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1. SARRERA 
 

Irungo Udala, kalitatea hobetzeko esparru orokorraren barruan, halako neurri batzuk hartzen 

ari da Toki Administrazioak hobeto jardun dezan, herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen 

kalitatea hobetu ahal izateko eta erabiltzaileei parte hartzeko elementuak eskaini ahal izateko.  

 

Zerbitzuak etengabe hobetzeko neurri horien artean dago dokumentu honek gai duen Zerbitzu 

Karta programa. 

 

Irungo Udalak Zerbitzu Kartaren bidez ematen die herritarrei eskaintzen dituen zerbitzuen, 

hartzen dituen kalitate konpromisoen eta erabiltzaileek dituzten eskubideen berri. 

 

Zerbitzu Karta hau argitaratzean, Irungo Udalak bere erabakitasuna berresten du: ematen 

dituen zerbitzuen kalitatea, herritarrei ematen dieten informazioa, kudeaketaren gardentasuna, 

hobekuntza horretan erabiltzaileen parte hartzea eta langile publikoen erantzukizuna egunetik 

egunera hobetzeko. Era berean, tresna berria eskaintzen du bere zerbitzuen hedapenenean eta 

sustapenean aurrera egiteko. 

 

2. ZERBITZU KARTAREN KONTZEPTUA ETA GARRANTZIA 
 

Honi buruz informazioa ematen digun dokumento publikoa da Zerbitzu Karta: 

� Irungo Udal Kontserbatorioak eta Musika eta Dantza Eskolak eskeintzen 

dituen zerbitzuak. 

� kontrol-adierazleen bitartez onartutako kalitatearen konpromisoak eta bere 

betetzearen jarraipena.  

� zerbitzuaren hobekuntza eta parte-hartze erak 

� eta erabiltzaileen eskubide eta erantzunkizunak. 

 

3. INFORMAZIO OROKORRA ETA LEGE IZAERAKOA. 
 

3.1 IDENTIFIKAZIO DATUAK 

 

Musika hezkuntzarako Ikastetxea da, Musika eta Dantza Eskola eta Kontserbatorio 

Profesionala biltzen dituena. 

 

Irungo Udalak 1985. urtean hartutako erabakiaren bidez sortu zen, 1861. urteaz geroztik 

eskaintzen ari zen udalaren babespeko musika irakaskuntzari jarraipena emateko. 

 

Ikastetxe ofizial gisa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren mende dago egiturari eta 

irakaskuntza antolamenduari dagokionean. 

 

Hiri erdian dago Ikastetxea, bide nagusitik (Colon ibilbidea) hurbil, Mendibil izeneko 

parkean. 
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3.2 HELBURUAK 

 

 

Kontserbatorio Profesionalaren helburu nagusia da “ikasleei kalitatezko arte prestakuntza 

ematea eta etorkizuneko profesionalen kualifikazioa ziurtatzea”. 

 

Musika Eskolaren helburu nagusia da "Musikan edo/eta Dantzan prestakuntza praktikoa 

eskaintzea, edozein adineko zaleei, bokazio eta gaitasun berezia erakusten dutenei ikasketa 

profesionalak egiteko orientabideak eta prestakuntza emateko egitekoa izateaz gainera. 

 

Hezkuntza lanarekin batera, Ikastetxearen egitekoa ere bada hiriko kultur bizitzan aktiboki 

inplikatzea, bertako talde guztien parte hartzearekin (Dantza, Orkestra, Banda...) 

