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Kalifikazioak eta hutsegiteak 

 

Argibide gisa, eta hasi aurretik, esan dezagun eskuliburuan zehar aplikazioaren 

zenbait pantaila erakutsiko direla, eta laguntza gisa, benetako aplikazioan ikusten ez 

diren kolore gorriko geziak eta testuak txertatu direla. 

Erabiltzailearen eskuliburuak nota eta hutsegiteen kudeaketari dagokion 

aplikazioaren zatiari heltzen dio, eta eman beharreko urratsak urratsez urrats 

azalduko dira ahalik eta modu grafikoenean, hobeto ulertzeko.  

 

Aplikazioan sartzea 

 

“Irakaslearen koaderno digitala” aplikazioan sartu ondoren, sartzeko bi aukera 

izango ditugu.  Lehenengoa kalifikazio eta hutsegiteen kudeaketa da, eskuliburu 

honen aztergai dena, hain zuzen. Informazio gisa, bigarren aukera irakaslearen 

koaderno digitalaren aplikazio osoan sartzea dela esango dugu. Kalifikazio eta 

hutsegiteen kudeaketaz gain, funtzionaltasun gehiago ditu, baina hori beste batean 

eta beste eskuliburu batean ikusiko dugu. 

Hasierako pantaila hau ikusiko dugu: 

 



 

 

“Kalifikazioak eta hutsegiteak” estekan klikatzen badugu, pantaila honetara joango 

gara, kalifikazioak eta hutsegiteak kudeatzeko hasierako pantailara, alegia: 

 

Pantaila honetan goiko menua agertu da, baina aplikazioan zer erabiltzailerekin 

sartu garen, desberdina izan daiteke. “Lantaldeak” menua dago, irakasle batek 

aplikazioan dituen funtzionaltasun guztiak biltzen dituena; eta “Administrazioa” 

menua, erabiltzailea administratzailea bada bakarrik agertuko dena, eta 

administratzailearen berezko funtzionaltasunak dituena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erabiltzailea: Administratzailea 
Aplikazioan administratzailea erabiltzailearekin sartu bagara, goiko menuan 

“Administrazioa” aukera izango da, zenbait funtzionaltasun dituen goitibeherako bat. 

Aukerak hauek dira: 

–Ebaluazioen mantenimendua: 

–Ebaluazio-egunak jarri: Maila jakin bateko ebaluazioak hasteko eta amaitzeko 

egunak kudea daitezke. 

– Ebaluazio ez-ofizialen mantenimendua: Maila jakin bateko beste ebaluazio ez-

ofizial batzuk kudea daitezke. 

–Ebalua daitezkeen kontzeptuak: 

–Lehentasunak: Maila bakoitzeko kontzeptuen lehentasuna kudeatzea (maila edo 

gaia). 

–Kontzeptuen mantenimendua: Irakasleentzat ebalua daitezkeen kontzeptuak sortu 

edo aldatu daitezke. 

–Oharren mantenimendua: Ohar tipifikatuak sortu edo aldatu daitezke. 

–Tutorearen kontzeptuen mantenimendua: Tutoreentzat ebalua daitezkeen 

kontzeptuak kudeatzea. 

–Hutsegiteak: 

–Lehentasunak: Maila bakoitzeko hutsegiteen lehentasuna kudeatzea (“eguna”, 

“saioa” eta “gaia eta eguna”). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Goitibeherako menua honela ikusten da pantailan: 

 

 

Ebaluazioen mantenimendua 

Ebaluazio-egunak jartzea 

“Ebaluazioen mantenimendua” aukeran klikatzen badugu, administratzailearen goiko 

“Administratzailea” menuan beste goitibeherako bat irekitzen da. “Ebaluazio-egunak 

jarri” aukera hautatzen badugu, pantaila honetara goaz, eta nahi dugun maila 

iragazten da, hari ebaluazio-egunak jartzeko: 

 

 

Pantailan maila guztiak dituen goitibeherako zerrenda bat dugu, eta maila jakin bat 

hautatu eta “Bilatu” botoia sakatuta, hautatutako mailak definituta dituen 

ebaluazioak dituen pantailara goaz. 



 

 

Pantaila honen antzekoa izango da: 

 

 

Pantailan hautatutako mailak definituta dituen ebaluazioak dituen taula bat dago, 

eta ebaluazio bakoitzean hasiera- eta amaiera-egunak jar daitezke.  

Informazio gisa, ebaluazioak ofizialak, ezohikoak edo azkenak diren adierazten da. 

Ezohikoa bada, ez du amaiera-egunik izango. 

Egunak aldatu badira, behealdean esteka bat dugu aldaketak gordetzeko, eta beste 

bat aldaketak bertan behera uzteko. 

 

Ebaluazio ez-ofizialen mantenimendua 

“Ebaluaketen mantenimendua” aukeran klikatzen badugu, administratzailearen 

goiko “Administratzailea” menuan beste goitibeherako bat irekitzen da, eta “Ofizial 

ez diren ebaluaketen mantenimendua” aukera hautatzen badugu, pantaila honetara 

goaz, eta nahi dugun maila iragazten da, horri ebaluazio ez-ofizialak gehitzeko edo 

aldatzeko: 

 



 

 

 

 

Nahi dugun maila hautatu eta “Bilatu” botoia sakatuta, hasieran ezer ez duen 

pantaila batera goaz, baina hautatutako mailan ebaluazioak gehitu, aldatu, 

kontsultatu edo ezabatu ditzakegu. Hona pantaila horren adibide bat: 

 

 

 

Aukera horietako bat hautatuta, ebaluazio ez-ofizial bat aldatu, sortu edo gehitu 

daiteke, eta hautatutako estekan klikatuta, bete behar diren eremuak dituen 

pantaila batera goaz. Eremu horiek aldatu ondoren, botoi bat dago informazio hori 

gordetzeko, eta ebaluazio ofizialen pantailara eramango gaitu berriz. Ebaluazio bat 

aldatzeko/editatzeko pantaila hauxe da: 



 

 

 

 

 

Ebalua daitezkeen kontzeptuak 

Lehentasunak 

Goiko “Administratzailea” menuan “Ebalua daitezkeen kontzeptuak” aukeran 

klikatzen badugu, beste goitibeherako bat irekiko zaigu, eta “Lehentasunak” aukera 

hautatzen badugu, maila definitu guztiak dituen taula bat duen pantaila batera 

joango gara. Maila bakoitzean, ebalua daitezkeen kontzeptuak mailaren arabera edo 

gaiaren arabera definitzeko aukera dugu. Zutabe bat dago aukera bakoitzerako, eta 

gurutze gorriak dituen beste zutabe bat, hautatutako aukera ezabatzeko. 

