebeharrak eta funtzionamendu arauak  

11. art. Eskola-elkartearen eskubide eta betebeharrak eta funtzionamendu arauak  

-Ikasleen eskubide eta betebeharrei nahiz diziplina araubideari dagokienez, abenduaren 14ko 

417/92 Foru Dekretuan edo hortik aurrerakoetan agintzen denari begiratuko zaio.  

-Udalaren Musika Patronatuko Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeak hartuko ditu ikasleen 

zehapen oso larriei buruzko erabakiak.  

-Ikasleek 2. zikloaren bukaeran eskuratuko dute Etxarri-Aranazko Musika Eskolako ikasketa 

ziurtagiria, beti ere ziklo horietan eskolan ematen diren nahitaezko irakasgai guztiak gainditu 

badituzte.  



12. art. Ikasleen gurasoen eskubideak.  

Eskola-elkarteko kideak diren aldetik, honako hauek dira:  

-Seme-alabek hezkuntza osoa hartzea, ikastetxearen berezko izaeran definitu bezala.  

-Ikastetxeak nola funtzionatzen duen eta proiektu pedagogikoa nola gauzatzen den jakitea.  

-Seme-alabek arlo akademikoetan nahiz heldutasun sozialean erdietsitako garapenaren berri 

aldian-aldian jasotzea.  

-Irakasleekin harremana izatea, ikasleen osabetezko heziketa elkarrekin sustatzeko, 

Erregelamenduak ezarritako guztiari jarraikiz.  

-Ikastetxearen kudeaketan parte hartzea,Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeko beren 

ordezkarien bidez.  

-Ikastetxean bilerak egitea, beren seme-alaben hezkuntzari dagozkion gaiez aritzeko, zuzendariak 

aurretik baimena emanda.  

-Proposamenak edo errekurtsoak aurkeztea, kasu bakoitzean zer gobernu organo lagun bakarreko 

nahiz kolegiaturi dagokion, harexeri.  

13. art. Ikasleen gurasoen betebeharrak.  

Honako hauek dira ikasleen gurasoek ikastetxeari begira dituzten betebeharrak:  

-Ikastetxearen hezkuntza eredua ezagutu eta errespetatzea.  

-Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeak edo bestelako kudeaketa organoek deitutako bileretan 

parte hartzea.  

-Eskola-elkarteko gainerako estamentuekin lankidetzan aritzea, ikastetxearen mantenimendurako. 

14. art. Irakasleen eskubideak.  

-Langile guztiei aitorturiko lan eskubide guztiak.  

-Klaustroko eta Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeko kide izatea.  

-Eskola-elkarteko kide guztien begirunea izatea.  

-Eskolako instalazioak eta materiala erabiltzea, finkaturiko ordutegiak eta arauak gordez.  

-Klaseen errekuperazioa finkatzea. Ikasle bat falta bada, horrek ez du berez ekarriko klasea 

errekuperatu beharra.  

-Lanbidean prestatu eta hobetzea ikastetxearen barnean, beti ere hori lortzeko asmoz eskolan 



programaturiko jarduerak antolatzerik dagoenean eta aurrekontuetan aurreikusia badago.  

15. art. Irakasleen betebeharrak.  

-Eskola-orduetan ikastetxera garaiz etortzea.  

-Irakasle guztiek behar den tituluaren jabe beharko dute izan.  

-Arrazoituriko edozein zio dela eta, etortzerik ez badu, Zuzendaritzari aldez aurretik eman 

beharko dio horren berri, baita haren baimena erdietsi ere, eta bere ordez arituko den 

irakaslearendako jarraibideak utzi, lan arloko legeriari jarraikiz.  

-Ikaslea berandutuz gero, irakasleek 10 minutuz itxoinen diote, finkatutako ordutegiari jarraikiz.  

-Ikasleei begirunea erakustea eta ikasleak hobeki ezagutzeko haiek entzun eta haiekin mintzatzea, 

finkatutako ordutegiaren barrenean.  

-Ikasleen hutsegiteak kontrolatzean eta horien justifikazioa eskatzea.  

-Ikasle batek uzten badu, denbora hori beste ikasle batzuekin edo beste jarduera batzuetan 

erabiliko du irakasleak, ematen duen gaiarekin ikusteko zuzena baldin badute (klaseak, materiala, 

etab. prestatzea).  

