
 

 

 

ZERBITZU KARTA  -  IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOA EKAINA  2015 

COMPROMISOS INDICADORES Objetivo Dato real 

1 

Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, (E.F.Q.M.)  Enpresa 
Bikaintasun Eredu Europarraren ildotik, ikasleen eta 
familien asetasuna eta etengabeko hobekuntza 
bideratzeko. 

Ikastetxeari begira ikasleek duten gogobetetze maila globala 7,5 8,42 

Ikastetxeari begira familiek duten gogobetetze maila globala 7,5 8,61 

2 

Ikasturtea hasi aurretik prezio publikoen eta egon 
daitezkeen hobarien, eskola egutegiaren, familiei arreta 
emateko ordutegien, Gurasoen Batzordearen bilera 
egunen eta abarren berri emateko. 

Ikastetxearekiko komunikazioari begira ikasleek eta familiek 
duten gogobetetze maila 

7,5 8,61 

Ikasturte hasieran informazio orria jasotzen duten familien % 100% 100% 

3 
Eskolen ordutegiak irakaskuntza sistema orokorrarekin 
bateragarriak izango diren orduetan finkatzeko. 

Konpromezua ez betetzeagatik jasotako kexen kopurua 0 0 

4 Izen emateak eta kudeaketa administratiboak on-line 

Ikastetxeko web orriak (http://www.irun.org/conservatorio) izan 
dituen bisiten kopurua. 

18000/año 27.549 

On-line egindako kudeaketen gogobetetze maila 7,5 8,57 

5 
Eskola Kontseiluak onartutako eskola egutegia 
errespetatzeko 

Konpromezua ez betetzeagatik jasotako kexen kopurua  0 0 

Emaniko orduen % programatutakoari begira 99% 99,99% 

6 
Eskolak Curriculum Proiektuan jasotako denboran eta 
moduan emateko 

Bereganatutako ezagutzei begira ikasleak duen gogobetetze 
maila 

7,5 8,42 

Seme/alabek berenganatutako prestakuntzari eta ezagutzei 
begira familiek duten gogobetetze maila 

7,5 8,81 

7 
 

Ikaslearen osotasun fisikoa eta morala eta duintasun 
pertsonala errespetatzea. 

Irakaslearekiko harremanari begira ikasleek eta familiek duten 
gogobetetze maila 

7,5 8,20 

Konpromezua ez betetzeagatik jasotako kexen kopurua. 0 0 

 

 
 



 

 

 
 

ZERBITZU KARTA   -  IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOA JUNIO  2015 

COMPROMISOS INDICADORES Objetivo Dato real 

8 

Teorìas del Aprendizaje Significativo y del Constructivismo 
delakoetan oinarritutako metodologia ildoa aplikatzeko. Horien 
arabera, ikasle bakoitzak eraikiko du bere ikaskuntza, 
irakasleak lagunduta, eta honek, ikaslearen bilakaeraren 
egoera eta aurretik dituen ezagutzak kontuan harturik betiere, 
bitartekari gisa jardungo du eta soluzio teknikoak eskainiko ditu 
bakun eta orokorrenetik abiatu eta zail eta espezifikoenera 
joateko. 

Kontserbatorioan ikasturtea gainditzen duten ikasleen %  92% 99,80% 

Musika Eskolan ikasturtea gainditzen duten ikasleen % 92% 95,70% 

Maila Profesionalean eta Goi Mailan hasteko Sarrera Proba 
gainditzen duten ikasleen % 

92% 100% 

Lehiaketetara (EIO, EGO, etc.) aurkeztutako ikasleek lortutako 
sarien %   

50% 82,28% 

9 
Hiru hilean behin, eta idatziz, gurasoei nahiz ikasleei 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren egoeraren berri emateko 

Ikaskuntza eta ebaluazio prozesuaren inguruan jasotzen 
duten informazioari begira ikasleek eta familiek duten 
gogobetetze maila 

7,5 8,37 

10 
Eskola, bokazio eta lanbide orientabideak emateko, askatasun 
osoz beharreko erabakiak har ditzan, dauzkan trebetasun, 
ezagutza eta gaitasunen arabera. 

Ikasleek  jasotzen duten harreman pertsonalizatuari begira 
duten gogobetetze maila 

7,5 8,33 

11 Hiriko kultur bizitzan inplikazio aktiboa izateko 

Eskolaz kanpoko jarduera kopurua guztira  75 137 

Hirian eginiko jarduera kopurua (Ikastetxeko auditoriumean 
egindakoak kanpo) 

30 53 

Irungo kultur erakundeekin egindako jarduera kopurua  20 45 

12 
Ikastetxearen zerbitzuaren funtzionamenduari begira iristen den 
edozein kexa, ohar edo iradokizuni erantzuteko. 

Jaso direnetik gehienez ere 8 laneguneko epean 
erantzundako “Kexa eta Iradokizunen” % 

100% 100% 

13 
Titulueta ziurtagiri akademikoen eskaeren tramitazioa eta 
igortzea 

Ziurtagiri akademikoak igortzea eta tituluen eskaerak 
tramitatzea, gehienez eskaera jasotako 3 egunen barruko %   

100% 100% 

 
 


