
FAMILIEN WEBGUNEA 
FAMILIAK ETA IKASLEAK 



*Informazioa hezkuntzako aplikazioetatik hartzen du 

Ikasleak 
Familiak 

Administrazioa 



1. Familien webgunea - Sarbidea 





 Tutoreak  sisteman tutore moduan egon behar du 

 

 Ikasleak +18  tutoreei baimena eman bere datuak ikus dezaten 

 

 Ikasleak +14  izena eman dezakete, baina tutoreei ez diete baimenik 

eman behar  



* “Captcha freskatu”      botoiak egiaztapen testua aldatzen du 
 
* Baiztapena egitea garrantzitsua 



Arazoak 

Sisteman arazo 
bat sortu da. Saia 
zaitez beranduago 

Sartutako datuak ez 
dira zuzenak. Berrikusi 
dokumentu zenbakia, 

jaiotze data eta 
iraungitze data 
zuzenak diren  

Ikaslea adinduna da 
eta ez duzu baimenik 
bere datuak ikusteko 

Ez zaude hezkuntza 
sisteman 

erregistratuta 

Zure datuak ez dute 
bat egiten ikasleen 

datuekin 

Zure datuak ez 
dute bat egiten 

ikasle baten tutore 
bezala 









*“Captcha freskatu”       botoiak egiaztapen testua aldatzen du 



2. Nire kontua 

1 

2 

3 

4 

5 





2.1. Datuak aldatu 









2.2. Nire datuak aldatu 







2.3. Eskola egutegia 



2.4. Ordutegi taula 

* EEDtik informazioa hartzen da 
* EED 1.bertsioan 



2.5. Ikasgaiak eta irakasleak 



* Posta elektronikoa  EED 



2.6. Kalifikazioak eta hutsegiteak 







2.7. Espediente akademikoa eta ziurtagiriak 



2.8. Garraioa 



2.9. Jantokiak 



2.10. Bekak 





3. Ikasteentzako informazioa 

3.1. Izena emateko argibideak 

Pertsona batek izena eman dezake: 

 

 Erabiltzen ari diren NAN-a indarrean izatea. 

 

 Tutoreek aurtengo ikasturtean seme-alaba adingaberen bat izan behar du 

matrikulatuta edo, seme-alaba adinduna bada, honek baimena eman behar 

die beraien datuak ikas dezaten. 

 

 Tutoreak sisteman ikasle bat matrikulatuta izan behar du eta hau tutore 

gisa agertu behar da. 

 

Ikasleek izena eman dezakete: 

 

 14 urte baino gehiago baditu. 



Tutoreek beraien seme-alaben informazioa ikus dezakete adingabeak baldin badira. 

Seme-alaba adinduna bada, honek atarian izena eman behar du, “Nire datuak 

aldatu” atalera joan eta bertan dagoen “Adinduna naiz eta nire tutorea baimentzen 

dut nire informazioa atzitu ahal izateko” aukera klikatuz. 



Prozesuan arazoak daudenean, matrikulako aplikazioan dagoen informazioa 

zuzena dela begiratu behar da: 

 

 Erabiltzailea ikasle adingabe baten tutore legala den. 

 

 Pertsona ikasle adindun baten tutore legala da eta ikasleak baimena eman 

dio bere datuak ikus dezan. 

 

 Matrikula aplikazioan, pertsona horren datuak zuzenak diren(NAN + Letra, 

jaiotze data…) 



3.2. Kalifikazioak 

• Kalifikazioen eta bere oharren informazioa argitaratuko da “Notak eta Faltak” aplikazioan “Web-

argitalapena” ataleko datan. 

• Notak eta Faltak  Administrazioa  Ebaluazioen mantenimendua  Ebaluazioen datak 

jarri 

 



3.3. Hutsegiten justifikazioa 

 Tutoreak edo hutsegitea jarri duen irakasleak email bat jasoko du hutsegite egoera aldatu dela 

ohartaraziz 

 

 Notak eta Faltak  Lantaldeak  Hutsegiteak  Tutorizatuak  Ikasleen bilatzailea 

 

 Hutsegitea justifikatuta agertuko da. Irakaslea ados ez badago, hutsegitearen egoera alda dezake 

check-a kenduz eta gorde sakatuz. 

 







3.4. Datuen aldaketa 

 Erabiltzaileak Gorde botoia sakatutakoan  email bat bidaliko da ikastetxearen posta 

ofizialera. 

 

 Kudeaketa akademikoa Ikasleak  Datu pertsonalak aldatzeko eskaera 



 Pantaila honetan, ikaslearen datuak agertuko dira. Beltzez jatorrizko datuak 

agertuko dira; gorriz, erabiltzaileak egindako aldaketak eta, behealdean, 

erabiltzaileak atxikitutako dokumentuak. 


