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1 Sarrera 

Dokumentu honek hiritarrek Familien Gunean (https://ikasgunea.euskadi.eus) ataria eskura 
dituzten zerbitzuak deskribatzen ditu. Hezkuntza Sailak ikasleei eta bere familiei daukan informazio 
akademikoaren sarbidea ematen die, hiritarren eta administarizaoaren arteko interrelazio gisa 
balio dezakeen komunikazio kanal bat emanez. 
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2 Informazioaren eta zerbitzuen antolamendua 

Atariak, alde batetik, izaera publikoa duen informazioa erakusten du, honetan sartzeko ez da 
beharrezkoa izena enatea. Bestalde, izaera pribatua duen informazioa dago eta, honetan sarbidea 
izateko, atarian erregistratuta egon behar da. 

 

2.1 Ikasgunearen Egitura 

Jarraian, atariaren egitura deskribatuko da, non informazio eta zerbitzu gune desberdinetara 
sartzeko aukera ematen duen:   

 

 [1] Atariaren logoa 

 [2] Eusko Jaularitza ataria www.euskadi.eus  

 [3] Ikasgunea identifikatutako persona. Bi formatu desberdinak ditu:  

o  Erabiltzailea ez da atarian identifikatu. Ikono honetan klick egiten  
identifikazio eta erregistro gunean sartzen da. 
 

o  Erabiltzailea Atarian identifikatuta dago. Erlaitza honek 
erakutsiko du: argazkia txikiz (ez bada argazkiren bat eman irudi generiko bat agertuko 
da), eta izena. Gune honetan klick egiten sar daitezke: 

 

1 2 

3 

4 

5 
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 Datu pertsonalen aldaketa 
 “Saioa itxi”; Saioa bukatzeko. 

 [4] Atariko hizkuntzak: ES gaztelania, EU euskara. 

 [5] Atariko erlaitzak informazio publikoarekin. Ez da beharrezkoa logeatuta egotea 
informazio hau ikusteko. 

Behin identifikazioa eginda dagoela, gune berri bat agertzen da: “Menu gune pribatua” (ikusi 6. 
puntuko irudia). Hemen identifikatuta dagoen pertsonaren informazio pribatua eta pertsonala 
ikusteko sarrera ematen da eta ikasle baten tutorea bada bere informazioa ere ikusten da. 
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Gune honek bi atari dauzka: 

- [6.1] Zein ikasleren datuak kontsultatzen ari garen erakusten du. Logeatuta dagoen 
pertsona ikaslea bada bere datu pertsonalak agertuko dira eta logeatuta dagoen persona 
tutorea bada, gune honekin lotutako ikaslea edukiko du. Bloke honetan ikusten diren 
datuak: Izena eta zein zentroan dagoen matrikulatuta ikasurte honetan. 

Amak edo aitak seme-alaba bat baino gehiago izanez gero 

(adingabeko edo adinuna euren informazioa ikateko 

baimenarekin) bakoitzaren infomazioa ikusteko aukera 

dauka bere seme/alaba izenaren gainean klikatzen. 

 

 

 

 

 
- [6.2] Identifikatuta dagoen erabiltzaileak sarbidea izan dezakeen zerbitzuen zerrenda.  

  

6 

6.1 

6.2 

1 

2 
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2.2 Zerbitzuen inbentarioa 

Bi motatako informazioa dago: 

- Izaera publikoa duen informazioa, sarbidea eta kontsulta ez da beharrezkoa atarian 
erregistratuta edo identifikatuta egotea. 

- Izaera pribatua duen informazioa, sarbidea eta kontsulta egiteko erregistratuta eta 
identifikatuta egon behar da. 