Zerrendaren azpian “Gorde” botoia dago, taulan egindako aldaketak gordetzeko. 

Hona pantaila horren adibide bat: 

 



 

 

 

Ebalua daitezkeen kontzeptuen mantenimendua 

Goiko “Administratzailea” menuan “Ebaluazioen mantenimendua” aukeran klikatu 

eta goitibeherako irekian “Ebalua daitezkeen kontzeptuak” aukera hautatzen 

badugu, pantaila honetara iritsiko gara: 

 

Pantaila honetan ikusten denez, lehen urrats batean, aplikaziorako maila definituak 

eta aurreko puntuan jarritako lehentasuna dituen taula bat dago. 

 

-Ebalua daitezkeen kontzeptuen mantenimendua mailaren arabera: 



 

 

Ebalua daitezkeen kontzeptuak aldatu nahi dizkiogun maila hautatuta eta 

behealdean “Ikusi” izeneko estekan klikatuta, kontzeptuak definituta dituen pantaila 

batera joango gara. Mailan kontzeptu berriak sor daitezke: definitutakoak aldatu, 

ezabatu edo ikusi, pantailaren behealdeko esteken bidez (“Gehitu”, “Aldatu”, 

“Ezabatu” eta “Ikusi”). Hona pantaila: 

 

 

Zerrendan kontzeptu ebaluagarri bat hautatuta eta behealdeko estekaren batean 

klikatuta, xehetasun-pantailara joango gara, eta kasuaren arabera, kontzeptuak 

sortu, aldatu edo ikusi dezakegu. Hona pantaila: 

 

 



 

 

 

-Ebalua daitezkeen kontzeptuen mantenimendua gaiaren arabera: 

Ebalua daitezkeen kontzeptuak aldatu nahi dizkiogun maila hautatuta eta 

behealdean “Ikusi” izeneko estekan klikatuta, beste pantaila batera joango gara, eta 

lehenago hautatutako mailako gai guztiak dituen zerrenda bat ikusiko dugu. 

 

 

Ebalua daitezkeen kontzeptuak zer gaitan gorde nahi ditugun hautatuta, eta 

pantailaren behealdeko “Kontzeptuak ikusi” estekan klikatuta, gaiaren barruan 

ebaluatuko diren kontzeptuak erakusten dituen pantailara joango gara. 



 

 

Mailaren arabera ebalua daitezkeen kontzeptuetan bezala, ebalua daitezkeen 

kontzeptuen zerrenda bat dago, eta horietako edozein gehitu, aldatu, ezabatu edo 

ikus daiteke, pantailaren behealdeko esteken bidez. 

 



 

 

 

 

Pantailaren behealdeko edozein estekatan klikatuta, ebalua daitekeen kontzeptu bat 

editatzeko pantaila honetara iritsiko gara: 



 

 

 

Kontzeptuak mailaren zein gaiaren arabera ebaluatzeko kasuetan, ebalua daitezkeen 

kontzeptuak editatzeko pantailak berdin-berdinak direla ikusten dugu. Bertan, 

hauek editatzeko eremuak daude gainera: kontzeptuaren izena, deskribapena eta 

akronimoa, kontzeptua boletinean erakustea nahi dugun ala ez, kontzeptuaren 

ebaluazioak gaiaren kalifikazioan izango duen pisua (kalifikazioen 

mantenimenduan), eta kontzeptua zenbaki edo testu bidez ebaluatzen den 

adierazteko aukera batzuk. Zenbakizkoa ala testuala hautatu, pantailaren 

eskuinaldean zerrenda bat dago, kontzeptu hori ebaluatzeko dauden balio posibleak 

eta balio horri dagokion kalifikazioa adierazteko.  

 



 

 

 

 

Oharren mantenimendua 

 

Goiko “Administratzailea” menuan “Oharren mantenimendua” aukeran klikatzen 

badugu, pantaila batera iritsiko gara, eta lehenik maila bat hautatu beharko dugu, 

haren ohar tipifikatuak gorde nahi baditugu: 

 

Nahi den maila hautatu eta orriaren behealdeko “Bilatu” botoian sakatuta, maila 

horretarako tipifikatutako ohar guztiak erakusten dituen orri batera joango gara: 

 

 



 

 

Pantaila horren behealdeko esteken bidez, maila horretarako ohar tipifikatuak sortu, 

kontsultatu, aldatu edo ezabatu egin ditzakegu. 

Ohar tipifikatuak editatzeko pantaila hau da: 

 

Edozein edizio-estekatan klikatuta, pantailaren behealdean edita daitezkeen 

eremuak agertzen dira, hots: oharraren kodea eta deskribapena, dagokion 

hizkuntzan. Ohar bati egin beharreko aldaketak egin ondoren, “Gorde” botoian 

klikatu behar da aldaketak gordetzeko. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutorearentzako kontzeptuen mantenimendua 

 

Goiko “Administratzailea” menuan “Tutorearentzako kontzeptuen mantenimendua” 

aukeran klikatzen badugu, pantaila batera iritsiko gara, eta lehenik maila bat 

hautatu beharko dugu, tutorearentzat maila horretako kontzeptu ebaluagarriak 

gorde nahi baditugu: 

Nahi den maila hautatuta eta “Ikusi” estekan klikatuta, beste pantaila batera iritsiko 

gara, eta lehen hautatutako mailako urte  guztiak ikusiko ditugu: 

 

Pantaila honetan bi gauza gerta daitezke:  



 

 

-Tutoreak urte batean edo bitan ebalua ditzakeen kontzeptuak sor daitezke, eta 

horretarako urte bat edo batzuk hautatu, eta gero gehitzeko estekan klika 

dezakegu. 

-Urte jakin baterako sortutako kontzeptu ebaluagarriak kontsulta daitezke, eta 

horretarako, urte bakarra hautatu eta “Kontzeptuak ikusi” estekan klikatu behar da. 

Tutorearen kontzeptuak kontsultatzeko aukeran, hautatutako mailan eta urtean 

tutorearentzat definitutako kontzeptuen zerrenda erakutsiko da: 

 

 

Kontzeptuak urte batean baino gehiagotan zein kontzeptu-zerrendaren behealdeko 

esteken bidez gehitzean, urte bakarra kontsultatzean, tutorearen kontzeptuak 

editatzeko pantailara iritsiko gara. Irakaslearen kontzeptuenaren oso antzekoa da 

pantaila: 



 

 

 

 

Irakaslearen kontzeptuekin dagoen alde bakarra da, irakasleak gaiaren kalifikazioan 

parte hartzen ez duenez, tutorearen kontzeptuek ez dutela ez pisurik, ez 

kalifikazioaren baliorik. 

