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arerraS

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxea denez, Gipuzkoako lurralde
historikoko musika ikasketa arautuen arduraduna da, oinarrizko mailan eta maila
profesionalean.
Dokumentu hau Francisco Escudero Kontserbatorioaren gida duzue. Bertan,
ondorengo informazioa eskuragarri jarri nahi izan dugu, hala nola, gure antolaketari eta
funtzionamenduari buruzko xehetasunak, gure irakaskuntza-eskaintzari buruzko
informazio eguneratua, egutegia, eskaintzen ditugun zerbitzuak eta interesgarriak izan
daitezkeen bestelako xehetasunak.
Gure ikasgeletan honakoa eskaintzen dugu:
- Kalitate handiko hezkuntza eta kultura musikala, ikasleei haien garapen intelektual eta
pertsonalerako lagungarri izango zaien kultur eta giza prestakuntza emanez.
- Era berean, ez ditugu alde batera uzten gure ikastetxearen barruan zein kanpoan
antolatutako kontzertuak, agertoki txiki zein handietan, gure ikasleak jendaurrean
jotzen zailduz eta beldur eszenikoak uxatuz joan daitezen.
- Halaber, lanbide ikasketetan eta musika graduan sartzeko proben prestakuntza
berezia eskaintzen dugu.
- Gure irakaskuntza lana goi-mailako irakasleek eta jardunean ari diren musikariek
burutzen dute eta ikasleek ahalik eta prestakuntzarik onena lortzera bideratuta dago,
jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko ikastaroak antolatzeaz ahaztu gabe, ikasleen
profesionalizazio bidean kurrikuluma sendotuz.
Ikastetxearen web orrian, www.conservatorioescudero.eus, beharrezko informazio
erabilgarri guztia aurkituko duzue.
Azkenik, aipatu behar da musika ikasketak eskatzen duen eguneroko lana ezin dela
aurrera eraman guztion laguntzarik gabe. Hori dela eta, ikastetxea osatzen duten kide
eta estamentu guztien artean komunikazio arina eta lankidetza egokia izateko gonbitea
luzatzen dugu.
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airotsiH

1877an Donostiako Udalak Solfeo Eskola sortu zuen, Juan José Santesteban jauna eta
Raimundo Sarriegui jauna irakasle izendatuz. Hala ere, Fermin Barech jaunaren hainbat
protestaren ondoren, bi urte geroago, 1879an, Udalaren Musika Akademia sortu zen
ofizialki, eta Fermín Barech biolin-irakasle eta gero zuzendari izendatu zen.
XX. mendean, 1936ko otsailaren 28an, Instrukzio Publikoko Ministerioak zentro horri
bertan emandako ikasketen baliozkotasuna aitortu zion, eta, beraz, Oinarrizko Mailako
Kontserbatorio bihurtu zen. Hiru urte geroago, 1939ko apirilaren 15ean, goi-mailako
ikasketetarako balioa ere aitortu zitzaion. 1944. urtean Ramón Usandizaga zuzendaria
izanik, Musika, Dantza eta Deklamazio Kontserbatorio Musikala izendapena hartu zuen.
Hamarkada batzuk geroago, 1976ko maiatzaren 12an, eta kontserbatorioak nazio
mailan berrantolatzearen esparruan, Donostiako Musika Kontserbatorioari Oinarrizko
Mailaren eta Maila Profesionalaren ofizialtasuna aitortu zitzaion; neurri hori 1980ko
azaroaren 14an zabaldu zen, goi-mailako ikasgai guztien ofizialtasuna berriro aitortu
baitzitzaion.
Garai hartan, eta hasiera-hasieratik, Kontserbatorioa Donostiako Udalaren mendeko
zentro publikoa izan zen, hau da, udal-kudeaketaren mendekoa. Egun horretatik
aurrera, Donostiako Udalaren Musika Kontserbatorio Nagusia Espainiako iparraldeko
goi-mailako kontserbatorio bakarra bilakatu zen. Denboraldi horretan, hainbat
jatorritako ikasleak etorri ziren ikastetxera, musika-pedagogia, musikologia, konposizioa
eta orkestra-zuzendaritza bezalako gai espezifikoetako irakaskuntzak jasotzeko; hala,
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurune geografikoko musikaren munduko irakasle eta
profesional asko trebatu ziren zentro horretan.