Informazio publikoaren barruan kontsulta dezakegu: 

- Matrikula prozesuan emandako baremazio puntuak helbidearen arabera.   
- Sailak dauzkan ikasgai desberdinen errekurtso didaktikoak. 
- EAEko ikastetxeen bilatzailea. (datozen egunetan argitaratuko den informazioa) 
- EAEn irakasten diren unibertsitateko titulazioen aurkitzailea. (datozen egunetan 

argitaratuko den informazioa) 
 

Informazio pribatuaren barruan, euskal hezkuntza sisteman matrikulatutako ikasle edo ikasle baten 
datuak kontsultatu ditzakegu: 

- Ikasleen datu pertsonalak. 
- Aurtengo ikasurtea: 

o Onarpen eskaerak hauek egiteko eta ikusteko. 
o Eskolako egutegia. 
o Matrikulatutako ikasgaiak eta irakasten dituzten irakasleek. 
o Matrikulatutako irakasgaien ordutegi taula. 
o Kalifikazioak.  
o Hutsegiteak, justifikazioaren informazioa zentrora bidaltzeko eta hutsegiteen abisuak 

isilarazteko aukera dago. 
o Tutorea, irakaslea eta zuzendaritza taldearekin hitzordua eskatzeko aukera dago. 
o Garraioari buruzko informazioa. 
o Jantokiko zerbitzuaren erabilerarako egunak. 

 
- Ikasleen hezkuntza-ibilbidearen historiala eta ziurtagiri akademikoak. 
- Unibertsitatez kanpoko tituluak. 
- Ebazpenak. 
- 2016-2017ko ikasturtetatik eskatutako bekeei buruzko informazioa, baita bekaren egoera 

ere. 

 

Horretaz gain, identifikatutako pertsona batek ikasle baten legezko tutorea bada, bere datu 
pertsonalak ikusi eta aldatu ahal izango ditu. 
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3 Atarian sartzeko identifikazioa eta erregistroa 

Atariak emandako zerbitzuen zati bat pribatua da, beraz, ataria nabigatzen duen pertsona 
erregistratuta eta identifikatuta egon behar da 

Pertsona batek datu pribatuak kontsultatu nahi duenean behin bakarrik erregistratu behar da. 
Erregistro honekin erabiltzaile-kontua lortzen da Ikasgunean beti sartzeko. 

Identifikazio sarrera eta Atariko erregistroa  https://ikasgunea.euskadi.eus edozein webgunetatik 

egin ahal da ikonoan klikatzen. 
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3.1 Erregistroa 

Atariko identifikatzeko eta erregistratzeko orrialdetatik kontua sortzeko klik eginez erregistratzeko 
prozesuan sartzen da. 

 

 

 

 

 Aita/Ama/Legezko tutorea: Izena eman dezakete matrikulan ikasle 

baten tutore legala bezala baldin badago. 

 

 Ikasleak: 14 urte baino gehiagoko ikasleak eta ikastetxe batean 

matrukilatuta daudenak. 

 

Bestalde, edonor erregistra daiteke norberaren ziurtagiri akademikoak kontsulta egiteko.  
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 Identifikazio dokumentuaren mota. NAN/AIZ, egoitza baimena edo HNA erabili daitezke. 

 NAN/NIE edo egoitza baimena ez baldin badute, erabiltzailea ikastetxera joan behar da 

HNA eskatzera (Hezkuntza Nortasun Agiria). 

 NAN dokumentuaren iraungitze data eta jaiotze data jarri behar dira. 

 Egoitza baimena edo HNA aujkeratzen denean izena emateko, ez du iraungitze data  

edo 

o Adindunak  bere legezko tutoreari bere informazioa ilusteko baimena eman die. 

 Egiaztapenaren testua irakurezina denean, "refresh captcha" botoia sakatuz ( ) irudi 

berria sortuko da. 

 Emandako datuak errealak direla eta ez dagoela beste pertsona baten lekua hartzen 

baieztatu behar da. 

“Jarraitu” eman eta gero egoera hauek eman daitezke:  

 Pertsona ondo identifikatu egin da eta datuak hurrengo pantaian agertzen dira. 

edo 

 Erregistroak errorea ematen du eta Atariak honen inguruan informazioa erakusten du: 

 Sartutako datuak ez dira zuzenak. Berrikusi dokumentuaren zenbakia zuzena dela, baita 
jaiotze-data eta iraungitze-data ere. 