-Klaustroak ezarritako irizpideei jarraikiz eta ezarritako datak betez ikasleak ebaluatzea. 

Irakasleek ondotik adieraziko den bezala kalifikazioak emateaz landara, beren hiruhileko 

txostena prestatzen ahal dute, ikasleen garapena azaltzearren. Txosten horiek gurasoek sinaturik 

itzuliko dira. Ebaluazio irizpideak:  

-Musika-hizkuntzan eta ahots-taldean hasteko irakasgaiak.  

Kalifikazioak honela jarriko dira:  

Hiruhileko kalifikazioak: A.E. (aurrerapen egokia).  

H.B. (hobetu beharra).  

Azken kalifikazioak: gai.  

Ez gai.  

-Gainerako irakasgaietarako.  

Kalifikazioak, hiruhiletakoak nahiz azkenak, honela paratuko dira:  

0-5: suspentso.  

5-6: nahikoa.  



6-7: ongi.  

7-9: oso ongi.  

9-10: bikain.  

-Klaustroetara eta bileretara joatea, haietan atxikirik badaude, beti ere lanorduetan egiten badira.  

-Klaustroan eta Musika Eskolako Kudeaketa Pedagogikorako Batzordean edo Gobernu 

Batzordean hartutako erabakiak errespetatu eta betetzea.  

-Beren irakasgaia programatzea, klaseak prestatzea, maila eta zikloko gainerako lankideekin 

koordinatzea, ikastetxeko planeko jarraibideei eta programa ofizialei jarraikiz.  

-Irakaskuntza objektiboa eta dogmakeriarik ez doktrinarik gabea ematea, irakaslea hezkuntza 

sistemaren ardatzat hartzen duena.  

-Ikasleen adierazpen askatasuna errespetatzea eta haien iritziak, proposamenak, erreklamazioak 

e.a. jaso eta zuzendariari, Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeari edo dagokionari helaraztea.  

16. art. Hutsegiteak, zehapenak eta arau-hausteak.  

Hutsegite, zehapen eta arau-hausteei dagokienez, Irakaskuntza Pribatuaren IX. Hitzarmenari edo 

hurrengoei jarraituko zaie.  

Ikasleendako zehapenak  

-Musika Eskolan ematen diren irakasgaietara huts egiteak eta gaizki portatzeak ondorio hauek 

izanen dituzte ikasleen kalifikazioan:  

-Hiruhileko batean justifikatu gabeko hiru hutsegite egiten dituzten ikasleei (bestelako eskola 

jarduerak ez dira zurigarritzat hartuko) suspentso jarriko zaie, hutsegite horiek zer irakasgaitan 

egin diren eta hartantxe.  

-Hiruhileko batean justifikatu gabeko lau hutsegite egiten dituzten ikasleei kalifikaziorik gabeko 

instrumentu edo ahots-taldeetan, suspentso jarriko zaie Instrumentua eta Musika Hizkuntza 

irakasgaietan.  

17. art. Ez-irakasleen eskubideak eta betebeharrak.  

Ez-irakasleen eskubide eta betebeharrez den bezainbatean, Irakaskuntza Pribatuaren 

Hitzarmenari jarraituko zaio.  

18. art. Administrazioko langileak, eginkizunak, eskubideak eta betebeharrak.  

-Lanpostuari dagozkion eginkizun guztiak eginen dituzte, baita langile-buruak emanak eta 

Musika Eskolako organo kolegiatuek ezarriak ere.  



-Indarra duen lan legeriari lotuko zaizkio, beren eskubide eta betebeharrei dagokienez.  

-Lanorduak ikastetxearen beharren ariora moldatuko dira.  

19. art. Matrikulazioa. Deuseztapenak.  

-Etxarri-Aranatzen erroldaturik ez daudenak ikastetxean matrikulatu ahal izanen dira, Musika 

Eskolako Gobernu Batzordeak urteoro zehaztuko duen tasa berezia ordainduz gero.  

-Sakanatik kanpo bizi direnak ez dira matrikulatu ahal izanen.  