 

 

3.3 ZERBITZUEN ZERRENDA 

 

3.3.1. Honako musika espezialitate hauek ematea 

 

1. Musikaren hastapena 10. Trikitia/Panderoa 19. Oboea 

2. Musika Hizkuntza 11. Txistua 20. Fagota 

3. Abesbatza 12. Biolina 21. Tronpa 

4. Dantza 13. Biola 22. Tronpeta 

5. Pianoa 14. Biolontxeloa 23. Tronboia 

6. Teklatu elektrikoak 15. Kontrabaxua 24. Bonbardinoa 

7. Gitarra eta Baxu elektrikoa 16. Flauta 25. Tuba 

8. Gitarra 17. Klarinetea 26. Perkusioa 

9. Akordeoia 18. Saxofoia 27. Instrumentu taldea 

 

 

3.3.2. Inplikazioa hiriko kultur bizitzan: 

 

Espezialitate sorta handi horrek aukera ematen du hainbat instrumentu talde osatzeko. Horiek 

elkarlanean jarduten dute hiriko beste erakunde batzuekin eta toki finkoa irabazi dute hiriko 

zenbait kultur jarduera eta ekitalditan: 

 

- Inauteriei harrera 

- Artzainak eta Inudeak 

- Eguberrietako argi piztea 

- Euskal Jira 

- Hainbat saio Zaharren Egoitzetan 

- Santo Tomaseko azoka 

- Dantza Jaialdia 

- Kontzertuak Auditorioan eta Amaia Kultur Zentroan. 

 

3.3.3. Egindako ikasketen ziurtagiriak, diplomak, tituluak... ematea. 
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3.4 ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK 

 

 

3.4.1 Eskubide generikoak 

 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Jardunbide Erkideari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluan, eta herritarrak Zerbitzu Publikoetara 

elektronika bidez sartzearen inguruko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 6. artikuluan 

jasotako eskubideak dituzte herritarrek. 

 

 

Horrekin bat, honako eskubide hauek dituzte herritarrek: 

 

� Autonomi Erkidegoko hizkuntza ofizialak erabiltzeko, Lege honetan eta Ordenamendu 

Juridikoko gainerakoetan aurreikusitakoaren arabera. 

� Informazio administratibo orokorra jasotzeko aurrez aurre, telefonoz nahiz elektronika 

bidez, hori guztia modu eraginkor eta azkarrean betiere.  

� Begirunez eta arretaz tratatua izateko.  

� Gai den prozedurari aplikatu beharreko arauek eskatzen ez dituzten dokumentuak, edo 

jadanik Herri Administrazioen eskuetan daudenak, ez aurkezteko.  

� Informazio administratibo erreala eta egiazkoa jasotzeko.  

� Interesatu gisa parte hartzen duen prozeduren tramitazioaren egoera edozein momentutan 

ezagutzeko, eta haietan jasotako dokumentuen kopiak eskuratzeko. 

� Indarrean dagoen legeriak xedaturikoaren arabera, Irungo Udalari zuzentzen dizkieten 

dokumentu administratiboen erredakzio formalean lagunduak izateko.  

� Une bakoitzean eskura daudenetatik, Irungo Udalarekiko hartu-emanetarako erabili nahi 

duen bidea aukeratzeko. 

� Zerbitzu jardueretan sartzeko eta jarduteko beharreko prozedura eta tramiteen informazioa 

baliabide elektronikoen bidez lortzeko.  

� Irungo Udalaren fitxategietan, sistemetan eta aplikazioetan dauden datuen segurtasuna eta 

konfidentzialtasuna bermatua izateko. 

� Irungo Udalak baliabide elektronikoen bidez ematen dituen zerbitzu publikoak 

kalitatezkoak izateko. 

� Konstituzioak eta Legeek onartzen dituzten beste guztiak. 
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3.4.2 Berariazko eskubideak 

 

Honako eskubide hauek izango dituzte ikasleek eta familiek, Antolakuntza eta Jarduera 

Araudian jaso bezala (49 zenbakiko GAO, 2010/3/12koa): 

 

Ikasleak 

 

a) Haien kontzientzia askatasuna eta sinesmen ideologiko, erlijioso, etiko eta moralak, eta 

haiekin loturiko intimitatea, errespetatuak izateko. 

b) Haien osotasun fisikoa eta morala eta duintasun pertsonala errespetatuak izateko, inolaz 

ere jasan gabe tratu txar fisiko edo morala dakarten tratu iraingarriak eta zigorrak. 