 Ikaslea adinduna da eta ez dauka bere datuak ikusteko baimenik. 
 Bere datuak ez datoz bat ikasle baten tutore bezala.  
 Bere datuak ez datos bat ikasle bezala. 
 Ez dago sistema akademikoan erresgistratuta. 

 Errorea orokorragoa bada sistemak hurrengo mesua erakusteko du: 

 Sisteman akats bat gertatu da. Saiatu geroago. 

Behin datuak baliozkotuta daudenean, hurrengo pantaila agertuko da pertsonaren datuekin. 
Erabiltzaileak ezin ditu aldatu grisez agertzen diren datuak 
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Pantaila honetan: 

 Adierazitako ataletan telefono zenbakiak sartu behar dira eta hizkuntz bat aukeratu behar 

da. 

 Datu akademikoak: Hortik ikasturte honetan matrikulatuta gauden ala ez aipatu dezakegu. 

EAEko ikastetxe batean matrikulatutako ikasle baten tutorea garen ala ez ere adierazi ahal 

izango dugu. 

 “Helbide elektroniko” hutsunea daukagun baliozko helbide elektronikoarekin bete behar 

dugu, ala ere “pasahitza” eta “pasahitza berretsi” aukeretan. “Mezu elektroniko hau bera 

erabili nahi duzu sailarekin harremanetan jartzeko mezu elektroniko gisa?” aukeran, posta 

bera erabil dezakezu atarirako eta sailarekin harremanetan jartzeko, edo, bestela, bi posta 

desberdin izan ditzakegu. “Ez” aukera hautatuz gero, beste posta bat izango dugu 

Hezkuntza Sailean. “Bai” hautatuz gero, atarian sartzeko erabiltzen den posta eguneratuko 

da. 
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“Amaitu” botoia sakatuz gero leiho bat irekiko da, eta adierazitako telefono mugikorrean jasotako 
sei digituko zenbakia han sartu behar izango da, hutsunean, erregistroa amaitu ahal izateko. 

 

 
 
Prozesua bukatzean erabiltzailea ikasgunea atarian erregistratuta geratuko da eta hasi ahal 
izango du saioa identifikazio pantailatik.  
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3.2 Identifikazioa 

Identifikazio eta erregistro orrialdetik erabiltzaileak, bere helbide elektronikoa eta pasahitza 
erabiliz Atariko datu pribatuen gunean sar daiteke.  

 

Lehen sarreran aurrez sartutako telefono zenbakia baliozkotzeko eskatuko du. Ezin izango gara 
sartu telefonoa balioztatu arte. 

 

Balioztatu botoia sakatu ondoren helduko zaigu sartutako zenbakira sei digituko zenbakia. Pantaila 
bat agertuko da eta han sartu behar izango dugu jasotako kodea. 

 

 

Kodea sartu eta amaitu botoia sakatu ondoren sartu egingo gara. 
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3.3 Pasahitza berreskuratu 

 

Pasahitza berreskuratu ahal izango dugu “Pasahitza ahaztu duzu” aukera hautatuz gero. 

 

 

 

Aukera hori hautatzean agertuko dira eskuinan betetzeko bi atal. Lehenengoan sartu behar dugu 
korreo helbidea eta bestean eskatutako testu egiaztapena. 

  

 

Gero agertuko da leiho bat non jarriko ahal izango dugu pasahitz berri bat. 
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3.4 Berreskuratu login emaila 

 

Berreskuratu ahal izango dugu erregistroaren posta elektronikoa “nire erregistroaren posta 
elektronikoa berreskuratu” aukera hautatuz gero. 

 

Leiho bat irekiko da eta han sartu behar dira NAN zenbakia, bere iraungitze data eta jaiotze data. 
Testu egiaztapena gehituz gero eta baieztapen aukera hautatuz gero “amaitu” botoia sakatu 
behar da. 