Kutxateka Bilduma. Argazkilaria: Ricardo Martín

1916ko Kontserbatorioko Irakasle Klaustroa
Ezker-eskuin: Escobosa (haize metala) Germán Cendoya (lengoaia goi maila) José Mª Iraola (pianoa) Francisco Cotarelo
(pianoa) Secundino Esnaola (kantua) Regino Áriz (zuzendaria) Josefa Ávila (lengoaia) Castellanos (haize egurra) Alfredo
Larrocha (biolontxeloa) César Figuerido (biolina) Beltrán Pagola (harmonia).
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1992an, LOGSEk ezarritako erreformen ondorioz, titulartasunaren transferentziaprozesua hasi zen, eta 1999ko urtarrilaren 1ean amaitu. Prozesu horren bidez,
kontserbatorioa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren irakaskuntza-sare publikoan
sartu zen. Prozesu horrek amaiera eman zion 121 urte igaro ondoren zentroaren udal
izaerari.
Titulartasun aldaketarekin batera, kontserbatorioak goi maila galdu zuen, eta oinarrizko
ikasketak eta ikasketa profesionalak bakarrik eman zituen. Goi Mailako ikasketak
deuseztatzeak hutsune akademiko handia ekarri zuen, Euskal Herrian ezin baitziren goi
mailako musika ikasketak egin.
Donostiako Musika Kontserbatorioari, EHAAn argitaratu zen 2004ko irailaren 21eko
Aginduaren arabera, “Francisco Escudero” Kontserbatorioa deitu zitzaion, gipuzkoar
musikari garrantzitsuaren omenez, bere bizitza profesionalaren zati handi bat bertan
garatu baitzuen.

1929ko Donostiako Banda Munizipala
Banda eta Musika Kontserbatorioko Zuzendaria, Regino Áriz agertzen da
argazkian Gasteizko eta Donostiako alkateekin batera.

1939ko Kontserbatorioko Klaustroko irakasleak

Ezker-eskuin: Antonio Cortés (oboea eta kontserbatorioko idazkaria), Luis Urteaga (organista eta lengoaia,
armonia eta organoko irakaslea), César Figuerido (biolina), Miguel Ribalta (tronpeta), Josefa Ávila (lengoaia),
José Mª Iraola (pianoa), Regino Áriz (banda zein kontserbatorioko zuzendaria), Francisco Cotarelo (pianoa eta
Historia eta Estetika), Mª Teresa Hernández (kantua eta Maitea Koruko fundatzaile eta zuzendaria), Vicente
Gomis, Alfredo Larrocha (biolontxeloa), Beltrán pagola (harmonia eta konposizioa), Robustiano Lucas
(tronpa).
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natikabnez aoirotabrestnoK

