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FET-DAE

❖ DAEn hurrengo datuak kargatu: taldeak, plantilak, ikasgaiak, gelak, 
irakasleak  ( azkenengo biak gero ere kargatu daitezke)

❖ Deskargatu FET artxiboa, DAEko aplikaziotik.

❖ FETen  datuak taldeka datuak sartu.

❖ FETen datuen sartzeko aukerak.

❖ Nola igo FET DAEra



Lehenengo pausoa, DAEn FET deskargatu 
behar da. Horretarako Prozesuak ireki 
behar dugu. 
EDD.

DAE



Ikastetxeko datuak 
inportatu/esportatu 
hautatu egin behar da.

DAE



DAE

Lehenengo Fet programa jaitsi behar dugu
Pausoak: 

1. i klikatu     2.   Fet behera kargatzeko.

Artxiboa 
konprimituta 
daudenez, 
deskonprimitu 
egin behar da



fet artxiboa deskargatzen da, 
hori irekitzean programa 
irekiko zaigu.

DAE



DAE



Deskargatu datuak 
aukeratu behar da 
eta generar FET 
sakatu. Deskargatu 
egin dira artxiboak.

DAE



Gure Feteko artxiboa ireki 
behar dugu

 HIZKUNTZA ALDATZEKO

FET



IES BHI-Hirubide_703771.fet ireki behar 
da. Kargatzen dira DAE sartutako datuak.

FET



FET

DATUAK SARTZEN 
HASIKO GARA: 

Gelaz gela 
JARDUERAK sartuko 
ditugu



FET

GEHITU



FET

Gelaz gela datuak sartuko ditugu.
Ad: 
1A: 
Amaia , Horas de impartición, 1A
Leire, Horas de impartición, 1A
Aloña, Horas de impartición, 
Teknologia, 1A

Horrela 1Ako jarduera guztiak sartu 
arte. Gero 1B koekin jarraituko 
genuke...



Aukeratu 
jarduera mota

FET:  JARDUERAK

Aukeratu 
irakaslea

Aukeratu 
jarduera 
mota

Aukeratu 
taldeak

bakarrik 
 €

IRAKASLEAK
Bi irakasle jartzen baditugu, 
bakarrik lehenegoa titularra 
izango da t. Bigarena 
errefortsukoa izango da beraz 
DAEn ez ditu ikaslerik izango

JARDUERA MOTAK
Ordu  lektiboak:
 Horas de impartición

*Gero DAE n hauetan bakarrik 
gehitu ahal zaizkio ikasleak.

TALDEAK    
Taldeak DAen sartuko 
ditugu, baina azpitaldeak 
hemen sortu ahal ditugu



Aukeratu 
jarduera mota

FET:JARDUERAK

Aukeratu 
irakaslea

Aukeratu 
jarduera 
mota

Aukeratu 
taldeak

 

MATERIA
Beti gehitu behar da 
materia bat.
Tutoretzako orduetan ere. 
Nik Aleman jartzen nuen 
gero gogoratzeko. Hau 
DAEn aldatu egin behar da

ORDUAK
Hemen astean zenbat aldiz errepikatzen 
den jarduera hau edo zenbat ordukoa 
den jarri behar da:
ad: Euskara astean 3 ordu egun 
ezberdinetan: Zatitu 3  iraupena1 
(bakoitza)
Teknologia astean behin 2 ordu jarraian: 
Zatitu 1 Iraupena  2
Egun kopurua gutxienez: (egunen 
artean dagoen egun kopurua)
Pisua: %95 azkenengo baldintza hau 
betetzeko aukerak. %100 jarriez gero 
agian arazoak ditu ordutegia 
osatzerakoan.



FET:  AZPITALDEAK

AZPITALDEAK SORTZEKO
Aukeragaiak: 1A eta 1D ko ikasleekin 3 ikasgaiak ditugu: ROBOTIKA, ARTISAUTZA ETA 
FRANTSESA.
(DAEn egin behar dugun bezala, talde bakoitzeko 3 azpitalde egingo ditugu)

1A: Rob 1A, Art 1A, FRA 1A                                                     1D:Rob 1D, Art 1D, FRA 1D

Pausoak:

Aukeratu gela bat

Izena jarri azpitaldeari, Gehitu

Datuak, Ikasleak, Azpitaldeak



AZPITALDEAK
Gero aukeragai guztiak bat egin behar 
ditugu denboran (murriztapenak)

FET:  AZPITALDEAK

AZPITALDEAK
Azpitaldeak sortu eta gero irakasle bakoitzari 
aukeragai bakoitzeko azpitaldeak jarriko dizkiogu.
Ad: 
Aloña: ROB 1AD eta ROBOTIKA 1A



FET:  ZAINTZAK

ZAINTZAK:
Nahi badugu zaintzak ere programak ematea, DAEn gela bat sortu behar dugu 
ZAINTZA izenekoa, eta jarduerak gehitu irakasleak izendatzen



FET:  JARDUERAK
o funtzionamendua: JARDUERAKJarduera adibidea:

2 irakasle, bat titularra eta 
bestea errefortzukoa. Daen 
titularrari  bakarrik jarri ahal 
zaizkio ikasleak. Hau gero 
DAE aldatu egin behar da , 
nahi izanez gero.
Ikasgaia ere sortuta egon 
behar da DAEn.