 

Kode bat helduko da gero esandako telefonora eta agertzen den hutsunean sartu behar izango 
dugu kodea. Hori egin ostean agertuko da ze helbide elektronikoarekin erregistratu ginen.  
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3.5 Nire kontua 

Behin atarian identifikatuta “Nire kontua” orrialdea agertzen da. Hemen, kontsultatzen ari den 
ikaslearen datuak erakusten dira. Orrialde hau beti “Eremu pribatuaren menua”-tik eskuragarri 
egongo da. 

Erregistratutako helbide elektronikoa eta pasahitza sartuz gero, erabiltzailea hurrengo pantailara 
sartuko da, hemen seme-alabaren informazioa (legezko tutorearentzat) edo bere informazio 
propioa erakustiko da (identifikatu den persona ikaslea bada). 
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1. Oharrak. Hemen familiek eta ikasleek bere zentruko edo Departamentuko oharrak jaso 

ditzake, ohar orokorrak.  

2. Ikaslearen informazioa. Hemen ikus dezakegu ikaslearen oinarrizko informazioa: 

a. Joaten den zentrua ( klick ematen zabalgarri bat sabalduko da zentruko 

informazioarekin) 

 
 

b. Matrikulatutako  Ikasturtea/Eredua eta maila 

c. Emandako taldea eta tutorea 

3. Jakinarazpenak. Hemen familiek eta ikasleek bere zentruko edo Departamentuko oharrak 

jaso ditzake, ohar zehatzagoak. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2

 

3 
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4 Zerbitzuak 

 

4.1 Datuak aldatu 

 

Identifikatutako pertsonaren edo ikaslearen datuak alda daitezke. Lehen deskribatu den moduan, 
funtzionaltasun honetarako sarbidea bi ataletik egin daiteke: 

- “Eremu pribatuaren menua” ataletik kontsultazen ari den ikaslearen datuak aldatzeko 
pantailara sar daiteke. 

 

 

 

 

 

- Identifikatutako pertsona ataletik bere datuak aldatzeko sarbidea izango du. 
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Hezkuntza Departamentuan erregistratuta dauden datuak erakutsiko dira. Ikastetxearekin 
baliozkotu beharreko aldaketarik badago ere. 

 

“Datuak editatu” botoia sakatuz gero, aldatu egin daitezke. Onarpen prozesu bat irekita badago, 
ezin izango dugu aldatu familia etxearen atala irekita dagoen bitartean. 

Aukera honetatik sistemak dituen datuak alda ditzakegu: 

o Datu pertsonalak. 
o Jaiotze datuak. 
o Familiako helbidea. 
o Hizkuntzak. Erresgistratuko da pertsonaren hizkuntzen ezagutza. 
o Lotutako datuak. 
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Eremu grisetan agertzen diren datuak sartutako NAN zenbakia agintzen duenaren arabera aldatu 
ahal izango dira. Ondoren, datuak eguneratu egin beharko dira. 

 

 

NANaren iraungitze-data sartu eta baliozkotu egingo da, eta eremuak NANaren erregistro-datuen 
arabera eguneratuko dira. Ez da beharrezkoa izanen ikastetxeak baliozkotzea. 

Aldaketak eraginkorrak izateko, “gorde” botoia sakatu behar da. 

 

 

Ondoko erlaitzan, pasahitzan, pasahitza aldatzeko aukera dago: 

 

Pasahitza “datuak aldatu” aukeratik ezkerreko menutik aldatzeko gu aukeratuta egon behar gara, 
ez gure seme-alabak. 
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Pertsona ataletik ere alda daiteke: 
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4.2 Onarpen eskaerak 

“Onarpen eskaerak” atalean, ikaslearentzat onarpen eskaerak egin eta ikus daitezke. 

 

“Onarpen eskaerak” aukeran klikatuz, ikasleak eginda dituen azkenengo eskaerak agertuko dira 
lehendabizi. Eginda dituen guztiak ikusteko, “Gehiago Erakutsi” izeneko aukeran klikatuz agertzen 
joango dira. 