Beti bezala, “Gorde” botoia dago, editatzeko pantailan egindako aldaketak 

gordetzeko. 

 

 

 



 

 

 

Hutsegiteak 

Lehentasunak 

Goiko “Administratzailea” menuan “Hutsegiteak” aukeran klikatzen badugu, beste 

goitibeherako bat irekiko zaigu, eta “Lehentasunak” aukera hautatzen badugu, 

aplikaziorako maila definitu guztiak dituen pantaila batera joango gara. Maila 

bakoitzean nahi den lehentasuna definitzen da, maila horretako ikasleen hutsegiteak 

tratatzeko. Hona pantaila: 

 

 

Aldaketaren bat egin ondoren, “Gorde” botoian klikatu behar da hori gordetzeko. 

 

 

 

 

 

 

Erabiltzailea: Irakaslea 



 

 

 

Aplikazioan sartu den erabiltzailea irakasle bat bada, goiko menuan “Lantaldeak” 

aukera izango da, irakaslearentzat zenbait funtzionaltasun dituen goitibeherako bat. 

Aukerak hauek dira: 

–Kalifikazioak: Ikasleen notak kudeatzeko aukera. 

–Hutsegiteak: Ikasleen hutsegiteak eta atzerapenak kudeatzeko aukera. 

–NCE (GEK): NCE batekin egon daitezkeen ikasleak kudeatzeko aukera. 

–Boletinak: Irakasleentzat dauden boletinetarako aukera. 

 

 

 

Kalifikazioak 

Taldea eta ebaluazioa hautatzea 

Goiko “Lantaldeak” menuan irakasleentzako “Kalifikazioak” aukeran klikatzen 

badugu, kalifikazioen kudeaketara joango gara. 

 

Kalifikazioak kudeatzeko lehen urratsean, batetik, erabiltzailea irakasle duten 

taldeak daude; eta bestetik, erabiltzailea tutore duten talde ofizialak. Talde 

bakoitzak, eskolak ematekoa zein ofiziala izan, ebaluazio guztiak ditu, hots, 

hautatutako ebaluazioan talde horretako ikasleen notak sartzeko/aldatzeko estekak. 

 

Aipatu dugun pantaila hauxe da:  



 

 

 

 

 

Orriaren goialdean ikusten denez, kalifikazioak kudeatzeko 3 urrats edo pantaila 

daude: Kolore urdinez dagoena aktibo dagoena da, eta non gauden jakiteko 

erabiliko dugu. Lehen urrats honetan, kalifikazioak zer taldetan eta ebaluaziotan 

aldatu nahi ditugun hautatzen dugu. 

Bigarren urratsa ez da berdina, eskolak emateko taldea zein ofiziala izan. Orain, bi 

kasuak deskribatuko ditugu. 



 

 

 

Taldearen kalifikazioak 

Talde baten ebaluazioan klikatu ondoren, bigarren urratsera joango gara. Taldeen 

kasuan, itxura hau du: 

 

 



 

 

Pantaila honetan datu asko daudenez, bertan geldituko gara, atal bakoitza arreta 

handiagoaz azaltzeko. 

Lehenik, bigarren urratsera igarotzean, “Datuak aldatu” leihoan gaudela ikusiko 

dugu, eta pantailaren goialdean kolore urdinez ikusi behar da. 

Pantailako lehen datuak hauek dira: zer ebaluaziotako kalifikazioak aldatzen ari 

garen, taldearen maila, unean zer talde ari garen kudeatzen, eta zer ikasgai ari 

garen ebaluatzen.  

Lehenengo, tarteko edo azken ebaluazioan gauden bitartean “Hurrengoa” eta 

“Aurrekoa” estekak agertuko dira, eta horiekin, ebaluazioz alda daiteke. 

Pantailaren erdialdean, kudeatzen ari garen taldeko ikasleen zerrenda ikusiko dugu. 

Ikasle bakoitzak zutabe hauek ditu: ikasgaiaren kalifikazioa, administratzaileak 

maila horretarako definitu dituen kontzeptuen kalifikazioak, aurreko kalifikazioetan 

oinarrituta sistemak atera duen kalifikazio haztatua eta, azkenik, ebaluatzen ari den 

ikasgaiaren guztizko kalifikazioa eta errekuperazio-kalifikazioa. 

-Ikasgaiaren kalifikazioa: Zutabe honetan, irakasleak ikasgai horretan lortu duen 

hasierako kalifikazioa adierazi behar da. Kalifikazio hau aldatu egin daiteke 

kalifikazio haztatuaren zutabean, kalifikazioaren pisua eta kontzeptuen pisua 

definitzen diren neurrian. Ikasgaiaren kalifikazioaren laukiaren ondoan, “[+]” esteka 

dago, ebaluatua, ebaluatu gabe, baliozkotua eta kalifikatu gabe aukerak hautatzeko 

erabil daitekeena.  Aukera lehenetsia ebaluatua denez, ikasle bakoitzaren 

kalifikazioa sartu beharko da. 

-Kontzeptuen kalifikazioa: Administratzaileak kudeatzen ari garen mailarako 

definitutako kontzeptuak halako zutabe kopurua izango dugu. Zutabearen izena 

kontzeptuaren akronimoa da, eta kontzeptu hori kalifikatzeko, balio posibleen 

zerrenda bat dago, zenbakizkoa eta testuala. Kontzeptu-kalifikazio bakoitzaren 

ondoan, papertxo baten formako esteka bat dago, eta bertan klikatuta, ikasle eta 

kontzeptu zehatz bakoitzarentzat oharrak sar ditzakegu. Esteka papertxo zuri baten 

antzekoa bada, oharrik ez dela sartu adierazten du, eta esteka papertxo idatzi baten 

antzekoa bada, berriz, oharren bat sartu dela. (Oharrei buruzko atala aurrerago 

ikusiko dugu) 



 

 

-Kalifikazio haztatua: Lehen zutabeko kalifikazioan, kontzeptuen kalifikazioetan 

eta azken notaren barruan bakoitzarentzat definitutako pisuetan oinarrituta, 

sistemak lortutako kalifikazioa. 

-Azken kalifikazioa eta errekuperazioa: Ebaluazioaren azken notarako 

(aplikazioak lortutako haztatuaren berdina edo desberdina izan daiteke) eta, hala 

badagokio, errekuperazio-kalifikaziorako irakasleak jarritako kalifikazioak. 

