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1. Matrikulazio-araudia
1.1.

Ikasle ohien matrikula formalizatzea

Aurreko ikasturtean matrikulatutako ikasleek plaza berritu ahal izango dute
matrikulatuta dauden espezialitatean, espezialitate horretako prestakuntzazikloa amaitu arte. Ezin izango dute inola ere berritu aurreko ikasturtean
matrikulatuta daudenak baino espezialitate gehiagotarako. Ezarritako
epean ez berritzeak Eskolan baja ematea dakar.
Ezarritako epean formalizatu gabeko matrikulek plaza hutsak sortuko
dituzte, eta matrikulatzeko ohiko epea amaitu ondoren eskainiko dira.
Matrikularen ordainketa ez da inolaz ere itzuliko, matrikulatutako ikasleari
ikastaroa hastea eragozten dioten arrazoiak medikoak izan ezik. Nolanahi
ere, itzulketa hori ikastaroa hasi arte baino ez da egingo. (Matrikula osorik
ordaindu bada, lehenengo ordainketari dagokion zatia atxikiko da).

1.2. Sartzeko baldintzak
Deialdiaren betekizunak:
1. Adin nagusikoek edo adingabeek eska dezakete plaza Eskolan
eskainitako edozein espezialitatetan, betiere legezko tutoreen baimena
badute.
2. Izena emateko eskabidea urteko deialdian ezarritako epean eta
moduan egitea, ikasturte bakoitzerako onartutako matrikulazio-arauei
jarraituz.
Aurreko ikasturteetako matrikularen zenbateko osotik eratorritako
kuotak eta berandutze-interesak ordainduta izatea.
3. Matrikularen zenbatekoa ordaintzea; horretarako, beharrezkoa da
ordainketa Eskolak emandako banku-kontuan egitea, edo txartelarekin
ordaintzea.
Eskolak behar bezala egiaztatutako behar bereziak dituzten pertsonak
onartu ahal izango ditu. Eskolako Matrikulazio Batzordeak baloratuko du
laguntza espezifikoak behar dituzten pertsonak onartzea, behar diren giza
baliabideen eta baliabide materialen arabera.

Pertsona berak gehienez egin dezakeen matrikula-kopurua
Tailer jakin bateko matrikulazioak egiten diren egunetan, pertsona berak
gehienez 2 matrikula egin ahal izango ditu.
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1.3. Matrikula formalizatzea: ikaste berriak
Ikasle berrien matrikulak egiteko epe bat ezarriko da.
Ikasle berrientzako aurre inskripzio bat egingo da linean, eta pertsona
bakoitzeko tailer bakar batean eman ahal izango da izena.
Eskaintza baino plaza-eskaera handiagoa duten tailerretan zozketa bat
egingo da. Egin ondoren, matrikula linean egingo da, ahal den neurrian,
bai zozketan aukeratu diren plazetarako, bai prozesu hori egin behar izan
ez dutenentzat.
Aldez aurreko ezagutzak dituzten eta nahi den espezialitateko 1. mailako
ikastaroetan matrikula eskatzen duten ikasleen kasuan, izena emateko
epea iraileko lehen astean izango da, eta eskatutako espezialitatean
aurretik izandako ezagutzak egiaztatu beharko dira, eskatutako tailerreko
arduradunarekin elkarrizketa pertsonala eginez.

1.4. Plaza hutsen kudeaketa
Espezialitate bakoitzean bete ez diren plazekin sortuko da plaza hutsen
mapa, eta iritsiera-ordenaren arabera bete ahal izango dira.

1.5. Tailerrak bertan behera uztea
ALEk, gutxieneko ikasle kopurura iristen ez denean edo ezinbesteko
arrazoiengatik, ikastaroa denbora gutxirekin bertan behera uzteko
eskubidea izango du. Bi kasuetan, ezeztapena berehala jakinaraziko da,
eta ikasleak matrikularen zenbateko osoa itzultzeko eskubidea izango du,
edo beste tailer batera aldatzeko aukera eskainiko zaio.

2. Kuotak esleitzea
2.1. Tarifen sistema
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren tarifa-sistema Eskolako Zuzendaritza
Batzordeak onartutako arauan ezartzen da, eta kuota bakarra ezartzen da
ikasleek eskatutako espezialitate eta ordu-modalitate bakoitzerako, familiaerrenta edozein dela ere. Dena den, Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide
Eskolak, aldi berean, hobari-sistema bat ezartzen du kolektibo jakin
batzuentzat.
Matrikularen zenbateko osoa bi ordainketa bereizitan edo ordainketa
bakarrean egingo da.