 

 

 

Eskatzaileen zerrenda kontsuta daiteke eta esleipenen emaitzak argitaratzen direnean, zerrenda 
horren eskuinaldean esleipen bakoitzeko emaitza agertuko da (Behin-beheineko esleipena, Behin 
betiko esleipena, etab.). Hor klikatuz, ikasleak eskaera horretan sartutako aukerak agertuko dira. 

 

Egoeran klikatu eta gero, aukera hori aukeratu duten ikasle guztiek agertuko dira. Ikaslea urdinez 
azpimarratuta agertuko da. 

 

Erreklamazio epean, ikasgunetik egin daitezke online. Informazio gehiagorako, erreklamazioen gida 
kontsultatu (Ikasgunea- Irakasleak- Hezkuntza Saileko Aplikazioak- Ikasgunea Familiak- Onarpen 
prozesuari online erreklamazioak). 
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4.3 Egutegia 

Egutegi atalean eskola- egunak, eskola ez diren egunak, jai egunak, asteburuak/jaiak eta 
lanaldiaren ordutegi intentsiboa ikusten dira. Agertzen den informazioa kontsultatzeko da, ezin da 
aldatu. 

 

Eskola- egunak beltzez agertzen dira; Ez lektiboak grisez, asteburua/ jai egunak lauki urdin ilun 
baten barruan zenbakia urdin argiarekin eta lanaldi intentsiboa, lauki urdin argi batean zenbaki 
urdin ilunarekin. Informazio hau beheko legendan azaltzen den bezala. 

 

 

 

 

4.4 Ikasgaiak eta Irakasleak 

Sekzio honetan bi atal aurkitzen ditugu:  

- Goiko atalean, ikaslearen matrikulatutako ikasgaien zerrenda ikus ditzakegu eta honekin 
batera zein irakaslek ematen dituen. Irakasgai bakoitzean izandako faltak eta irakasle 
horrekin hitzordua eskatzeko aukera era badago. 
 

- Beheko atalean, ikaslearen irakesleen zerrenda eta ikastetxearen zuzendari taldea ikus 
ditzakegu. Irakasle bakoitzagatik agertzen da: argazkia, izen-abizenak, kargua eta emaila. 
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4.5 Ordutegi taula 

Atal honetan ikaslearen ordutegia ikus daiteke. Informazio hau agertzen da: 

- Hasiera ordua 
- Ikasgaia eta hizkuntza 
- Irakaslearen izen-abizenak 

 

Aurreko atalean bezala, hemen agertzen den informazioa ezin da aldatu, bakarrik informazioa 
ikusteko. 

Faltak ikusteko 
Irakaslearekin 

hitzordua eskatzeko 
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4.6 Kalifikazioak 

4.6.1 HEOko kalifikazioak  

HEOetako mailaren batean matrikulatutako ikasle orok Ikasgunean ikusi ahal izango ditu notak 
eta ahozko deialdiaren data. 

Noten atalean sartzean, oraindik ezer argitaratu ez bada, ahozko azterketako informazioaren eta 
nota hutsen atalak erakutsiko zaizkio: 
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Atal bakoitzeko argitalpen-datak iristen diren heinean (Notak eta falten atalean azalduta), ikasle 
horri notetan eta faltetan sartutako informazioa agertuko da pantailan. 

Lehenik eta behin, ahozko azterketaren informazioa erakusten da, lekua, eguna eta ordua 
adierazita. Informazio hori ikasgunean erakutsiko da Hizkuntza Eskolak adierazten duenean, eta 
plataforman mantenduko da, azterketa egin ondoren ere. 

Ondoren, noten atala. Hemen, ebaluazioz, jarduerarako lortutako zenbakizko balioa erakutsiko 
da, eta ondoan zirkulu batean, jarduera hori gainditua (berdea), konpentsagarria (laranja) edo 
ezgainditua (gorria) den adierazten duena. Azkenean, lortutako azken kalifikazioa erakusten da. 

Kalifikazio bat konpentsagarria izateak esan nahi du, azterketaren zati horretan gainditzeko 
gutxienekoa lortu ez bada ere, nahikoa dela gainerako kalifikazioekin batezbestekoa egiteko. 
Batezbestekoak ezarritako gutxieneko puntuazio osoa batzen badu, hizkuntza gainditu ahal 
izango da. 