Ikasle bakoitzarentzat ohar tipifikatuak sar daitezke, pantailaren behealdean dagoen 

estekaren bidez. Horretarako, lehenik, zerrendako ikasle bat hautatu behar da 

dagokion hautamarkaren bidez, eta gero “Ohar tipifikatuak gehitu” estekan klikatu. 

(Oharrei buruzko atala aurrerago azalduko dugu) 

Azkenik, bi botoi ditugu: bat pantailan egindako aldaketak onartzeko eta 

gordetzeko, eta beste bat kalifikazioetan aldaketaren bat egin ondoren datuak 

eguneratzeko, ikasgaiaren kalifikazioetan azken aldaketak egin ondoren ikasleen 

guztizko nota haztatuak berriz kalkulatzea nahi badugu. 

  

Talde ofizialaren kalifikazioak 

Kalifikazioak kudeatzeko lehen pantailan talde ofizial batean klikatzen bada, 

hurrengo pantailara iritsiko gara, eskolak emateko taldeen kalifikazioak sartzeko 

pantailaren antzeko denera, baina tutorearentzat definitutako kontzeptuen 

kalifikazioen zutabeak baino ez ditugu izango.  

Pantailaren goialdean ebaluatzen ari garen ebaluazioari eta kudeatzen ari garen 

talde ofizialari buruzko informazioa dago. 

Gero, talde ofizialeko ikasle-zerrenda eta  tutorearentzat definitutako kontzeptuen 

kalifikazioak daude. Kontzeptuaren kalifikazioaren ondoan, taldeen kalifikazioetan 

bezala, kontzeptuari buruz ikaslearentzako oharrak sar daitezke, eta pantailaren 

behealdean, dagokion hautamarkaren bidez hautatu dugun ikaslearentzako ohar 

tipifikatuak. Hona tutorearentzako pantailaren adibide bat: 

 



 

 

 

Kontzepturen batean kalifikazioak aldatu badira, datuak gordetzeko gorde botoia 

dago behealdean.  

Oharrak 

Bai kalifikazioak sartzeko irakaslearen pantailan, bai kalifikazioak sartzeko 

tutorearen pantailan, ikasle batentzat eta kontzeptu zehatz baterako oharrak sar 

ditzakegu. Horretarako, ohar bat gehitu nahi dugun kontzeptuaren kalifikazioaren 

ondoan, paper itxurako estekan klikatu behar da. Talde bateko ikasle batentzako 

kontzeptu bati ohar bat gehitzeko pantaila hauxe da: 

 



 

 

 

 

 

Eta talde ofizial bateko ikasle batentzako kontzeptu bati ohar bat gehitzeko pantaila 

hauxe da: 

 

 



 

 

Bi pantailen artean dagoen alde bakarra goialdean agertzen den informazioa da: 

kasu batean, kudeatzen ari garen kontzeptuari, ikasgaiari eta ikasleari buruzko 

informazioa dago; bestean, berriz, dagokion kontzeptuari eta ikasleari buruzko 

informazioa. 

Bi kasuetan, mailarako definitutako ohar tipifikatuen zerrenda bat dago, eta 

irakasleak edo tutoreak ohar bat testu moduan sartzeko testu-koadro bat. 

Behealdean, pantailan egin diren aldaketak gordetzeko edo uzteko botoi batzuk ere 

badaude bi kasuetan. 

  

Talde bateko ikasle bati ohar orokorrak, kontzeptu jakin bati lotu gabekoak, 

gehitzeko aukera ere badago. Ohar horiek sartzeko, kalifikazioak sartzeko ikasle-

zerrendan ikasle bat hautatu, eta “Ohar tipifikatuak gehitu” estekan klikatu behar 

da, lehenago azaldu dugun bezala. Kontzeptu bati lotutako oharren kasuan bezala, 

talde bateko ikasle baten kasuan (irakasleak sartzen ditu), edo talde ofizial bateko 

ikasle baten kasuan (tutoreak sartzen ditu),  orriak oso antzekoak dira Hona 

pantailak: 

Irakaslearena: 

 



 

 

 

Tutorearena: 



 

 

 

Kasu honetan ere, lehenago informazioarekin bezala, tutorearentzat ikaslea eta 

ikasgaia adierazten dira oharrak sartzeko, eta irakaslearentzat, ikaslea besterik ez 

da adierazten oharrak sartzeko. 

Bi kasuetan, mailarako definitu diren ohar tipifikatuen zerrenda bat dago, eta gero 2 

testu-koadro, oharrak sartzeko. Lehenengoa irakaslearena edo tutorearena da, 

kontzeptu bati buruzko oharretan bezala; baina bigarren oharra ikaslearen 

boletinean agertzeko da. 

Pantailen behealdean “Gorde” botoia dago, pantailan aldatutako informazioa 

gordetzeko, eta “Itzuli” botoia, oraindik gorde ez ditugun aldaketa guztiak 

desegiteko. 

 

 

Hutsegiteak 



 

 

Irakasleen goiko “Lantaldeak” menuan “Hutsegiteak” aukeran klikatzen badugu, 

ikasleen hutsegiteak kudeatzeko pantailara goaz. 

Taldea hautatzea 

Hutsegiteak kudeatzeko hasierako pantailara hauxe da: 

 

 

Orrian ikusten denez, hutsegiteak kudeatzeko bi urrats edo pantaila daude:   

Lehen urratsa taldea hautatzea da, ikasleen hutsegiteak sartzeko edo aldatzeko. 

Kalifikazioak kudeatzeko bezala, orriak bi zati ditu: taldeen zerrenda bat, irakasleak 

erabiltzeko, eta talde ofizialen zerrenda bat, tutoreak erabiltzeko. Talde bakoitzean, 

administratzaileak definitu dituen hutsegiteen lehentasuna dago, informazio gisa. 

Lehentasunak hauek dira: “eguneko”, “saioko” eta “ikasgaiko eta eguneko”. 

 



 

 

Taldean hutsegiteak jartzea 

Eskolak ematen ditugun edozein taldetan klikatuta, hurrengo urratsera goaz, eta 

hautatu den taldeko ikasleei hutsegiteak jarriko zaizkie. 

Talde bateko hutsegiteak kudeatzean, irakasleak ikasleen justifikatu gabeko 

hutsegiteak eta atzerapenak soilik jar ditzake. Hutsegiteak justifikatzeko edo ez 

justifikatzeko lana tutorearena denez, dagokion talde ofizialean sartuko da, 

hutsegite horien justifikazioa kudeatzeko. Talde ofizialen atala aurrerago ikusiko 

dugu; orain, taldeetan jarriko dugu arreta. 