2.2. Hobariak
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Ikasturte bakoitzerako ezarritako prezioari Arte eta Lanbide Eskolako
Zuzendaritza Batzordeak onartutako hobariak aplikatuko zaizkio.
Nolanahi ere, ezinbestekoa izango da hobariaren egoera justifikatzen duen
dokumentazioa aurkeztea (fotokopia eta jatorrizkoa).

Hobaria jasoko duten taldeak honako hauek izango dira:
% 30eko hobaria
1. 16 eta 25 urte bitarteko ikasle gazteak, biak barne. Ikasle gazteek
nortasun-agiri nazionalaren originala aurkeztu beharko dute, bai eta
matrikulatzen den ikasturterako ikastetxe ofizial baten matrikulazioziurtagiria edo plaza edo aurre-matrikula erreserbatzeko eskaera aurkeztu
ere. Egoera hori une horretan egiaztatzea ezinezkoa den kasuetan,
ikasturte honetan matrikulatuta dagoen ikastetxearen ziurtagiria aurkeztuko
du, eta, ondoren, ikasturte honetako matrikula-ziurtagiria emango du
ikasturte bakoitzeko urriaren 15a baino lehen.
2. Kategoria orokorreko edo bereziko familia ugarietako kideak. Familia
ugarietako kideek egoera hori egiaztatzen duen dokumentazio ofizialaren
jatorrizkoa eta fotokopia aurkeztuko dituzte. (*)
3. 65 urtetik gorakoak, abenduaren 31 baino lehen beteak edo betetzeke
daudenak. Eskaneatzeko NANa aurkeztea.
4. % 33ko edo hortik gorako desgaitasun egiaztatua duten pertsonak.
% 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonek Arabako Foru
Aldundiko Desgaitasuna Baloratzeko Zerbitzuak emandako ziurtagiriaren
originala eta fotokopia aurkeztu beharko dituzte.
5. Familia-unitate bateko 16 urtetik beherako bigarren eta hirugarren
kideak. (*)
6. Sei hilabetetik gorako antzinatasuna duten eta langabezian dauden
pertsonak. Langabezian dauden pertsonek LANBIDEren dokumentua
aurkeztuko dute, sei hilabetetik gorako langabezia-egoera modu jarraituan
egiaztatzen duena. Zirkunstantzia hori adierazitako dataren ostean gertatu
bada, lan-bizitza edo azken lan-kontratuaren data erantsiko dira. Bestela,
hobaria ez da kontuan hartuko inguruabar horrengatik.
(*) 16 urtetik beherako ikasleentzat bi hobari mota horiek hartuko dira
kontuan, eta ez gainerakoak.
Matrikula egiteko unean egiaztatutako egoerak bakarrik hartuko dira
kontuan. Matrikula egin ondoren sortutako egoerak ez dira kontuan
hartuko.
Hobariak EZ dira metagarriak.

2.3. Ikastaroaren zenbatekoa ordaintzea
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Matrikula bi epetan ordainduko da. Lehenengoa matrikula
formalizatzeko ezinbesteko baldintza gisa ordainduko da.
Bigarren ordainketa hitzartutako epean igorriko da, urria-azaroa
aldera.
Kuotak ordaintzen ez badira, automatikoki baja emango zaio
ikasleari eskolan. Nolanahi ere, Matrikulazio Batzordeak kasu
bakoitza aztertuko du baja gauzatu aurretik.
Matrikula gisa ordaindutako zenbatekoak ez ditu materialak barne
hartzen.
Matrikularen ordainketa ez da inolaz ere itzuliko, matrikulatutako
ikasleari ikastaroa hastea eragozten dioten arrazoi medikoak izan
ezik. Nolanahi ere, itzulketa hori ikastaroa hasi arte baino ez da
egingo. (Matrikula osorik ordaindu bada, lehenengo ordainketari
dagokion zatia atxikiko da).

3. Prestakuntza eskaintza
Eskola arautu gabeko arte plastikoen zentroa da. Sarrera lau urtetik aurrerakoa
da, eta ez da aldez aurreko baldintza edo ezagutzarik behar ia tailer
guztietarako.
Prestakuntza-eskaintza urtero argitaratuko da Eskolaren webgunean:
www.escueladeartes.org .
Araudi honek bertan jasota ez dagoen edozein gai baliogabetzen du.
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