Kalifikazioen zerrendaren amaieran, proba gainditzeko bete beharreko baldintzen berri ematen 
duen testu bat dago. 

Aparteko ebaluazioan, lortutako kalifikazio altuenak erakutsiko dira, hauek erabiliko baitira azken 
nota kalkulatzeko. 
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4.6.2 Beste maila batzuetako kalifikazioak  

Kalifikazioak atalean, ebaluazio bakoitzeko notak eta oharrak ikus daitezke.  Gainera, Ikastetxeak 
informazio guztia bete eta gero, ikasleen Boletina deskargatzeko aukera egongo da, .pdf 
formatuan. 

Atal honetan aurreko ikasturteetako gainditu gabeko ikasgaiak agertzen dira; etapa bukaerako 
batez bestekoa eta konpetentzien txostenari buruzko informazioa. Txosten hau LH 6. mailan, 
DBHko eta Batxilergoko maila guztietan eskuratzen da eta “fitxategia” – “inprimatu” aukeratik 
inprima daiteke. Baliteke informe honek daturik ez izatea, kasu honetan daturik ez daudela 
agertuko da. 
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Página: 28 

 

4.7 Hutsegiteak 

Hutsegite zerrendan, erabiltzaileak ikus dezake, ebaluazio eta irakasgai bakoitzean, zenbat 
hutsegite egin dituen ikasleak eta zeintzuk dauden justifikatuta. Atal honetan, tutoreek eta 18 
urte baino gehiago dituzten ikasleek hutsegiteak bidezkotu dezakete. 

 

 

 

Irakasle batek falta aplikazioan sartzean, ikasleen tutoreek abisua jasoko dutu email edo SMS baten 
bitartez. Hutsegiteen abisu hauek isilarazteko, hasiera eta amaiera datak aukeratu behar dira. Epe 
honetan, bi datak barne, tutoreak ez ditu data hauen bitartean sartutako falten abisuak jasoko. Bai 
jasoko dira, ordea, epe honetan sartutako falten abisuak baina falta iraganekoa bada. Abisuak 
ikasleak 18 urte bete arte jasoko dira.  
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Orain ikasleekin tutoretzan eta jantokian ere hutsegiteak jar daitezke. Hutsegite hauek notak eta 
hutsegiteak aplikatiboan jartzen dira. Jantokiko kasuan, arduradunak jarri behar ditu. 

Hutsegietak justifikatzeko, “kontsulta eta Justifikazio” botoian klikatu behar da dagokion 
ebaluazioan.  

 

Behin  “kontsulta eta Justifikazio” klikatzean, leiho berri bat zabalduko da eta han hutsegiteen 
xehetasunak ikusiko dira. Taulan hutsegitearen data, mota (atzerapena, hutsegitea…), justifikatuta 
badago ala ez eta zein ikasgaian egin den hutsegite hori ikusten da. 

 

 

 

 

“Justifikatu” aukeran emanez hurrengo pantaila agertuko da hutsegitea justifikatzeko. 
Horretarako, zerrendatatik hutsegite bat edo batzuk hautatu, eta behean bideratu den testu 
atalean idatzi. Bukatzeko, “justifikazioa bidali” klikatu. 
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Erabiltzaileak hutsegite bat justifikatzen duenean, hutsegitea jarri duen taldearen tutoreak edo 
irakasleak (Notak eta hutsegiteak konfigurazioaren arabera) posta elektronikoa jasoko du 
hutsegite hori justifikatuta dagoela esaten. Tutoreak edo Irakasleak justifikazio hauek onartu edo 
baztertu egin ahal ditu.  

 

4.8 Espediente akademikoa eta ziurtagiriak 

Atal honetan kontsulta daitezke historial akademikoa eta ziurtagiriak. Hauek, ( ) botoiarekin 
deskargatu ahal dira. 
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Atal honetankonpetentzien txostenari buruzko informazioa agertzen da. Txosten hau LH 6. mailan, 
DBHko eta Batxilergoko maila guztietan eskuratzen da eta “fitxategia” – “inprimatu” aukeratik 
inprima daiteke. Baliteke informe honek daturik ez izatea, kasu honetan daturik ez daudela 
agertuko da. 