Pantailaren goialdean, zer talde kudeatzen ari garen ikusteko informazioaz gain, 

uneko data ikusiko da, pantailaren behealdean agertzen den zerrendako ikasleei 

hutsegiteak jartzeko. 

Data editatu egin daiteke, eta horren ondoan esteka batzuk daude, egun jakin bat 

errazago bilatzeko eta hutsegiteei buruzko informazioa aldatzeko. Egutegi baten 

marrazkia duen esteka bat dago, egutegia irekitzeko eta egun jakin bat hautatzeko, 

eta egun horren hurrengo edo aurreko egunera igarotzeko 2 esteka ere badaude.  

Ikasle-zerrendaren zatia desberdina izango da, administratzaileak taldearen mailako 

hutsegiteak kudeatzeko definitu duen lehentasunaren arabera. Jarraian, aukera 

guztien adibide bana ikusiko dugu, eta labur azalduko ditugu: 

 

Irudi honetan, hutsegiteak jartzeko adibide bat dago, lehentasuna “eguneko” 

denean: 



 

 

 

 

Lehentasuna “eguneko” denean, taldeko ikasleek egun erdiko edo egun osoko 

hutsegitea egin duten jartzeko aukera dago. Eskolak emateko talde batean 

bagaude, irakasleak “justifikatu gabeko” zutabean baino ezin ditu jarri hutsegiteak, 

eta tutoreak justifikatuko ditu ala ez. Ikasle baten hutsegiteak ezabatzeko zutabe 

bat eta ikaslearen atzerapenak adierazteko zutabe bat ere badaude. 

Behealdean “Gorde” botoia dago, hutsegiteetan egin ditugun aldaketak gordetzeko. 

“Ezeztatu” botoia oraindik gorde ez ditugun aldaketak desegiteko erabil daiteke. 



 

 

 

Irudi honetan, hutsegiteak jartzeko adibide bat dago, lehentasuna “saioko” denean: 

 

 

 

Lehentasuna “saioko” denean, saio bakoitzean zutabe bat dago, ikasleek hutsegitea 

egin duten ala atzeratu egin diren adierazteko, eta ikasleei hutsegiteak kentzeko 

zutabea. 

Behealdean “Gorde” botoia dago, hutsegiteetan egin ditugun aldaketak gordetzeko. 

“Ezeztatu” botoia oraindik gorde ez ditugun aldaketak desegiteko erabil daiteke. 



 

 

Irudi honetan, hutsegiteak jartzeko adibide bat dago, lehentasuna “ikasgaiko eta 

eguneko” denean: 

 

 

Lehentasuna “ikasgaiko eta eguneko” denean, ikasleek egunean izandako hutsegite 

edo atzerapen kopurua adieraz daiteke. 

Behealdean “Gorde” botoia dago, hutsegiteetan egin ditugun aldaketak gordetzeko. 

“Ezeztatu” botoia oraindik gorde ez ditugun aldaketak desegiteko erabil daiteke. 

 



 

 

Edozein kasutan, definitutako lehentasunaren arabera, hautatutako egunean 

eskolarik ematen ez bada, ohar-mezu bat erakutsiko da, eta ikasle-zerrenda ez da 

agertuko. Pantaila honela geratuko da: 

 

 

Hori gertatzen bazaigu, taldean eskola ematen den egun zuzen bat hautatu besterik 

ez da egin behar. 

 

 

 

Talde ofizialean hutsegiteak jartzea 

Gure tutoretzapeko talde ofizial bateko hutsegiteak kudeatu nahi baditugu, eskolak 

emateko hutsegiteak kudeatzeko azaldu dugunaren antzekoa egin behar dugu. 

Kasu guztiak ikusiko ditugu, lehenago bezala, administratzaileak talde ofizialari 

dagokion mailarako definitu duen lehentasunaren arabera. 

 

Lehentasuna “eguneko” bada, orria taldeena bezalakoa da, baina erabiltzailea 

tutorea denez, irakasleak sartutako hutsegiteak justifikatzeko zutabeak editatu egin 

daitezke.  



 

 

 

“eguneko” eta “ikasgaiko eta eguneko” lehentasunetan, alde txiki bat dago 

eskolak emateko taldeetako hutsegiteen kudeaketari dagokionez. Hutsegiteak bi 

urratsetan jartzen dira: lehenik, talde ofizialeko ikasle-zerrenda erakusten da, eta 

ikasle bat hautatu eta pantailaren behealdeko “Ikusi” esteka klikatuta, hautatutako 

ikasleari hutsegiteak jartzeko eta justifikatzeko pantailara goaz. Bi aukeretan, talde 

ofizialetan hutsegiteak jartzekoaren berdina da lehen urratsa. Orria honelakoa da: 

 

 

Eta bigarren urratsa desberdina da bakoitzarentzat. Hemen, lehentasun 

bakoitzarekin adibide bat dago. 

“eguneko”: 



 

 

 

Pantailaren goialdean, kudeatzen ari garen hutsegiteei dagozkien ikaslea eta eguna 

agertzen dira, eta bakoitzak esteka batzuk ditu aurrera edo atzera joateko, bai 

egunean, bai ikasle-zerrendan. 

Ikaslearekin, eguneko saioen zerrenda bat dugu, eta irakasleak sartutako 

hutsegiteak aldatu eta justifikatu ditzakegu. 

Behealdean “Gorde” botoia dago, hutsegiteetan egin ditugun aldaketak gordetzeko. 

“Ezeztatu” botoia oraindik gorde ez ditugun aldaketak desegiteko erabil daiteke. 

 

“ikasgaiko eta eguneko”: 

 



 

 

 

 

Hemen ikusten denez, pantaila saiokoaren oso antzekoa da. Goialdea berdina da: 

ikaslea eta eguna, eta aurrera edo atzera egiteko aukera; eta behealdean, ikasgai-

zerrenda, eta ikaslearen irakasleak sartu dituen hutsegiteak aldatzeko eta 

justifikatzeko aukera. 

Behealdean “Gorde” botoia dago, hutsegiteetan egin ditugun aldaketak gordetzeko. 

“Ezeztatu” botoia oraindik gorde ez ditugun aldaketak desegiteko erabil daiteke. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NCE ikasleak 

 

Eskolak emateko talde bakoitzean, baliteke norbanako curriculum-egokitzapen bat 

(NCE) duen ikasleren bat egotea, edo ikasgai jakin baterako indartzea behar izatea. 

Kasu horietarako, aplikazioaren goiko menuan “NCE” izeneko aukera bat dugu. 