360 IKASLE
160 Oinarrizko Irakaskuntzan
200 Irakaskuntza Profesionalean

2018-2019 IKASTURTEAN IKASKETA PROFESIONALAK
AMAITU DITUZTEN IKASLEAK
28 Ikasle

13 neska - 15 mutil

63 IRAKASLE

OINARRIZKO IRAKASKUNTZAK

IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK

4 MAILA

6 MAILA

24 ESPEZIALITATE

47 IKASGAI

100 +
EKINTZA

baino

MUSIKAL
URTEAN

2 ORKESTRA
SINFONIKO
BANDA

1

3
KORU
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kaunagrO okoirotabrestnoK

Euskal Herriko musikaren berariazko legeria:
250/2005 DEKRETUA, irailaren 20koa, musikako oinarrizko ikasketen eta maila
ertainaren ikasketen curriculuma eta ikasketa horietarako sarbidea ezartzen dituena,
oinarrizko irakaskuntzei dagokienez indarrean dagoena.
229/2007 DEKRETUA, abenduaren 11koa, EAEkoa, musika ikasketa profesionalen
curriculuma eta ikasketa horietarako sarbidea ezartzen dituena (EHAA, 2008ko
martxoaren 13a, osteguna).
AGINDUA, 2014ko urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
sailburuarena, musika ikasketa profesionaletan sartzeko probak eta onartzeko
prozedura arautzen dituena.
Kontserbatorioaren zuzendaritza-organoak
ZUZENDARITZA TALDEA
Zuzendaria, Zuzendariordea, Ikasketa-burua eta Idazkaria.
BATZORDE PEDAGOGIKOA
Batzordea Sailetako buruek osatzen dute eta antolamendu zein koordinazio
pedagogikorako batzorde nagusia da.
SAILETAKO BURUAK
Sailak: Musika-hizkuntza, Tekla, Haria, Analisia, Harmonia, Konposizio-oinarriak eta
Musikaren historia, Orkestra, Koru eta Kantua, Haizea, Akordeoia eta Perkusioa,
Pianista errepertoristak eta Musika modernoa.
ESKOLA KONTSEILUA
Ordezkaritza Organo Gorena da (OOG) eta bertan ikastetxearen estamentu guztiak
integraturik daude (Zuzendaritza, Irakaslegoa, guraso ordezkariak, ikasleak eta irakasle
ez diren langileak).
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kaetatilaizepsE

Eskaintzen diren MUSIKA TRESNA ESPEZIALITATEAK
Akordeoia - Harpa - Baxu elektrikoa - Gitarra elektrikoa - Kantua - Klarinetea - Klabea - Fagota Zeharkako flauta - Gitarra - Oboea - Organoa - Perkusioa - Pianoa - Saxofoia - Tronboia Tronpa - Tronpeta - Tuba - Txistua - Kontrabaxua - Biolontxeloa - Biola eta Biolina.
Eskaintzen diren IKASGAI TEORIKO ETA HAUTAZKOAK
Musika-hizkuntza; Korua - Errepertorioa Pianista laguntzailearekin - Harmonia - Analisia eta
akonpainamendua - Konposizio-oinarriak - Musikaren historia - Musika-informatika - Musikahizkuntzaren pedagogiaren hastapenak - Entzumen-hezkuntza - Inprobisazioa - Alemana Italiera - Frantsesa - Musika-zuzendaritzaren hastapenak - Konposizioa eta moldaketak Analisia eta Musika modernoaren historia.

Eskaintzen diren TALDEKO IKASGAIAK
Orkestra - Banda - Konjuntoa - Praktika instrumentala, Korua y Ganbara musika.
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naelarutlukoizos urugniutset okaokzupiG aoirotabrestnoK