 

4.9 Unibertsitatez kanpoko tituluak 

Atal honetan ikasleak eskuratzen dituen unibertsitatez kanpoko tituluak ikus daitezke. Kontsulta 
informazioa da, ezin da aldatu. 

 

Estos listados permitirán consultar el expediente 
académico de los diferentes cursos del alumno 
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4.10  Tutorea, irakaslea eta zuzendaritza taldearekin 
hitzordua 

Atal honetan tutorearekin, irakasleekin edo zuzendaritza taldearekin hitzorduak eska daitezke. 
Horretarako bisita berria sortu aukeratu behar da eta zein irakaslerekin batzartu nahi dugun 
hautatu. Nor joango den adierazi behar da eta bisita dataren eta ordua aukeratu. Azkenik, 
harremanetarako emaila eta telefonoa idatzi behar dira eta irakaslearentzat mezu bat. 

 

 

Behin hitzorduaren eskaera gordeta, irakaslearen zain geratzen da eta hitzordua ukatzeko aukera 
dago. Irakasleak onartzen duenean ez dago ukatzeko modurik; irakaslearekin harremanetan jarri 
beharko ginateke. 
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4.11  Ebazpenak 

Atal honetan ikasleak Eusko Jaurlaritzan egindako prozesu guztien emaitzak ikus daitezke. 
Adibidez, sarbide frogak. 

 

 

 

4.12  Garraioa 

Atal honetan ikasleak egiten duen garraio ibilbidea kontsultatu egin ahal da (zerbitzu hau erabiltzen 
bada). Kontsulta informazioa da, ezin da aldatu. 
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4.13   Jantokiak 

Jantoki atalean, erabiltzaileak kontsulta dezake zein egunetan erabiltzen du jantoki zerbitzua.  

 

Kontsulta informazioa da, ezin da aldatu. 

 

Eskola- egunak, Ez lektiboak, asteburua/ jai egunak eta lanaldi intentsiboa legendan azaltzen den 
bezala agertuko dira. 

 

Seme-alaben 3 hutsegite epera arte sar daitezke jantokian.  
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4.14  Bekak 

Bekak atalean, erabiltzaileak kontsulta dezake egindako eskaerak eta euren egoera: 

- Eskatuta. 
- Behin- behineko / Behin- betiko, onartua edo ez-onartua aipatzen da ere bai. 

Beste urteetako eskaerak ere kontsulta daitezke. 

 

Behin- behineko edo behin- betiko egoera dauden eskaeretan, zein de egoera kontsulada daiteke 
“xehetasunak ikusi” botoia sakatuz. 



 

 

Página: 36 

 

 

 

4.15  Jakinarazpenak eta oharrak 

“Jakinarazpenak” pribatuak izango dira, Ikastexeak familiei bidalitako mezuak izango dira. Hauek, 

Erabiltzaileak bere kontura sartzen denean ikusiko ditu, beheko partean. Ezabatzeko aukera 

egongo da, baina ezabatuz gero ezin izango dira berreskuratu. 

 

Beste aldetik, “Oharrak” publikoak izango dira, hau da, Hezkuntzak erabiltzaileei emandako 

informazioa. Kanpotik nahiz barrutik eskuragarri egongo da. 

Bestalde, irakurri gabeko mezuak horrela ikusiko dira: 
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4.16  Matrikula Ziurtagiria 

Kontuan sartuta, hasierako orrialdean, Matrikula Ziurtagiria eskatzeko aukera agertuko da. 
Sortzeko prozesuak minutu batzuk iraungo ditu. Sortu dagoenean, espediente akademikoa eta 
ziurtagiriak atalean kontsuta daiteke.  

Prozesua burutzeko, ikasleak matrikula aktiboa izan beharko du. 

 