 

Taldea hautatzea 

Goiko menuan “NCE” aukera hautatuta, NCE ikasleak kudeatzeko hasierako 

pantailara iritsiko gara, eta eskolak emateko taldeen zerrenda bat ikusiko da, 

irakasleak erabiltzeko. Pantaila hau iragazkia da, bigarren urrats batean hautatu 

dugun taldeko ikasleengana iristeko. 

Hona pantailaren adibide bat: 

 

 



 

 

NCE eta indartzea jartzea 

Pantailako eskolak emateko edozein taldetan klikatuta, bigarren urratsera goaz, eta 

hautatutako taldeko ikasleak agertuko dira. Bigarren urratseko pantaila hauxe da: 

 

 

 

Ikusten denez, pantailaren goialdean kudeatzen ari garen mailari, taldeari eta 

ikasgaiari buruzko informazioa dugu. Informazio hori aurreko urratsean hautatu 

dugun taldeari dagokio. Talde horretako ikasleen zerrenda ere agertzen da 

pantailan. Ikasle bakoitzarekin, ikasgai horretan indartzea behar duten ikasleak 

hautatzeko zutabe bat dugu, eta beste zutabe bat, NCE zer ikaslek duten 



 

 

adierazteko. Gurutze gorriak dituen azken zutabea errenkada horretan ikaslearen 

hautapenak ezabatzeko da. 

Behar diren hautapenak egin ondoren, pantailaren behealdean aldaketak gordetzeko 

dagoen botoia sakatu behar da. Egin ditugun aldaketak gorde nahi ez baditugu, edo 

nahastu egin bagara eta aldaketak berriz egiten hasi nahi badugu, “Ezeztatu” botoia 

saka daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletinak 



 

 

 

Kalifikazioak eta hutsegiteak kudeatzeko menu nagusian, azken aukera bat dugu 

irakasleentzat. Azken aukera hori boletinak sortzea da, eta horiek inprimatzeko 

aukera izatea. 

 

Taldea eta ebaluazioa hautatzea 

Menu nagusiko “Boletinak” aukeran klikatuta, pantaila batera iritsiko gara, eta 

tutorea erabiltzaile duten talde ofizialak eta talde bakoitzerako definitutako 

ebaluazioak ikusiko ditugu. 

Pantaila honen antzekoa izango da: 

 

 

Pantailan, ikasle baten edo batzuen boletinak sortzeko, taldean eta ebaluazioan 

klikatu behar dugu. 

 

 

Boletinak sortzea 

Taldean eta ebaluazioan klikatu ondoren, pantaila honetara iritsiko gara: 



 

 

 

 

Pantailan ikusten denez, datu batzuk ditugu goialdean, informazio gisa zer ebaluazio 

eta talde ofizial hautatu ditugun adierazten digutenak. 

Taldeko ikasle-zerrenda bat ere sortuko zen, boletina sortzeko ikasle bat edo batzuk 

hautatzeko. 

Nahi ditugun ikasleak hautatu ondoren, pantailaren behealdeko botoien bidez, ikasle 

bakoitzaren boletin sinpleak edo osoak sortzeko aukera dugu. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Irakaslearen koaderno digitala 
 

Eskuliburuaren atal honetan, irakaslearen koaderno digitalari dagokion aplikazioaren 

zatiaren funtzionamendua azalduko da, eta aplikazioan ahalik eta modu 

grafikoenean lan egiteko jarraitu behar diren urratsak ere azalduko dira, errazago 

ulertzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erabiltzailea: Administratzailea 
Aplikazioan administratzailea erabiltzailearekin sartu bagara, pantailaren 

behealdean, “Administrazioa” esteka izango dugu, aplikazioan administratzaileen 

berariazko zatian sartzeko. 

 

 

Esteka horren bidez, administratzailearen zatira iritsiko gara. Goiko menua beste 

erabiltzaileenaren desberdina da. Ikus ditzagun arretaz menuaren aukera guztiak. 

 

 

 

Erabiltzaileen mantenimendua 

Administratzailearen menuan aurkituko dugun lehen gauza erabiltzaileen 

mantenimendua da. 

 



 

 

Aplikazioaren aukera horrek ikastetxeko aplikazioaren erabiltzaile guztien 

(irakasleen) zerrendara eramango gaitu: 

 

Zerrenda sinple bat da, erabiltzaile guztiak identifikatzen dituen izen-abizenak eta 

dokumentua dituena. 

Zerrenda oso luzea bada eta erabiltzaile jakin bat bilatu nahi badugu, erabiltzaile-

bilatzaile bat dugu bigarren erlaitzean: 



 

 

 

Hasierako taulan dauden eremu berberen arabera egin daiteke bilaketa. 

Iragazkiaren eremu guztiak zuri uzten badira, lehen erlaitzeko zerrendaren emaitza 

bera izango dugu. 

Adibidean, izenean “W50_US2” idazten badugu eta “Bilatu” klikatzen badugu, 

emaitzen erlaitzera joango gara, eta informazio hau izango dugu: 

 

Erabiltzaile bati buruzko informazioa aldatzeko, aldatu nahi dugun erabiltzailearen 

identifikazioaren balioaren gainean klikatu behar dugu. 

Erabiltzaile horri buruzko informazioa duen pantaila batera iritsiko gara: 



 

 

 

Pantailan, erabiltzaileari buruz erabiltzaile-zerrendan genituen datu pertsonal berak 

izango ditugu, eta gainera, erabiltzaile hori aplikazioan sartu zen azken eguneko 

informazioa, eta uneko ikasturtean ikastetxean ematen dituen ikasgaiei eta rolei 

buruzko informazioa. 

-“Baimenak editatu” botoia: 

Pantailaren behealdean, erabiltzaileari uneko ikasturtean ikastetxearen 

ikasgaietarako baimenak emateko botoia bat dugu. Ikasgai-zerrenda duen leiho bat 

irekiko da: 



 

 

 

Eta pantaila horren behealdean, hautapena gordetzeko, ikasgai guztiak hautatzeko 

eta hautapen guztia kentzeko botoi batzuk egongo dira: 

 

-“Talde ofizialak kudeatu” botoia: 

“Talde ofizialak kudeatu” botoia ere badugu, erabiltzaileak zer talde ofizial kudea 

ditzakeen adierazteko. Uneko ikasturtean ikastetxeko talde ofizialen zerrenda duen 

pantaila bat irekiko da, nahi diren talde ofizialak hautatzeko. 

 



 

 

-“Eguneratu” botoia: 

Erabiltzaile bati talde ofizial bat esleitu ondoren, erabiltzaileari “Kudeatzailea” rola 

sortuko zaio. Erabiltzailea editatzeko pantaila eguneratzeko, “Eguneratu” botoia 

sakatu eta erabiltzaileari rol hori gehitu zaiola egiaztatuko dugu. 