c) Eskola, bokazio eta lanbide orientabideak jasotzeko, askatasun osoz beharreko erabakiak 

har ditzan, dauzkan trebetasun, ezagutza eta gaitasunen arabera. 

d) Ebaluazio irizpideak eta ikasturte eta eskola ziklo bakoitzean gainditu beharreko 

gutxieneko helburuak ezagutzeko. 

e) Bere eskola errendimendua objektibitate irizpideetan oinarrituta baloratua izateko. 

f) Eskola jardueren kalifikazioen edo ebaluazio partzialen edo azken ebaluazioen inguruan 

irakasleei argibideak eskatu edo erreklamazioak egiteko, Araudi honetan zehaztutako 

prozedurari jarraiki. 

g) Ikastetxearen funtzionamenduan eta kudeaketan parte hartzeko, Araudi honetan 

aurreikusitakoari jarraiki. 

h) Finkatutako eskola ordutegia errespetatzeko, eta irakaskuntza jarduera bertan behera uzten 

bada, lehenago jakinaraziak izateko. 

i) Kalitatezko irakaskuntza jasotzeko eta helburu hori betetzeko Ikastetxean dauden 

materialak erabiltzeko. 

j) Elkartzeko, ikasleen elkarteak eta federazioak sortuz. 

 

Familiak eta tutoreak 

 

a) Seme/alaben eskubideak eta interesak defendatzeko, seme/alaba horien hezkuntzarekin 

lotutako guztian, Ikastetxeko kudeaketa organo guztietan. 

b) Seme/alaben ikaskuntza eta hezkuntzarako baliabideak eraginkorragoak izan daitezen 

ikasleen gurasoek eginiko iradokizun guztiak jaso, aztertu eta Eskola Kontseilura 

eramateko. 

c) Beren ordezkariak aukeratzeko eta Ikastetxearen kudeaketan modu eraginkorrean parte 

hartzeko. 

d) Eskola Kontseiluak sustatutako lan-taldeetan parte hartzeko. 

e) Urteko Planeko programetarako, edo Ikastetxeko hezkuntza lanari eraginkortasun 

handiagoa ematen lagunduko duen guztirako proposamenak aurkezteko. 
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4. ERABILTZAILEEN LANKIDETZA ETA PARTE HARTZEA 
 

Irungo Udal Kontserbatorio eta Musika Eskolako erabiltzaileek zerbitzuaren prestazioaren 

hobekuntzan parte hartu ahal izango dute, honako hauen bidez: 

 

1. Egokitzat hartzen dituzten kexak eta iradokizunak egin ahal izango dituzte, Zerbitzu Karta 

honetan aurreikusitakoaren arabera. 

2. Idatziak edo/eta e-mailak bidali ahal izango dizkiete Zerbitzu Arduradunei.  

3. Zuzendaritzarekin elkarrizketak eduki ahal izango dituzte horretarako zehaztutako eta 

Iragarki Taulan ezagutzera emandako ordutegietan, eta ikasturte hasieran matrikulatutako 

ikasle guztiei bidaltzen zaien zirkularrean. 

4. Irakasleekin elkarrizketak izan ditzakete ikasturtean zehar. 

5. Iradokizunen postontziak: fisikoak Zetroan, eta era birtualean web orrian: 

irun.org/conservatorio.  

6. Antolakuntza eta Jarduera Araudian (AJA) zehaztutako parte hartze organoak: Ikasleen 

Batzordea, Gurasoen Batzordea eta Eskola Kontseilua. 

 

 

5. ARAUDI ERREGULATZAILEA 
 

1. Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio Jardunbide Erkidea arautzen dituena. 

2. 1992ko urriaren 27ko 289/1992 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Musika Eskola ez-arautuak sortzeko eta hauek jarduteko 

oinarrizko arauak ematen dituena. 

3. 1/93 Legea, Euskal Eskola Publikoarena, 1993ko otsailaren 19koa. 

4. Apirilaren 19ko 160/1994 Dekretua, “Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez 

kanpoko ikasleen Eskubideak eta Betebeharrak” arautzen dituena. 