Kontserbatorioa Gipuzkoako testuinguru soziokulturalean
Zentroaren eragin-eremua batez ere Gipuzkoako lurralde historikora mugatzen da;
hala ere, Nafarroako, Arabako eta Bizkaiko ikasleak ere hartzen ditu.
Kontserbatorioa Donostian dago, Gipuzkoako hiriburuan. Eraikina Easo kaleko 45
zenbakian dago. Juan Rafael Alday arkitektoak diseinatutako eraikina da (1931, estilo
arrazionalistakoa eta Donostiako Ondarea Babesteko Plan Berezian sartua. Bere
kokapenak, oso zentrikoa izanik, ikasleei sarbidea errazten die.
Donostia, Gipuzkoako hiriburua, erdi mailako hiria da biztanle kopuruari dagokionez,
berrehun mila ingurura hurbiltzen dena (Gipuzkoak 700.000 biztanle ditu). Jarduera
ekonomikoa turismoan, merkataritzan eta zerbitzuen sektorean oinarritzen da.
Musika sareari dagokionez, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren, Donostiako Orfeoiaren,
Easo Koruaren eta Musikeneren egoitzak daude hirian. Bestalde, beste jarduera eta
ziklo batzuen artean, hirian urtero antolatzen dituzte Musika Hamabostaldia, Jazzaldia,
Musikaste eta beste hainbat.
Eremu geografikoari dagokionez, egiaztatu da Oinarrizko Irakaskuntzako ikasleen %80a
Donostiatik datorrela, eta Irakaskuntza Profesionalean, berriz, ehuneko hori 47ra
jaisten da gutxi gorabehera; era berean, gainerako% 53a probintziatik dator, bereziki
hiriburuarekin tren edo autobus bidez ondo komunikatutako lekuetatik.
Era berean, ikusten da Gipuzkoako musika-eskola batzuek eta besteek ekarpen
desberdina egiten diotela gure ikastetxeari; izan ere, ikastetxe gutxi batzuek ikasle
gehienak ematen dituzte, eta beste batzuek, berriz, azken urteotan ez dute ekarpen
bakar bat ere egin.
360 ikasleen ezaugarri orokorrei dagokienez, oro har, haien adin-tarteak baldintzatzen
ditu, hasiera batean 8 eta 18 urte bitartean egon beharko luketenak, Musikako
Oinarrizko Irakaskuntzak eta Irakaskuntza Profesionalak Lehen Hezkuntzarekin,
Bigarren Hezkuntzarekin eta Batxilergoarekin batera ikasten baitira. Hala ere, kasu
askotan Donostiatik urrun dauden herrietatik etorrita, ikasleak hamabi urtetik gorako
adinarekin ikastetxean sartzeko joera dago, eta horren ondorioz, Irakaskuntza
Profesionalak amaitu gabe nibertsitate-adinera iristen dira ikasle hauetako batzuk..
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naelarutlukoizos urugniutset okaokzupiG aoirotabrestnoK

Musika ikasketa profesionalak bigarren hezkuntzarekin uztartzea konplexua da eta are
eta konplexuago berauek unibertsitate ikasketekin bateratzea, honek errendimendu
akademikoa murriztu edo abandonu kasu batzuk eragin ditzakeelarik. Hamabi
urterekin irakaskuntza profesionalaren lehen mailara sartzeak, oro har, lehen
ikasturteetako bilakaera motelago bihurtzen badu ere, irakaskuntza horiek amaitzen
dituzten ikasleen azken ehunekoa hobetzen du (nahiz eta, kantua bezalako
espezialitateren batean, baldintzapen fisiologikoak hamabi urtetik gorako adinekin
sartzea justifika dezakeen).
Baxu elektrikoko, kantuko, gitarra elektrikoko eta organoko espezialitateetako ia ikasle
guztiek adin-nagusitasuna gainditzen dute. Espezialitate hauetan Oinarrizko
Irakaskuntza ez egoteak harrobi bat izatea eragozten du, gainerako
espezialitateetarako aurreikusitako adinen barruan.
Klaustroari dagokionez, gutxi gorabehera 63 irakaslek osatzen dute, bitartekotasuna
%40 ingurukoa delarik.
Hizkuntza-normalizazioari dagokionez, azpimarratu behar da azken urteotan
aurrerapen handiak egin direla euskararen ezarpenean eta erabileran. Irakasleen
%90ak, gutxi gorabehera, behar den profila egiaztatzen du; beraz, hori eskoletan,
bileretan, programazioetan, kudeaketa-dokumentuetan, web-orrietan eta abar islatzen
da, baita eskola-bizitzako estamentu guztietan ere. Bestalde, azpimarratu behar da
gaur egun ikastetxe hau dela programazioak bi hizkuntza ofizialetan argitaratu dituen
bakarra.
Bertako funtsen bolumena eta aniztasuna kontuan hartuta, liburutegia zentroaren
aberastasun handienetako bat dela deritzogu.
Jarduera osagarriak, ikastetxearen alderdi azpimarragarria dira zalantzarik gabe,
prestakuntza-balioagatik eta proiekzioagatik, ikastetxearen indarguneetako eta
aukeretako bat delarik.
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Kontserbatorioaren hezkuntza-helburuak
Hiru dira kontserbatorioaren misioa osatzen duten HEZKUNTZA-HELBURU nagusiak:
Pertsonak heztea.
Musikariak prestatzea, profesionalki
ikasketetarako prestatzea.