 

Ebaluazioen mantenimendua 

Administratzaileak uneko ikasturteko ebaluazioak aldatzeko aukera izango du. 

Ebaluazio-egunak jartzea 

Ikastetxe bakoitzak ebaluazio ofizial batzuk definituta ditu, baina administratzaileak 

horiek hasteko eta amaitzeko egunak jarri behar ditu. Horretarako, aukera bat dugu 

administratzailearen goiko menuan: 

 

Aukera horren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta ebaluazio-egunak zer 

mailatarako jarri nahi ditugun eskatuko zaigu: 

 



 

 

Nahi dugun maila hautatu ondoren, “Bilatu” botoia sakatu, eta hautatutako 

ikastetxerako eta mailarako definitutako ebaluazioak erakutsiko dizkigu: 

 

Pantaila honetan, ebaluazio-egunak aldatu eta aldaketak gorde daitezke. Egutegi 

lektiboaren barrutitik kanpo daudelako, edo ebaluazioen arteko egunak gainjartzen 

direlako, egunak zuzenak ez badira, horren berri emateko ohar bat ikusiko da, 

egunak zuzentzeko. 

 

Ebaluazio ez-ofizialen mantenimendua 

Ikastetxe bakoitzerako definitutako ebaluazioez gain, ikastetxeak behar dituen 

barne-ebaluazioak defini daitezke, ofizialak ez izan arren.  



 

 

Administratzailearen menuko aukeratik sartuta, ebaluazio ofizialena bezalako 

pantaila batera iritsiko gara, eta ebaluazio ez-ofizialak zer mailatan aldatu nahi 

ditugun eskatuko zaigu: 

 

Ebaluazio ez-ofizialak bilatzen baditugu, emaitzen pantaila batera iritsiko gara. 

Hasieran hutsik egongo da, baina ebaluazio ez-ofizialak sor daitezke: 

 



 

 

Ebaluazio bat gehitzen edo editatzen badugu, pantailaren behealdean atal bat 

irekiko da, ebaluazioa sortzeko edo aldatzeko bete behar diren datuak dituena. 

“Ikusi” aukera sakatzen badugu, informazio bera kontsulta moduan ikusiko dugu: 

 

Ebaluazio ez-ofizial bat sortzen dugunetik aurrera, ebaluazio-zerrendan ere agertuko 

da ebaluazio hori, ofizialekin batera. 

 

 

Egutegiak 

Administratzaileak ikastetxearen uneko ikasturteko egutegi lektiboa aldatzeko 

aukera izango du.  

Egutegia 

Administratzailearen goiko menuan aukera bat dugu egutegi lektiboa aldatzeko eta 

bertan jaiegunak sortzeko: 



 

 

 

Pantaila batera iritsiko gara, eta uneko ikasturteko egutegi lektiboko datak aldatu, 

eta egutegi horretako jaiegunak sortu, aldatu eta ezabatu ditzakegu. Hona 

pantailaren adibide bat: 

 

Egutegi lektiboaren hasierako eta amaierako egunak alda daitezke, pantailaren 

behealdeko “Ikastetxearen egutegia editatu” botoiaren bidez. Bi egun horiek 

aldatzeko leiho bat irekiko da: 



 

 

 

Eta jaiegunak sor daitezke, edo “Jaiegun berria” estekaren bidez edo zerrendako 

jaiegun batean klikatuz, sortutako jaiegun bat alda daiteke: 

 

Jaiegun bat sortzean, egun bat baino gehiago aukera daitezke (Aste Santurako, 

Gabonetarako, etab.), baina gero, jaiegunen zerrendan, bereiz erakusten dira, zio 

bera duten egunen arabera. 

 



 

 

Etapak 

Administratzailearen goiko menuan aukera bat dugu egutegi lektiboaren barruan 

talde ofizial bakoitzaren etapak sortzeko eta aldatzeko. Etapak ikasgai jakin bat 

emateko ordutegi zehatz bat duten denbora-tarteak dira. Ebaluazioekin bat etor 

daitezke ala ez, edo egutegi lektibo osoan zehar etapa bakarra izan daiteke. 

 

Lehenbizi ikastetxeko talde ofizialen zerrenda erakutsiko da, horietako baten etapak 

iragazteko eta ikusteko, eta talde ofizial batean definitutako etapak beste batean 

kopiatzeko. Irudi honetan adibide bat dago: 

 



 

 

-Etapak ikusi/aldatu/sortu: 

Talde ofizial bateko etapak ikusteko/aldatzeko/sortzeko, kudeatu nahi dugun talde 

ofizialaren izenean klik egin behar da. Hona adibide bat: 

 

Sortutako etapak ezin dira aldatu. Etapa bat aldatu nahi bada, ezabatu eta berria 

sortu behar da. Etapa bat sortzean, pantaila bat irekitzen da, eta etapa sortzeko 

behar diren datuak adierazi beharko dira: 

 



 

 

Etapa berri bat sortzean, datak egutegi lektibotik kanpo geratzen badira, edo 

aurreko etapa batekin gainjartzen bada, ohar bat ikusiko da, behar dena aldatzeko. 

-Etapak kopiatu: 

Talde ofizial bateko etapak beste talde ofizial batera kopiatu nahi badira, lehenago 

ikusitako talde ofizialen zerrendan sortutako etapak dituen talde ofizialaren “Kopiatu 

etapak hona:” esteka erabiltzen da. Talde ofizialen zerrenda bat ikusiko da, eta 

horien etapak hautatu eta kopiatu egin daitezke: 

 

 

Aplikazioaren aukerak 

Administratzailearen goiko menuan aukera bat dugu, ikastetxearen gogara alda 

daitezkeen aukerak definitzeko. 



 

 

 

Une honetan, kudeatzailearen eta irakaslearen hutsegite-txostenean ikusiko den 

hutsegite-portzentajea soilik defini daiteke, balio hori gainditzen duen ikasle 

kopurua kontrolatzeko: 

 

Balio lehenetsia 20 da, baina nahi den balioa jarrita alda daiteke. Balio lehenetsia 

berriz jarri nahi bada, nahikoa da balioaren ondoan dagoen gurutze gorrian klik 

egitea. 

 

 



 

 

Erabiltzailea: Irakaslea 
Irakaslearen pantaila guztietan zehar, esteka batzuk daude (arrastoak), une oro 

kudeatzen ari garen ikasgaira edota eskolak emateko taldera lasterbidea eskaintzen 

dutenak. 