5. Ekainaren 22ko 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetara Sarbide Elektronikoa 

izateari buruzkoa. 

6. 229/2007 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarena. Honen bidez ezartzen dira 

Euskal Autonomi Erkidegoan Musika ikasketen oinarrizko mailaren eta maila 

profesionalaren curriculuma eta ikasketa horietan sartzeko probak. 

7. 2009ko martxoaren 20ko agindua, musika ikasketa profesionaletan sartzeko probak eta 

proba horiek egiteko prozedura arautu eta deitzen dituena. 

8. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Sailburuordearen Ebazpena, Ikasturtearen 

antolakuntzari buruzkoa. 

9. Antolakuntza eta Jarduera Araudia (49 zenbakiko GAO, 2012/03/12koa).   

10. Irungo Udalaren Euskararen erabilera normalizatzeko plana (osoko bilkurak 2000ko 

uztailaren 27an hartutako erabakia). 
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6. ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK  
 

 

Aurkezteko erak 

 

Erabiltzaileek beren Abisuak, Kexak eta Iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte: 

- Aurrez aurre: Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzuan (HAZ) dauden inprimakietan islatuko 

dira. Erabiltzaileek, langile publikoen laguntza eduki ahal izango dute, nahi izanez gero, 

inprimaki hori betetzeko.  

-  Posta elektronikoz: sac.010@irun.org 

-  Udal web orrian: www.irun.org  

 

 

Erantzuteko epea 

 

Erreklamazioen eta iradokizunen kudeaketaz arduratzen direnek 8 laneguneko epea dute 

haiei erantzuteko eta eginiko jarduerak zehazteko. 

 

Epe hori igaro ondoren ez badu Udalaren aldetik inolako erantzunik jaso, Udalera jo ahal 

izango du erantzun ez horren arrazoiez galdetzeko eta beharreko erantzukizunak eskatzeko. 

 

Epe horren iraupena bertan behera utzi ahal izango da erreklamazioa edo kexa behar bezala 

tramitatzeko interesatuari, 10 laneguneko epean, beharreko argibideak emateko eskatzen 

bazaio. 

 

 

Ondorioak 

 

Eginiko erreklamazioek ez dute, inolaz ere, errekurtso administratiboaren maila izango, eta 

horiek aurkezteak ez ditu etengo indarrean dagoen araudian zehaztutako epeak, eta ez dute 

baldintzatuko, inolaz ere, prozedura bakoitza arautzen duen araudiaren arabera, interesatuek 

izan ditzaketen gainerako ekintzen edo eskubideen erabilera. 
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7. ZERBITZUAREN KONPROMISOAK ETA KALITATE ADIERAZLEAK 
 

 

LERRO 

ESTRATEGIKOA 

ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU? 

(KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

G
O

G
O

B
E

T
E

T
Z

E
A

 

1. Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, (EUSKALIT.)  Kudeaketa 

Aurreratuko Ereduaren ildotik, ikasleen eta familien asetasuna 

eta etengabeko hobekuntza bideratzeko. 

Ikastetxeari begira ikasleek duten gogobetetze maila globala 7,5 ptu 10etik 

Ikastetxeari begira familiek duten gogobetetze maila globala 7,5 ptu 10etik 

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 ptu 10etik 

Ikasturte hasieran informazio orria jasotzen duten familien % %100 

3. Eskolen ordutegiak irakaskuntza sistema orokorrarekin 

bateragarriak izango diren orduetan finkatzeko. 
Konpromezua ez betetzeagatik jasotako kexen kopurua  0 

4. Izen emateak eta kudeaketa administratiboak on-line 

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

kopurua. 
18000/ urteko 

On-line egindako kudeaketen gogobetetze maila 7,5 ptu 10etik 

5. Eskola Kontseiluak onartutako eskola egutegia errespetatzeko 
Konpromezua ez betetzeagatik jasotako kexen kopurua  0 

Emaniko orduen % programatutakoari begira %99  

6. Ikastetxearen zerbitzuaren funtzionamenduari begira iristen den 

edozein kexa, ohar edo iradokizuni erantzuteko. 