orientatzea

Gipuzkoako gizartean musikarekiko,
kontzertuetara joateko interesa piztea.

haren

eta

ikasketa

musikako

goi-mailako

akademikoarekiko

eta

Kontserbatorioaren jarduera-lehentasunak
Hauek dira ikastetxearen hezkuntza-proiektuan ezarritako lehentasunak:
Eraikin egokia izatea, gure irakaskuntza-lana egiteko moduan.
Ahal den neurrian, barne-antolamendua hobetzea, baliabideak optimizatzeko.
Talentua geureganatzea, ikasleen eta, ondorioz, irakasleen kopurua handituz,
kalitaterik galdu gabe.
Irakasleen garrantzia nabarmentzea, haien parte-hartzea eta kohesioa sustatzea,
eta komunikazioa eta esperientzien barne-trukea bultzatzea, bai irakasleen artean,
bai ikasleen artean, barne-ezagutzari balioa emanez.
Irakaskuntza Profesionalan ezarpen txikia edo batere ezarpenik ez duten
espezialitateak babestea eta sustatzea, taldeak finkatzeko (taldeak, bandak,
orkestrak eta ganbera-taldeak).
Kontzertuetara joateko interesa gizartean sustatzea, eta kultura-jarduera bultzatzen
laguntzea.
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kaztnuksakarI okzirraniO

Oinarrizko Irakaskuntza: ikasgaiak eta orduak ikasgaiko.
OINARRIZKO IRAKASKUNTZA: LAU IKASTURTE

1. eta 2. ikasturteak

Asteroko
denbora

GUZTIRA

Instrumentua
Musika Hizkuntza

Ordu 1
2 Ordu

3 Ordu

Asteroko
denbora

GUZTIRA

Ordu 1
2 Ordu
Ordu 1
Ordu 1

5 Ordu

3. eta 4. ikasturteak

Instrumentua
Musika hizkuntza
Korua
Praktika Instrumentala
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kalanoiseforP aztnuksakarI

Irakaskuntza Profesionala: ikasgaiak eta orduak ikasgaiko.
IRAKASKUNTZA PROFESIONALA: SEI IKASTURTE

GUTXINEKO IRAKASGAI KOMUNAK
1.a

2.a

Instrumentu nagusia

ordu 1

ordu 1

Musika hizkuntza

2 ordu

2 ordu

__

__

1,5 ordu

1,5 ordu

Harmonia
Kantura aplikatutako
hizkuntzak (Kantuan soilik)

Italiera

3.a

Italiera

4.a

5.a

6.a

ordu 1

ordu 1

ordu 1

ordu 1

__

__

__

__

2 ordu

2 ordu

__

__

1,5 ordu

1,5 ordu

1,5 ordu

1,5 ordu

Alemana

Alemana

Frantsesa

Frantsesa

EAEko IRAKASGAIAK

Instrumentu
Osagarria
Errepertorioa pianojole
laguntzailearekin
(Ez polifonikoak)

Akonpainamendua

(Polifonikoak, harpa izan ezik)