-Instrumenturako, ikastetxean urri izan edo batere ez diren plazak osa daitezen, eta musika talde 

ezberdinetan parte hartu ahal izateko, instrumentu bakoitzerako matrikulazioa mugatuko da 

irakasleek dituzten ikasleen gaitasunera.  

-Ikasleak ikastetxean segitzeko eskubidea galduko du, ikasturte batean musika-errendimendu 

txikia frogatzen bazaio. Dagokion tutoreak horretarako txostena eginen du ikastetxeko 

ikasketaburuarendako, eta honek, zuzendariaren ikus-onespenaz, Musika Eskolako Kudeaketa 

Pedagogikorako Batzordera igorriko du, balorazioa egin dezan.  

-Errendimendu txikiagatik ikastetxetik kanporatu diren ikasleek aukera gutxiago izanen dute 

berriz ere sartzeko, sarrera eskabide berrien aldean.  

IV. KAPITULUA  

Ikastetxearen menpeko musika taldeen funtzionamendua  

21. art. Kideak.  

-Taldeko zuzendari-arduradunak proposaturik zuzendaritzak baimentzen dituen salbuespenak 

izan ezik, taldeetako kide guztiek ikastetxean matrikulaturik egon behar dute, talde horretan jo 

behar duten instrumentuan.  

-Taldeko zuzendari-arduradunak izendatuko ditu taldekideak, bakoitzaren instrumentuko tutoreak 

proposaturik. Premiarik bada, hautapen proba erabiliko da horretarako.  

-Matrikulazio berezia egin ahal izanen da ikastetxeko ikasle ohiendako, musika-talderen batean 

parte hartu nahi badute, aldez aurretik sartzeko proba eginda zuzendari-arduradunaren 

gainbegiradapean. Hark txostena luzatuko dio ikastetxeko zuzendariari. Horrela eginez gero, 

zenbateko berezia kobratuko da.  

-Taldekideek ez dute inola ere diru ordainik izanen beren kontzertuengatik. Haien kaxea, 

nagusiki, musika eta kultur alorrean bestelako jarduerak egiteko erabiliko da.  

-Taldeko zuzendari-arduradun bakarrak ikasturtean egin beharreko lan eta jarduera plangintza 

aurkeztuko du.  



22. art. Taldekideen eskubideak.  

-Programatzen diren kontzertuak egiteko bidaia eta emanaldietan parte hartzea.  

-Ateraldietan, etxetik kanpora lo egin behar bada, horretarako gutxieneko baldintzak betetzen 

dituzten tokietan eginen da (higienea, erosotasuna, etab.).  

-Taldeetako arduradunek zaintzea, etxetik kanpo egiten diren egonaldiak ahalik eta modu 

egokienean egin daitezen.  

-Beren emanaldietan irabazten diren diruak ikastetxeak norako dituen, horren berri izatea.  

23. art. Taldekideen betebeharrak.  

-Taldeko arduradunarengandik hartzen dituzten jarraibideei beti kasu egitea.  

-Egiten diren entseguetara joatea eta haietan jotzea.  

-Programatzen diren kontzertu eta emanaldietara joatea eta haietan jotzea. Taldekideren bat 

entsegu edo kontzertuetara joaten ez bada, komeni diren zehapen neurriak hartuko ditu irakasleen 

klaustroak.  

-Egiten diren ateraldi edo egintza guztietan, portaera egokia izan beharko da, ikastetxearen 

izenak kalterik har ez dezan.  

-Entseatu beharreko obra guztiak ikastea, eta entsegua edo kontzertua egiteko beharrezko diren 

instrumentu edo materialak prest edukitzea.  

-Entseguetara joaten ez den ikasleak edo obrak behar bezala prestatzen ez dituenak kontzertuetan 

parte hartzeko eskubidea galduko du, eta egiten diren bidaietatik kanpo geldi daiteke.  

-Halaberean, suspentso jarriko zaio Instrumentua eta Musika-hizkuntza irakasgaian.  

24. art.  

Kontzertuak emateko egiten diren ateraldiek, kontzertua bera emateaz gain, taldekideen arteko 

elkarbizitza eta kultura aldetik aberastea izanen dute xede.  

25. art. Aplikazio berriko arauak, guraso eta ikasleen ordezkariek proposaturik.  