Jaso direnetik gehienez ere 8 laneguneko epean erantzundako “Kexa eta 

Iradokizunen” % 
%100 

7. Titulueta ziurtagiri akademikoen eskaeren tramitazioa eta 

igortzea  

Ziurtagiri akademikoak igortzea eta tituluen eskaerak tramitatzea, gehienez 

eskaera jasotako 3 egunen barruko %   
% 100 
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LERRO 

ESTRATEGIKOA 

ZEIN KONPROMISO HARTZEN DITUGU? 

(KALITATE KONPROMISOAK) 

NOLA NEURTZEN DUGU? 

(ADIERAZLEAK) 

ZERBITZU KALITATE 

KONPROMISOAK 

(gutxienekoak) 

IR
A

K
A

S
K

U
N

T
Z

A
R

E
N

 K
A

L
IT

A
T

E
A

 

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  

Musika Eskolan ikasturtea gainditzen duten ikasleen % %92  

Maila Profesionalean eta Goi Mailan hasteko Sarrera Proba gainditzen duten 

ikasleen % 
%92 

Lehiaketetara (EIO, EGO, etc.) aurkeztutako ikasleek lortutako sarien %   %50  

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 ptu 10etik 

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 ptu 10etik 

Tutorietan, guraso/irakasle bileretan emandako orduak         15 ordu/ikasturteko 

11. Eskolak Curriculum Proiektuan jasotako denboran eta moduan 

emateko 

Bereganatutako ezagutzei begira ikasleak duen gogobetetze maila 7,5 ptu 10etik 

Seme/alabek berenganatutako prestakuntzari eta ezagutzei begira familiek duten 

gogobetetze maila 
7,5 ptu 10etik 

G
IZ

A
R

T
E

A
 

12. Hiriko kultur bizitzan inplikazio aktiboa izateko 

Eskolaz kanpoko jarduera kopurua guztira  80 

Hirian eginiko jarduera kopurua (Ikastetxeko auditoriumean egindakoak kanpo) 75 

Irungo kultur erakundeekin egindako jarduera kopurua  20 
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KONPROMEZUAK BETETZEAREN KOMUNIKAZIO BIDEAK 

- HIRUHILABETERO: Eskola Kontseilua eta Irakasle Klaustroa 

- URTERO:  

� Kontserbatorioko web orria:    www.irun.org/conservatorio  

� Udaleko web orria:   www.irun.org 

� Udaleko Gardentasunaren ataria: www.irun.org/transparencia 

 

Aipaturiko konpromiso horiek eta helburu estrategikoak kontuan hartzen dira Urteko Planak 

egiterakoan, eta horietan oinarrituta egiten da hiru hilean behin Eskola Kontseiluari aurkezten 

zaion Mapa eta Aginte Koadro Integrala, eta bertan jasota egongo dira lortu beharreko 

helburuak eta benetako balioa.  

 

 

2016-2019 MAPA INTEGRALA 
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8. ASEGURATZE SISTEMAK ETA BESTE NEURRI BATZUK
 

8.1 GENERO BERDINTASUN A

 

Zerbitzu Karta honetan jasotako kalitate konpromiso guztiak izaera orokorrez aplikatuko 

zaizkie herritar guztiei. 

 

Era berean, eskaintzen dituen z

genero berdintasuna ziurtatzen du Irungo Udal Kontserbatorioak.

 

 

8.2 ZERBITZUETARAKO SARB

 

WAI (Web Accessibility Initia

Guidelines) arauak betetzen ditu Udal Kontserbatorioaren web orriak

mundu osoan daude indarrean eta Interneteko estandar gisa o

(World Wide Web Consortium

 

 

 

 

 

Test de Accesibilidad Web

Informazioren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeak 

xedaturikoaren arabera, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak bultzatutako tresna da hau

 

 

8.3 KALITATEAREN ETA E

KUDEAKETARAKO SISTEM

 

2001ean ISO 9001 ziurtagiria lortu ondoren, kalitate ziurtagiri hori lortzen zuen musika 

Irakaskuntzako lehen Ikastetxe

Eskola. 