Oinarrizko Hautazkoak
Konposizio Oinarriak
Analisia - Historioa

1.a

2.a

3.a

4. a

5.a

6.a

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

__

__

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

0,5 ordu

__

__

ordu 1

ordu 1

1,5 ordu

1,5 ordu

__

__

__

__

4 ordu

4 ordu

__

__

__

__

0,5 / ordu 1

0,5 / ordu 1

Organo, klabe eta pianoa Organo, klabe eta pianoa

Hautazko Osagarriak
Entzumen Heziketa Informatika Musikala - Jazz
Inprobisazioa - Instrumentu
Nagusiaren Errepertorioa Instrumentu Osagarria Musika Hezkuntzaren
Pedagogia Hastapena Konposizioa eta Moldaketak
Analisia eta Musika
Modernoaren Historia

GUTXIENEZKO ESPEZIALITETEKO IRAKASGAIAK (Espezialitatearen arabera)

Ganbara Musika

(Baxu elektrikoa, gitarra
elektrikoa eta txistua ezik)

__

ordu 1

__

Akordeoia, Harpa,
Gitarra, Klabea, Pianoa
eta Organoa salbu

ordu 1

Harpa izan ezik

Taldea

Akordeoia, Harpa, Klabea,
Baxu elektrikoa, Gitarra
elektrikoa, Gitarra, Txistua,
Pianoa eta Organoa

ordu 1

ordu 1

Harpa izan ezik

Harpa izan ezik

ordu 1

ordu 1

Korua

Akordeoia, Kantua, Klabea,
Baxu elektrikoa, Gitarra
elektrikoa, Gitarra, Txistua,
Pianoa eta Organoa

Orkestra - Banda

Ez polifonikoak eta Harpa

2 ordu

(Harpa: ordu 1)

2 ordu

ordu 1

ordu 1

2 ordu

(Harpa: ordu 1)

2 ordu

Baxu elektrikoa,
Txistua eta Gitarra
elektrikoa

__

__

__

2 ordu

2 ordu

2 ordu

(Harpa: ordu 1)
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2 ordu

ordu 1

Baxu elektrikoa,
Txistua eta Gitarra
elektrikoa

(Txistua: 2 ordu)

Akordeoia, Klabea,
Gitarra, Organoa eta
Pianoa

(Harpa: ordu 1)
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kaztnuksakarI ate aborP arerraS

MUSIKA GRADURAKO SARRERA PROBA
Musikako ikasketa profesionalak amaitu ondoren, dagokien espezialitatean Musikako
Lanbide ikasketen Teknikari titulua jasotzeko eskubidea izango dute ikasleek.
Goi mailako ikasketak egiten jarraitzea erabakitzen duen ikaslegoak, aukeratu duen
zentroak deitzen dituen sarrera probetara aurkeztu beharko du.
Kontserbatorioak ikasle hauek prestatuko ditu froga hauetarako eta orientazio
departamendua izango dute eskura, aukeratu ditzakeen gradu ezberdinei buruzko
informazioa jasotzeko.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASKETAK MUSIKA ETA DANTZA IRAKASKUNTZA
PROFESIONAL ARTISTIKOEKIN BATERA EGIN AHAL IZATEA ERREZTEKO NEURRIAK
Musika irakaskuntza profesionaletako ikaslegoak eskubidea du, ikasketa orokorrak eta
araututako musika ikasketak batera eramatea errazte moduan, musika edota heziketa
fisikoko gaien konbalidazioa edo kurrikuluaren egokitzepena eskatzeko, 2017ko
uztailaren 3an Hezkuntza Sailburuordeak argitaraturiko Jarraibideen arabera.
DBH 4. mailako eta Batxilergo 1. mailako Ikasle izanik institutuetan hautazkoak
aukeratzerako garaian jakin behar dute, ikasgai tronkalak eta modalitateko bat eginez
Batxilergoko Tituloa lortu dezaketela eta Selektibitatera aurkezteko aukera izango
dutela, beti ere, institutoko eta kontserbatorioko ikasgai guztiak gaindituta izanik.
Aukeratuko dudgun modalitateko ikasgaiak emango dio Batxilergo Tituluari izena.
Aukera hau baliagarria izan daiteke bereziki kasu hauetan:
- Hurrengo ikasturtean Irakaskuntza Profesionaletako 5. maila eta Batxilergoko 1.
maila batera egingo dutenentzat.
- Hurrengo ikasturtean Irakaskuntza Profesionaletako 6. maila eta Batxilergoko 2.
maila batera egingo dutenentzat.
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Eskaintzen ditugun laguntza zerbitzuak