-Irakasleendako ikasturtea irailaren 1ean hasiko da, eta ekainaren 30ean akituko. Iraileko lehen 

hamabostaldia ikasturtea abiarazteko erabiliko da eta ekaineko bigarren hamabostaldia, berriz, 

azterketak egiteko eta ikasturtea akitzeko.  

-Ikasleendako klaseak irailaren 15etik ekainaren 15a arte emanen dira (biak barne).  

-Irakaskuntza orokorrean herriko ikastetxeetan zer egutegia den, harexekin bat izanen da Musika 



Eskolakoa, eta Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeak onetsi beharko du.  

-Irakasgai bakoitzean gutxienez ere 32 saio emanen dira.  

-Ikasgela bakoitzeko, gehienez ere 20 ikasle eta gutxienez ere 10.  

-Ikasle helduak lehenagotik diren taldeetan sartuko dira.  

-Hastapeneko maila bakarra izanen da, Musika-hizkuntzako 1. mailan hasi aitzin.  

-Musika Hizkuntzako sei maila izanen dira. Maila bakoitzean 2 ordu emanen dira astean, 6.ean 

ezik, orduan 3 ordu emanen baitira astean.  

-3 eta 6. mailak akituta, ikasleek ziklo bukaera azterketa egin beharko dute.  

-Ahots-taldea astean 1,30 orduz emanen da, Musika-hizkuntzako 4 eta 5. mailetan, eta denetara 

irakasgai osagarritzat hartuko da (talde bat bakarra).  

-Ganbera ordu bat, astean, 8 ikasleko multzo bakoitzarendako, eta gehienez ere 1,30 ordu.  

-Ikasle bakoitzak tutoretza ordu baterako eskubidea izanen du irakasgai nagusietarako, hau da, 

Musika-hizkuntza eta instrumenturako. Irakasgai osagarriak eskubide horretatik kanpo daude: 

Ganbera, Orkesta, Banda, Ahots-taldea, etab.  

MUSIKA ESKOLAKO ESTATUTU OROKORRAK  

I. TITULUA  

Izaera eta xedea  

1. artikulua.  

"Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskola" izeneko entea izaera administratiboko erakunde 

autonomoa da, Etxarri-Aranazko Udalaren menpekoa eta Estatutu hauetan zehazten diren 

egitekoak betetzeko berariazko nortasun juridiko publikoa duena.  

2. art.  

Erakunde autonomo honen helburua Musika Eskola sortu, sustatu, kudeatu eta koordinatzea da, 

Etxarri-Aranatzen eta eskualdeko beste herrietan bizi diren haurrak hartara joan ahal izan 

daitezen.  

3. art.  

Aipatu helburua lortzeko, erakunde autonomoak, bere ahalmenen neurrian, xede hauetara 

bideratuko du bere jarduketa:  

a) Musika Eskolaren beharren berri izatera uneoro, behar den plangintzaren oinarria izateko 



komeni diren azterketen bidez.  

b) Eskola jardunean edukitzera.  

c) Eskolari aholkularitza ematera.  

d) Ikastetxearen funtzionamenduaren kontrolera eta zaintzara, administrazio, instalazio eta 

zerbitzuen arloan.  

4. art.  

Bere jarduketa aipatu xedeetara egokitzeko, erakunde autonomoak hauek egin ditzake:  

a) Ondasun mota guztiak erosi, eduki, besterendu eta kargatzea.  

b) Bere ondarea eta beste pertsona fisiko nahiz juridikoek lagatzen dizkioten ondasunak 

administratzea.  

c) Prezio publikoak kobratzea.  

d) Herentziak, legatuak eta dohaintzak onartzea, dirulaguntzak, sorospenak eta bestelako 

laguntzak eskuratzea, edozein erakunde publiko nahiz pribaturengandik, baita pertsona 

fisikoengandik ere.  

e) Kontratu mota guztiak, hitzarmenak eta lankidetza itunak sinatzea.  

f) Zerbitzu egiteko behar diren langile guztiak kontratatzea.  

g) Aurrekontuak eta urteko kontuak prestatu eta hasiera batean onestea.  

h) Ekintza judizial eta administratiboak abiatzea.  

5. art.  