 

 

Ordu hartan hasitako Etengabeko Hobekuntza bidea

kudeaketarako erreferentzia gisa hartzean (Bikaintasunarekiko 

eta Kudeaketa Aurreratuarekiko Konpromiso Diploma 2014)

kudeaketaren bidez, etengabeko hobekun

bideak jasotzen ditu ezarritako Sistemak.
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ASEGURATZE SISTEMAK ETA BESTE NEURRI BATZUK

GENERO BERDINTASUN ALORREKO NEURRIAK 

Zerbitzu Karta honetan jasotako kalitate konpromiso guztiak izaera orokorrez aplikatuko 

Era berean, eskaintzen dituen zerbitzu guztietan sartzeari eta prestazioaren 

genero berdintasuna ziurtatzen du Irungo Udal Kontserbatorioak. 

ZERBITZUETARAKO SARBIDEA ERRAZTEKO NEURRIAK.

Web Accessibility Initiative) protokoloaren WCAG (Web Content Accessibility 

) arauak betetzen ditu Udal Kontserbatorioaren web orriak A mailan

mundu osoan daude indarrean eta Interneteko estandar gisa ofizialki onartzen ditu 

World Wide Web Consortium) delakoak. 

Test de Accesibilidad Web (TAW) testaren bidez betetzen dira aipatutako jarraibide horiek.

nformazioren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeak 

xedaturikoaren arabera, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak bultzatutako tresna da hau

3 KALITATEAREN ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA

KUDEAKETARAKO SISTEMA NORMALIZATUA. 

1ean ISO 9001 ziurtagiria lortu ondoren, kalitate ziurtagiri hori lortzen zuen musika 

Ikastetxe europar bilakatu zen Irungo Kontserbatorioa eta Musika 

Ordu hartan hasitako Etengabeko Hobekuntza bideak jarraipena izan du EF

kudeaketarako erreferentzia gisa hartzean (Bikaintasunarekiko Konpromiso Diploma

eta Kudeaketa Aurreratuarekiko Konpromiso Diploma 2014). Prozesuen araberako 

tengabeko hobekuntza modu sendo eta sistematikoan

bideak jasotzen ditu ezarritako Sistemak. 

CARTA DE SERVICIOS 2017 
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ASEGURATZE SISTEMAK ETA BESTE NEURRI BATZUK 

Zerbitzu Karta honetan jasotako kalitate konpromiso guztiak izaera orokorrez aplikatuko 

eta prestazioaren baldintzei begira 

IAK. 

Web Content Accessibility 

A mailan. Arau horiek 

fizialki onartzen ditu W3C 

testaren bidez betetzen dira aipatutako jarraibide horiek. 

nformazioren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeak 

xedaturikoaren arabera, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak bultzatutako tresna da hau. 

TENGABEKO HOBEKUNTZAREN 

1ean ISO 9001 ziurtagiria lortu ondoren, kalitate ziurtagiri hori lortzen zuen musika 

europar bilakatu zen Irungo Kontserbatorioa eta Musika 

jarraipena izan du EFQM Eredua 

Konpromiso Diploma 2011), 

. Prozesuen araberako 

tza modu sendo eta sistematikoan aurrera eramateko 
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Erabiltzaileen gogobetetze mailaren ebaluazioa urtero egiten da. Ondoren inkestaren emaitzak 

miatu eta aztertzen dira. Ikasturtearen Ebaluazioan jasota, horiek guztiak kontutan hartzen 

dira kalitate helburu berriak finkatzeko orduan. 

 

Irakaskuntza ikasturte bakoitzerako ebaluazioak egiten dira, bai alderdi teknikoei/irakaskuntza 

alderdiei bai kudeaketari begira, neurtze adierazleak ematen dituzten datuetan oinarrituta. 