IKASTEKO GELAK ETA INSTRUMENTUEN MAILEGUA
Ikaslegoak libre geratzen diren gelak erabil ditzake ikasteko. Atezaintzan gela libre bat
eskatzea nahikoa izango da, eta bertan dagoela erabilpen egoki bat egin beharko du,
geletan ezin dela jan dioen araua errespetatuz.
Instrumentuen mailegua irakasleen bidez antolatzen da. Instrumentu bat mailegatzko
gurasoek fitxa bat sinatu beharko dute eta instrumentua itzultzean ere irakaslearen
bidez egin behar da, honek instrumentua egoera onean dagoela ikus dezan.
Kontserbatorioko instrumentu bat maileguan hartzeko urteko 50 €tik aurrerako kuota
ordainduko du ikaslegoak.
Horrez gain, Oinarrizko Ikasketetan MUSIKA-HIZKUNTZA ikasgairako testuliburuen
mailegu zerbitzua ere eskaintzen da.

LIBURUTEGIA
Ikaslegoak bertara sartzeko eta irakurketa edo ikusentzunezko materiala kontsultatu
edo maileguan hartzeko eskubidea du, liburutegiko karneta eskuratu ondoren.
Gaur egun, jendaurreko irekiera ordutegia honakoa da:

Astelehenetik ostegunera: 15:00 - 19:30
Ostiraletan: 9:30 - 13:30
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Hezkuntza Saileko Proiektuak eta eskolaz kanpoko ikastaroak
EIO-EIJO
Euskadiko Ikasleen Orkestra (EIO), eta Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra (EIJO)
Euskadiko kontserbatorio eta musika eskoletako ikaslego sinfonikoa edo BigBandetakoa biltzen dituen proiektuak dira. Proben bidez sartzen da berauetan eta
ikasturteko bi programa bikain lantzen dira zubi edo oporretako konzentrazioetan. Lan
hau kontzertu bira batez amaitzen da.

EIO
Gaur egun bi orkestra ezberdin biltzen ditu Eukadiko Ikasleen Orkestrak,
EIO eta EIO txiki.
www.eioorkestra.wordpress.com

EIJO
EIJOa Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestra da.
hwww.eijoweb.com

EUSKADIKO MUSIKARI GAZTEEN LEHIAKETA
Lehiaketa hau Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren proiektu bat da eta urtero
Bilboko, Gasteizko edo Donostiako kontserbatorioek antolazen dute txandaka.
Martxoko asteburu batean izan ohi da. Euskadiko 12 –19 urte bitarteko musika ikasle
guztiei dago zabalik, kantuan, adina 23 urterartekoa izanik.
https://jmeuskadi.com/

ESKOLAZ KANPOKO IKASTAROAK
Ikasturtean zehar eskolaz kanpoko zenbait ekintza egiten dira:
Musikarekin zerikusia duten edo ez duten eskolaz kanpoko ikastaroak
Klase magistralak
Bisitak, irteera musikalak eta Europatik egindako bidaia musikalak
Topaketak eta konzentrazioakones
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"FRANCISCO ESCUDERO" KONTSERBATORIOKO WEB ORRIALDEA
www.conservatorioescudero.eus
HEZKUNTZA SAILEKO WEB ORRIALDEA
www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila
IKASGUNEAKO WEB ORRIALDEA
https://ikasgunea.euskadi.eus/es/inicio

KONTSERBATORIOA SARE SOZIALETAN
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