Saioak ordubetekoak dira , 
astean bitan.

  



FET:  JARDUERAK

Jarduera adibidea:

Astean behin 2 orduko saioak

Talde naturala



FET:  JARDUERAK

Jarduera adibidea:
Tutoretza orduak

Tutoretzetan daukagu arazo 
bat, ikasgaia beti jarri behar 
denez, bat aukeratu behar da. 
Nik Alemana aukeratu nuen, 
gure zentroan ematen ez 
delako. Baina gero DAEn 
aldatu behar da



FET: JARDUERAK

FETEKO EMAITZA



FET

DAE

Errefortzuko irakaslea:
Ikasleak gehitu nahi 
badizkiot DAEn aldatu behar 
dut  eta beste azpitalde bat 
sortu.
Hala ere hau sahiestu egin 
daiteke, FETen azpitalde 
guzti hauek sortuz??????

Tutoretza aldatu egin dugu. 
Feten Alemana bezala 
zegoen, baina Daen 
tutoretza ikasleekin jarri 
behar dugu.



FET: MURRIZTAPENAK(Restricciones)
1. Talde malguak: 

Aukeragaietan hainbat irakasle aldi berean klasea izango dute.

Pausoak: Denbora, Jarduera, Jarduera multzoa aldi berean (ordua eta eguna)  hasten da, Gehitu, (Aukeratu 
jarduerak eta ) Gehitu murriztapena.



FET: MURRIZTAPENAK(Restricciones)

2.Teknologia gelan ez egoteko bi irakasle batera:

Pausoak: Lekuak, Jarduerak, Jarduera hori egiteko ikasgela bat hobetsita dago, Gehitu, Irakasle bati ikasgela bat 
egokitu, Gehitu murriztapena.



FET: MURRIZTAPENAK(Restricciones)

3.Irakasle batek orduren batean debekua baldin badu:
Pausoak: Denbora, irakasleak, Irakasle bat ezkuragarri ez dagoen denbora tartea, Gegitu, (Hautatu irakaslea eta 
orduak), Gehitu



FET
Bukatzean: 
Ordutegia- sortu

Hasierari eman. 
Programa martxan 
jarriko da



FET

Segituan emaitza ematen du.

Sortutako ordutegiak baldintza guztiak betetzen baditu, 
orduan %100 arrakasta izan duela esaten du.

Besteetan esaten du: 
Hautatua bigun gatazkak:0.95, horrek esan nahi du ez 
duela dena dena betetzen baina ordutegiak lortu dituela

Gatazkak ikusteko



FET

Ordutegiak TIMETABLES 
karpetan gordetzen dira



DAE

Ordutegiak izatean, 
DAEra igo behar 
ditugu.
ZIP artxibo bat sortu 
behar dugu eta gero 
DAEn kargatu



DAE

ARTXIBOAK KONPRIMITZEKO:
Aukeratu hurrengo 2 artxiboak: IES BHI - Hirubide_703771.fet eta IES BHI - Hirubide_703771_activities.
Biak aukeratuta izanda eskubiko botoiari eman eta zip artxiboa aukeratu, konprimitzeko artxiboa aukeratu



DAE

zip artxiboa sortu eta gero:

Igotzeko:

- Datuak hasieratu: EZ

- Gelak: Bakarrik berriak 
sortu baditut

- Irakasleak: BAI

- Taldeak: BAI

- Denbora taulak: BAI



FET-DAE

KONTUTAN HARTZEKO GAUZAK:

➢ Fet-ek azkenengo bertsioa  bakarrik gordetzen da.

➢ Ikasgai batzuetan adibidez Frantsesa, bat baino gehiago agertzen dira, lehenengo atzerriko 
hizkuntza edo bigarren atzerriko hizkuntza ezberdintzeko.

➢ Gelak gehitu daitezke baina ez da komenigarria.

➢ DAEn ordutegia ondo dagoela seguru egon arte ez sartu saio ez lektiboak.

➢ Nahiz eta datu guztiak ez izan, tarteka sortu ordutegia arazoren bat baldin badago lehenbailehen 
konpontzeko.

➢ Ez erabili Ordutegi, ANITZ


