
V. ERANSKINA  
ARAUTU GABEKO IRAKASKUNTZA. 

2018-2019ko IKASTURTEKO IKASLEEN DATUAK  
(I. BAREMOA)

Zentroaren izena:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Viceconsejería de Educación

HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Sailburuordetza 

Araute gabeko irakaskuntzako ikasleak
Atal bakoitzean ikasle kopuru osoa adieraziko da. 

Ikasle batek 2., eta 3. mailetan espezialitate bat baino gehiago egiten duenean, zenbatzeko orduan, hauetako bat bakarrik 
hartuko da kontuan. 
Ikasle batek talde jarduera bat baino gehiagotan parte hartuz gero, zenbatzeko orduan, haietako bat bakarrik hartuko da kontuan.

1. mailan Ikasle kopurua

Urte naturalean 5 urte edo gutxiago 
duten   ikasleak 
Urte naturalean 6 edo 7 urte duten 
ikasleak

1. mailan guztira

3. mailan Ikasle kopurua

Musika-tresna edo bakarkako kantua, 6 
kurtso gehienez ere. Ohiko matrikulazioa 
bakarrik.
Talde-jarduerak soilik, 6 kurtso gehienez 
ere.

Maila honetan, musika-tresna edo 
bakarkako kantuan matrikulatutako 
ikasleen %10ek jasoko du laguntza 
berezia, gehienez ere.

Dantza tradizionala bakarrik, 6 kurtso 
gehienez  ere.

3. mailan guztira

2. mailan Ikasle kopurua

Hastapeneko kurtsoa (sartze zuzenak), 
hau da, 1. maila egin ez dutenak.

Musika-tresna edo bakarkako kantua 
kurtso guztietan. Ohiko matrikulazioa 
bakarrik

Maila honetan musika-tresna edo 
bakarkako kantuan matrikulatutako 
ikasleen %15ek jasoko du laguntza 
berezia gehienez ere.
Kantu korala irakasgai nagusitzat. 
1.kurtsoan.
Kantu korala irakasgai nagusitzat beste 
kurtso guztietan.
Dantza tradizionala, bakarrik. 6 kurtso 
gehienez.

2. mailan guztira

4. mailan Ikasle kopurua

Talde-jarduerak soilik

Ohiko matrikulazioan: musika-tresna edo 
bakarkako kantua (zentruko kopuru 
osoaren %10 gehienez ere)

4. mailan guztira

Bi espezialitate egiten duten 
ikasleak (kopuru osoaren %10 

gehienez ere)
Ikasle kopuru

2. maila

3. maila



Beste ikasketa edo jarduera batzuk: Hezkuntza-laguntza 
jasotzeko premia espezifikoak dituzten eta aurreko mailetan 
sartuta ez dauden pertsonentzat bakarrik

Ikasle kopurua

Hezkuntza-laguntza jasotzeko premia 
espezifikoak dituzten ikasleak , 14 urte 
artekoak
Hezkuntza-laguntza jasotzeko premia 
espezifikoak dituzten ikasleak , 14 urtetik 
gorakoak

Jarduera honetan guztira

Emakume kopurua mailaz mailako 
kopuru osoarekiko

Emakume 
kopuru

1. maila

2. maila

3. maila

4. maila

Guztira

* Datu horiek bat egin beharko dute Hezkuntza Sailak "Eskola jarduerako estatistikak" txostenetan jasotakoekin. Alderik izanez 
gero, instantzia kudeatzaileak azken datu horiek erabiliko ditu..
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Hezkuntza Sailburuordetza 
Araute gabeko irakaskuntzako ikasleak
Atal bakoitzean ikasle kopuru osoa adieraziko da.
Ikasle batek 2., eta 3. mailetan espezialitate bat baino gehiago egiten duenean, zenbatzeko orduan, hauetako bat bakarrik hartuko da kontuan.
Ikasle batek talde jarduera bat baino gehiagotan parte hartuz gero, zenbatzeko orduan, haietako bat bakarrik hartuko da kontuan.
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Urte naturalean 6 edo 7 urte duten ikasleak
1. mailan guztira
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Ikasle kopurua
Musika-tresna edo bakarkako kantua, 6 kurtso gehienez ere. Ohiko matrikulazioa bakarrik.
Talde-jarduerak soilik, 6 kurtso gehienez ere.
Maila honetan, musika-tresna edo bakarkako kantuan matrikulatutako ikasleen %10ek jasoko du laguntza berezia, gehienez ere.
Dantza tradizionala bakarrik, 6 kurtso gehienez  ere.
3. mailan guztira
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Hastapeneko kurtsoa (sartze zuzenak), hau da, 1. maila egin ez dutenak.
Musika-tresna edo bakarkako kantua kurtso guztietan. Ohiko matrikulazioa bakarrik
Maila honetan musika-tresna edo bakarkako kantuan matrikulatutako ikasleen %15ek jasoko du laguntza berezia gehienez ere.
Kantu korala irakasgai nagusitzat.
1.kurtsoan.
Kantu korala irakasgai nagusitzat beste kurtso guztietan.
Dantza tradizionala, bakarrik. 6 kurtso gehienez.
2. mailan guztira
4. mailan
Ikasle kopurua
Talde-jarduerak soilik
Ohiko matrikulazioan: musika-tresna edo bakarkako kantua (zentruko kopuru osoaren %10 gehienez ere)
4. mailan guztira
Bi espezialitate egiten duten ikasleak (kopuru osoaren %10 gehienez ere)
Ikasle kopuru
2. maila
3. maila
Beste ikasketa edo jarduera batzuk: Hezkuntza-laguntza jasotzeko premia espezifikoak dituzten eta aurreko mailetan sartuta ez dauden pertsonentzat bakarrik
Ikasle kopurua
Hezkuntza-laguntza jasotzeko premia espezifikoak dituzten ikasleak , 14 urte artekoak
Hezkuntza-laguntza jasotzeko premia espezifikoak dituzten ikasleak , 14 urtetik gorakoak
Jarduera honetan guztira
Emakume kopurua mailaz mailako kopuru osoarekiko
Emakume kopuru
1. maila
2. maila
3. maila
4. maila
Guztira
* Datu horiek bat egin beharko dute Hezkuntza Sailak "Eskola jarduerako estatistikak" txostenetan jasotakoekin. Alderik izanez gero, instantzia kudeatzaileak azken datu horiek erabiliko ditu..
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