I. MAILA (4 urtetik 7ra)
4 eta 5 urte
Musika eta Mugimendua 1.a eta 2.a (60’ asteko)
6 urte
Musika eta Mugimendua 3. maila + instrumentu-tailerra (asteko 90’ 2 saiotan)
7 urte
Musika Hizkuntzaren hastapenak (asteko 90’ 2 saiotan) + Instrumentuaren hastapenak
II. MAILA (8 urtetik aurrera eta adin mugarik gabe)
Musika Hizkuntza (6 ikasturte) / Abesbatza / Instrumentu-taldea / Instrumentua ***
***Instrumentuak: Bakarkako kantua, biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua, flauta, klarinetea, oboea, fagota,
saxofoia, tronpa, tronpeta, fliskornoa, tronboia, tuba, bonbardinoa, perkusioa, bateria, harpa, txistua, trikitixa,
panderoa, alboka, txalaparta, dultzaina, Galiziako gaita, pianoa, eskusoinua, gitarra, gitarra elektrikoa, baxu
elektrikoa, teklatuak.
III. MAILA
II. mailako instrumentu guztiak gehi organoa
Entzumen hezkuntza I, musika-analisiaren hastapenak I, harmoniaren hastapenak I, musika konponketak I
Instrumentu-taldeak / Konboak
IV. MAILA
III. mailako instrumentu guztiak
Entzumen hezkuntza II, musika-analisiaren hastapenak II, harmoniaren hastapenak II, musika konponketak II
Koru- eta instrumentu-taldeak
IKASGAIEN URTEKO TARIFAK:
Euro urteko
I. maila edo harrera





Musika
Musika
Musika
Musika

eta Mugimendua 1.a eta 2.a (4 eta 5 urte)
eta Mugimendua 3.a + instrumentu-tailerra (6 urte)
Hizkuntzaren hastapenak (7 urte)
Hizkuntzaren hastapenak (7 urte) + instrumentuaren hastapenak

182'70
343'75
343'75
593'55

II. maila edo hastapena



Instrumentua + Musika Hizkuntza (>8 urte) + taldeko musikaren lanketa
Instrumentua + taldeen irakaskuntza (Musika Hizkuntzan nahikoa
ezagupen
dutela erakusten duten ikasleentzat bakarrik)





Musika Hizkuntza (>8 urte)
Bakarlarien kantua
Taldeko musikaren lanketa bakarrik



Euskal dantzak

593'55
343'75
343'75
402'58
59'87
249'80
106'32

 Instrumentu osagarria
III. MAILA edo finkatzea










Konboa bakarrik
Taldeko musikaren lanketa bakarrik
Hezkuntza osagarria I
Instrumentua + konboa
Instrumentua + taldeko musikaren lanketa (konboa ez)
Instrumentua + konboa + 1. osagarria
Instrumentua + taldeko musikaren lanketa (konboa ez) + 1. osagarria
Instrumentua + konboa + 1. osagarria + 2.osagarria
Instrumentua + taldeko musikaren lanketa (konboa ez) + 1. osagarria + 2.
osagarria
 Instrumentu osagarria
IV. MAILA edo lehentasunezko jarduera.
 Instrumentua + taldeko musikaren lanketa
Musika-proiektuak
Pasaiakoak ez diren ikastetxeetako ikastaroak

343'75
59'87
343'75
403'62
343'75
653'42
593'55
903'22
843'35
249'80

343'75
98’94
Benetako kostuaren arabera

Ordaintzeko modua: %20 matrikula egiten denean, %20 irailaren
bukaeran, %20 urriaren bukaeran, %20 azaroaren bukaeran eta %20
abenduaren bukaeran

Ikasturte osoari dagozkion kuotak.
Ikasturte hasi ondoren ematen bada alta, kuotak proportzionalki kalkulatuko dira,
ikasturtearen hasieratik bukaerara dagoen hilabete kopurua kontuan izanik.

Tfnoa. 943 396055 -

ORDAINTZEKO MODUA
Erregimen orokorra:
Uztailaren 20an: %20
Irailaren 30ean : %20
Urriaren 30ean: %20
Azaroaren 30ean: %20
Abenduaren 20an: %20

pm.idazkaritza@pasaia.net