Erakunde autonomoaren helbidea Larrañeta kalea, 1 da, eta alda daiteke Etxarri-Aranazko udal 

mugapearen barrenean, Udalaren Musika Eskolako Gobernu Batzordeak aldez aurretik 

horretarako erabakia hartuta.  

6. art.  

Erakunde autonomoaren iraupena eperik gabea da. Etxarri-Aranazko udalak edonoiz erabaki 

dezake desegitea, honelako arrazoietariko bat tarteko izanez gero: likidezia falta, Eskolaren 

funtzionamendu okerra, ikasle falta edo Udalak osoko bilkuran larritzat hartzen duen beste 

edozein arrazoi.  

II. TITULUA  



Gobernu organoak  

7. art. Erakunde autonomoko gobernu organoak hauek dira:  

-Lehendakaria eta lehendakariordea.  

-Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolako Gobernu Batzordea.  

-Kudeaketa Pedagogikorako Batzordea.  

8. art.  

1.-Gobernu Batzordea erakunde autonomoko zuzendaritza eta administrazio organoa da.  

2.-Aldi bakoitzean Hezkuntza Batzordean eta Kultur Batzordean parte hartzen duten zinegotziak 

izanen dira Gobernu Batzordeko kideak, eta Udalaren antolaketa aldatzen bada, hezkuntza arloko 

eskumenak bereganatzen dituenekoak.  

3.-Zinegotzi bat udal talde bakoitzeko.  

4.-Gobernu Batzordeak Udalaren Musika Eskolako lehendakaria izanen du buru.  

5.-Idazkari, Udalekoa edo honek eskuordetzen duena ariko da. Hark bilkuren aktak eginen ditu 

eta Udalaren Musika Eskolako gobernu organoen egintzak eta erabakiak ziurtatuko. Idazkariaren 

eginkizuznak eta eskumenak toki administrazioaren gaineko araudiari lotuko zaizkio, eta 

Udalekoarekin parekatuak.  

6.-Erakunde autonomoaren zerbitzuko langileak nahiz halakorik ez direnak agertzen ahal dira 

Gobernu Batzordearen bilkuretara, gai-zerrendako punturen baterako, eta hizpidea bai, baina 

botorik ez dutela, eta beti ere lehendakariak deitzen baditu, eta komenigarri irizten bazaio.  

9. art.  

Gobernu Batzordearen eginkizunak dira:  

a) Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolaren zuzendaritza eta administrazioa.  

b) Erakunde Autonomoaren eta Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolaren beraren barne 

erregelamenduaren onespena.  

c) Kudeaketa operatibo eta ekonomikoaren gaineko memoriaren onespena.  

d) Aurrekontuaren eta urteko kontuen aurretiko onespena.  

e) Prezio publikoak onesteko proposamena Udalaren osoko bilkurari.  

f) Eskola kendu edo berregituratzeko proposamena osoko bilkurari.  



g) Langileen kontratazioa. Langileak hartzeko deialdi publikoen onespena.  

h) Kreditu transferentzien onespena, aurrekontuetan.  

i) Ekintza judizial mota guztiak abiaraztea eta haietara agertzea.  

j) Ondasun mota guztien salerosketa, kredituak hitzartzea eta dohaintzak, legatuak eta herentziak 

onartzea.  

k) Hiru milioi pezeta baino gehiagoko gastuak edo, Udalak osoko bilkuran bertzelako 

zenbatekorik ezartzen badu, hainbestekoak baimentzea eta xedatzea.  

l) Oro har, Udalaren eremuan osoko bilkurari dagozkion guztiak.  

10. art.  

1.-Gobernu Batzordeak aldez aurretik finkatutako egunetan eginen ditu bilkura arruntak eta, 

gutxienez ere, hiru hilabetetik behin.  

2.-Gobernu Batzordeak bere lehendakariak erabakitzen duenean eginen ditu bilkura bereziak, bai 

bere kasa, bai kideen heren batek eskaturik.  

3.-Bilkura sistemari Etxarri-Aranazko Udalaren osoko bilkura aldi bakoitzean arautzen duten 

aginduak aplikatuko zaizkio.  

11. art.  

Alkate udalburuari dagokio erakunde autonomoko lehendakaritza, eta Gobernu Batzordeko 

kideren bati egiten ahal dio haren eskuordetza.  