P01.4 “Ikasturtearen ebaluazioa” prozesua. Organo kolegiatuak: Zuzendaritza Taldea/Kalitate 

Batzordea, Klaustroa eta Eskola Kontseilua, hiru hilean behin biltzen dira haren jarraipena eta 

kontrola egiteko.  

 

Datu horiek hartu eta aurreko ikasturteetakoekin alderatzen dira (joerak), ikasturterako 

planteatutako helburuak kontuan hartzen dira, eta EUSKALIT Adierazle Sortak eskaintzen 

dituen datuekin ere alderatzen dira. 
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8.4 INGURUMENA 
 

Irungo Udalak ezarritako ingurumen kalitatea ziurtatzeko sistemetan parte hartzen du Irungo 

Udal Kontserbatorioak. Honako hauek daude esparru horretan jasotzen dituen jarduera 

espezifikoen artean: 

 

1. Paperaren bilketa eta birziklatze sistematikoa.  

2. Ustez kutsatzaileak diren hondakin guztien: pilak, tonerrak, bilketa sistematikoa. 

3. Pixkanaka-pixkanaka informatika euskarri alternatiboak erabiltzeko planak ezarri eta 

paperaren erabilera murriztea. 

4. Energia aurrezteko neurriak. 

 

 

8.5 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA. 

 

Indarrean dagoen araudia betetzeko, Irungo Udaleko Giza Baliabideen Sailetik arautzen diren 

Laneko Arriskuen Prebentzioaren, segurtasunaren eta higienearen alorrean jasotako neurriak 

aplikatzen ditu Udal Kontserbatorioak. 

 

Hori guztia, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 10.1.d) artikuluak xedaturikoaren 

arabera, dekretu horrek onartzen baitu Prebentzio Zerbitzuen Araudia. 

 

Ikastetxeko erabiltzaileen eta langileen osasuna eta segurtasuna bermatzeko egiten diren 

jarduera nagusien artean honako hauek daude: 

 

1. Arriskuen eta dagozkien prebentzio plangintzen hasierako ebaluazioak. 

2. Langileen osasuna zaintzeko ekintzak. 

3. Larrialdi eta Ebakuazio plana. 

4. Eskailerak, ebakuazio bideak, larrialdietarako ateak... non dauden adierazteko panelak. 

5. Suteak hautemateko eta itzaltzeko baliabide sistemen mantenua egiten da aldian behin, 

uneoro jarduteko prest daudela ziurtatzeko. 

6. Kontserbatorioko langileei prestakuntza eskaintzen zaie laneko osasun, segurtasun ea 

arriskuen inguruan. 

7. Aire girotuaren sistemak berrikusten dira langileen eta instalazioen erabiltzaileen 

osasunerako arriskuen prebentzio neurri gisa. 
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9. ZUZENTZEKO NEURRIAK 
 

Irungo Udal Kontserbatorioak Zerbitzu Karta honen argitalpenaren bidez hartutako 

konpromisoren bat ez duela betetzen uste duten herritarrek erreklamazioa idatziz aurkeztu 

ahal izango dute Ikastetxeko Zuzendariaren aurrean. 

 

Ikastetxeko Zuzendariak idatziz erantzungo dio erreklamazio egileari eta, ez betetze hori egin 

dela egiaztatzen bada, konpromiso hori zergatik ezin izan den bete jakinaraziko dio 

erreklamazio egileari eta sumaturiko oker hori zuzentzako hartutako neurrien berri emango 

dio halaber. 

 

Karta honetan jasotako konpromisoak ez betetzeak ez dio, inolaz ere, ondare erantzukizunik 

eragingo Udalari. 

 

10. INFORMAZIO OSAGARRIA 
 

Jendeari arreta emateko ordutegia (Kontserbatorioko bulegoetan): Astelehenetik 

ostiralera 8:30etatik-18:30etara 

Telefonoa:  943 505710 

Faxa:   943 505719 

Posta elektronikoa: conservatorio@irun.org   

Web:  www.irun.org/conservatorio     

Helbidea:  Policarpo Balzola, 17 (Mendibil parkea) – 20304 - IRUN 

 