12. art.  

Lehendakariaren eginkizunak:  

a) Etxarri-Aranazko Musika Eskolaren ordezkaritza eramatea.  

b) Gobernu Batzordearen bilkuretan, deialdia egitea, buru izatea eta etetea.  

c) Gobernu Batzordearen erabakiak betearaztea.  

d) Presarik izanez gero, ekintza judizialak abiarazteko eta haietara agertzeko eskumenak 

erabiltzea. Gobernu Batzordeari horren berri eman beharko dio, egiten den lehen bileran.  

e) Zerbitzuaren goi mailako ikuskatzailetza eramatea.  

f) Erakundearen egintzak eta erabakiak jakinarazteko eta espedienteak zaindu eta artxibatzeko 

ardura duten langileak nor diren erabakitzea.  



g) Hiru milioi pezeta arteko gastuak edo, Udalak osoko bilkuran bertzelako zenbatekorik ezartzen 

badu, hainbestekoak baimentzea eta xedatzea, obligazioak onartu eta kitatzea eta ordainketak 

agintzea.  

h) Partikularrek zerbitzu hartzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoen likidazioak onestea.  

i) Oro har, Udalean alkateari dagozkion gainerakoak.  

13. art.  

Erakunde autonomoko lehendakariordea alkate jaunak hautatuko du, nahi bezala, hezkuntza 

arloko eskumenak dituen Batzordeko kideen artetik, eta lehendakariaren ordez ariko da hura 

kanpoan edo gaixo dagoenean.  

14. art.  

Musika Eskolako Kudeaketa Pedagogikorako Batzordea Musika Eskolaren Plan Pedagogikoa 

onesteko eta plan hori bera betetzen dela kontrolatzeko ardura duen organoa da.  

Batzorde horrek musikaren irakaskuntzarekin ikusteko duten gai guztien ardura izanen du.  

15. art.  

Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeko kideak.  

-Alkate udalburua.  

-Musika Eskolako zuzendaria.  

-Hezkuntzako zinegotzia.  

-Gurasoen bi ordezkari.  

-Ikasleen ordezkaria.  

Batzordekide bat ariko da idazkari, horretarako hautatuta.  

Bilkura sistema: bilkura arruntak hiru hilabetetik behin, eta bereziak, lehendakariak komenigarri 

ikusten duenean, haien deialdia moduz egiten bada.  

Udal karguak lau urtetik behin berrituko dira, eta bi urtetik behin, berriz, ikasle eta irakasleen 

ordezkariena.  

Musika Eskolako zuzendaria ariko da Kudeaketa Pedagogikorako Batzordeko buru, eta Etxarri-

Aranazko Udaleko alkate udalburua, berriz, buruorde.  

16. art.  



Kudeaketa Pedagogikorako Batzordearen eskumenak.  

a) Ikastetxeko eginkizun pedagogikoaren nondik norakoak ezartzea, eta haien kudeaketa 

kontrolatzea.  

b) Irakasleen klaustroaren proposamena onestea ikastetxearen urteko jarduera planaz.  

c) Espezialitate guztien urteko programazioa eta jarduera osagarriak onestea.  

d) Plantillako langileei dagokien organigrama ezartzea.  

e) Ikasleak onartzeko irizpideak proposatzea.  

f) Eskolako Barne Erregelamenduan aurreikusitako araudia garatu eta betearaztea.  

g) Ordutegi akademikoak eta ikasleen antolaketa onestea, irakasleen klaustroak eta 

ikasketaburuak egindako proposamena azterturik.  

h) Langileak kontratatzeko proposamena Gobernu Batzordeari.  

III. TITULUA  

Ondasunak eta diru baliabideak, eta aurrekontuak eta kontuak  

17. art.  

Erakunde autonomoaren ondareak honela daude osaturik:  

1.-Udalak atxikitzen dizkion ondasunak, kalifikazio jurdiko arrunta gordeko badute ere.  

2.-Udalaren Eskolak legezko edozein tituluren bidez eskuratzen dituen bestelako ondasunak.  

18. art.  

Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolaren baliabideak honela daude osaturik:  

a) Bere ondarearen produktuak, probetxamenduak, frutuak eta etekinak.  

b) Udalak bere aurrekontuetan esleitzen dion ekarpena.  

c) Publikoa nahiz pribatua izan, edozein entitateren eta partikularren dirulaguntzak eta ekarpena.  

d) Hitzartzen dituen maileguak eta kredituak.  

e) Erabiltzaileek ordaintzen dituzten prezio publikoak.  

f) Zuzenbidez, egozten ahal zaizkion gainerako guztiak.  



19. art.  

Aurrekontu proiektua lehendakariak prestatuko du, idazkariak lagundurik, eta, Gobernu 

Batzordeak onetsitakoan, Udalari igorriko zaio osoko bilkuran onets dezan urriaren lehenaren 

aitzin. Ustiapen eta kapital aurrekontu bat prestatuko du, toki entitateen aurrekontuen egiturari 

egokitua, Udalaren aurrekontu orokorrari eranskin gisan gehituko zaiona.  

Udalak bere gain hartuko du Musika Eskolari diru aldetik eustea.  

20. art.  

Kontuen proiektua, eta hari kudeaketa operatibo eta ekonomikoaren memoria gehituta, 

lehendakariak prestatuko du eta Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolako Gobernu 

Batzordeari aurkeztuko zaio. Honek onesten badu, alkate jaunari igorriko dio, Udalak osoko 

bilkuran behin betikoz onets dezan martxoaren lehenaren aitzin.  

Kontuak Udalaren kontuetan sartuko dira, Toki Administrazioari buruzko Foru Legeak eta Toki 

Ogasunei buruzko Legeak ezarritakoari jarraikiz.  

IV. TITULUA  

Langileak  

21. art.  

Erakunde autonomoak bere langile kontratudunak izanen ditu, eta horiek aldi bakoitzean indarra 

duen araudiari lotuko zaizkio.  

22. art.  

Erakunde autonomoko lehendakariak langileen goi buruzagitzaren ahalmenak izanen ditu.  

23. art.  

Urteoro, Gobernu Batzordeak Etxarri-Aranazko Udalaren Musika Eskolako langileen plantilla 

organikoa onetsiko du hasiera batean, baita lan eskaintza publikoa ere, eta alkate jaunari igorriko 

dizkio, Udalak osoko bilkuran behin betikoz onets ditzan.  

V. TITULUA  

Udalaren eskuhartze ahalmenak  

24. art.  

Udalak, erakunde autonomoarekikoetan, eginkizun hauek atxikiko ditu bere gain:  

a) Aurrekontuaren behin betiko onespena.  



b) Urteko kontuen behin betiko onespena.  

c) Plantilla organikoaren eta lan eskaintza publikoaren behin betiko onespena.  

d) Erabiltzaileek ordaindu beharreko prezio publikoen onespena.  

e) Ondasun higiezinak erosi, besterendu edo kargatzeko aldez aurreko baimena.  

f) Kreditu eta maileguak hitzartzeko aldez aurreko baimena.  

g) Hitzarmen edo akordioen onespena pertsona fisiko nahiz juridikoekin, zein udal agintalditan 

egiten diren, indarra denbora gehiagoz izaten badute.  

25. art.  

Erakunde autonomoak eta Udalak kontratu programa bat sinatuko dute, eta hartan finkatuko dira 

lehenbizikoaren jarduketen xedeak eta bigarrenaren ekarpenak.  

VI. TITULUA  

Araubide juridikoa  

27. art.  

1.-Erakunde autonomoko lehendakariaren eta Gobernu Batzordearen egintzek amaiera emanen 

diote administrazio bideari.  

2.-Erakunde autonomoko organoen ebazpenen aurka Nafarroako toki entitateen egintzen aurka 

aldi bakoitzean bidezko diren errekurtsoak paratzen ahalko dira.  

AZKEN XEDAPENA  

Erregelamendu honek hamaseigarren egun baliodunean hartuko du indarra, bera behin betikoz 

onesteko udal erabakia Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik.  

Etxarri-Aranatzen, mila bederatzeihun eta lauretan hogeita hemeretziko azaroaren hogeita hiruan. 

Alkate udalburua, Fernando Flores Lazkoz. -- -- A9911643 --  

   

 

 