 

Emandako ikasgaien zerrenda 

Goiko menuko “Orokorra” aukera zabaldu ondoren, lehen “Gaien zerrenda” aukeran 

klikatzen dugu. Atal honetan, irakasleak ematen dituen ikasgaien zerrenda 

erakusten da. Ikasgai guztietan zenbait aukera ditugu, dauzkagun baimenen 

arabera. 

 

 



 

 

Pantaila honetatik, ikasgaiaren xehetasunean eta taldearen xehetasunean sar 

gaitezke, horietako bakoitzaren tituluko lotura erabiliz. 

Eskuinaldean, ikasgaiari buruzko informazio bat hurrengo ikasturteko diseinu gisa 

hautatzeko aukera dugu, hots, “Diseinua”, ikasgaiaren diseinua nahi badugu, edo 

“Planifikatua”, talde jakin baten plangintza nahi badugu. 

Ikasgai batzuk kudeatzeko baimena badugu, “Atzera buelta” zutabean ikasgaiaren 

oniritzia kudea dezakegu, ikasgaiko irakasleak ikasgai aldagarriaren diseinua berriz 

izan nahi duela eskatu badu. 

 

Ikasgai-bilatzailea 

Guk ematen ez ditugun ikasgaietarako baimenak izan ditzakegu. Horretarako, 

baimenduta ditugun ikasgai horiei buruzko bilaketak egin ditzakegu bilatzailearen 

bidez. 

Bilatzailera iristeko, goiko menuko “Orokorra” aukera zabaltzen dugu, eta “Ikasgaien 

bilaketa” bigarren aukeran klikatzen dugu. 

 

Bilaketa iragazteko eta emaitza hobeak izateko zenbait eremu daude. 

Bilaketa horren emaitza “Emaitzak” erlaitzean ikus daiteke. 

 



 

 

 

Bilaketaren emaitzak honela bereizita daude: batetik, oniritzia duten edo ez duten 

ikasgaiak, kudeatzaileak egiaztatzeko zain daudenak; eta bestetik, oniritzia emanda 

duten ikasgaiak. 

Taulen gainerako aukerak aurreko puntuan azaldutako ikasgai-zerrendetako 

berberak dira. 

 

 

 



 

 

Jarraipena 

Bide luzeko lehen pantailara iritsi bezain laster, jarraipenean egin gabeko jarduerak 

dituzten ikasgaien laburpen bat dugu,. Zerrenda horretara iristeko beste bide bat da 

goiko menuan “Orokorra” aukera zabaltzea eta “Jarraipena”, hirugarren aukera, 

klikatzea. 

Aukera hori goiko menuan dago, bide laburreko edozein tokitan informazio hori 

eskuratzeko. 

 

Taulan ikus dezakegu zer ikasgaitan eta zer taldetan ditugun egin gabeko jarduerak. 

Zer jarduera zehatz den hori eta zer egunetan ematen den ere esaten digu taulak. 

Azken eremuak zer egoeratan dagoen adierazten du, hots, “Pasata dago” egindako 

jarduera gisa markatuta egon behar zuela da, eta “…(e)an amaituko da”, abian dela 

eta egun horretan amaituko dela. 

Azkenik, taldearen tituluan klikatuta, talde horren jarraipen-bilatzailean sartuko 

gara, eta jarduerak kudea ditzakegu. 

 

 

 

 



 

 

Egutegia 

Goiko menuko “Orokorra” aukera zabaldu ondoren, azken aukera, “Egutegia”, 

klikatzen dugu. Pantaila honetan, ematen ditugun ikasgaiei buruzko hurrengo lau 

egun lektiboetarako informazioa dugu, uneko egunetik hasita. 

 

Taulan zer taldetako eta zer ikasgaitako jarduerak eman behar diren ikusten da, 

egunez egun. Zer ordu zehatzetan emango diren ere ikusten da. 

 

Ikasgai baten diseinua 

Ikasgaiaren diseinuaren aukeretara iristeko, kudeatu nahi dugun ikasgai jakin 

batean sartu behar dugu. Ikasgaian sartzeko, lehenago azaldutako ikasgai-

zerrendaren izen bakoitzean dagoen esteka erabil daiteke (Aukera: Orokorra F 

Gaien zerrenda). 

Ikasgai-zerrendan ikasgai bat hautatu eta izenaren estekan klikatu ondoren, 

ikasgaiaren xehetasun-pantailara iristen gara. Egoeraren arabera, desberdina izango 

da (diseinuaren oniritzia emanda, diseinurik gabe, planifikatua…). Ikasgaiaren 



 

 

xehetasuna eskuliburuaren beste puntu batean azaldu denez, hemen ez dugu 

xehetasunik emango. 

Curriculum-proiektua 

Ikasgai batean sartu ondoren, bai xehetasun-pantailan, bai ikasgaiarekin lotutako 

edozein pantailatan, ikasgaiarekin lotutako curriculum-proiektua ikusi edo aldatu 

dezakegu, pantailaren goialdean dagoen “Diseinua” menuaren barruko “Curriculum-

proiektua ikusi” aukeraren bidez: 

 

 

Menuko aukera hori hautatuta, curriculum-proiektuaren xehetasun-pantailara iritsiko 

gara, eta ikaskuntzako emaitzak eta helburuak eta edukiak (prozedurazkoak, 

jarrerazkoak eta kontzeptuzkoak) ikus edo edita daitezke. 

Datu mota bakoitzerako erlaitz bat dago: 

 

-Ikaskuntza-emaitzak: 

 



 

 

 

Lehen erlaitzean, ikasgaiari atxikita dauden ikaskuntza-emaitzak ditugu. Pantailaren 

behealdean, eta ikaskuntzako emaitza eta helburuen gainerako erlaitzetan bezala, 

botoi batzuk daude, ikaskuntza-emaitza berri bat eta eduki berri bat sortzeko. Eta 

ikasgaia planifikatuta ez badago, curriculum-proiektu bat inportatzeko botoi bat 

dago, baina aurrerago azalduko dugu hori. 

Ikaskuntza-emaitza berri bat sortzeko, behealdeko botoian klik egin behar da. 

Ikaskuntza-emaitza sortzeko, behar diren datuak eskatzen dituen pantaila bat dugu: 



 

 

 

Nahitaezko datuak markatuta (*) daude izenean, eta betetzen ez badira, ohar-mezu 

bat ikusiko da, horiek betetzeko. Ikaskuntza-emaitzaren tituluan zein 

deskribapenean, sartutako testua gaztelaniaz ala euskaraz dagoen adierazi behar 

da. 

Zerrendan dagoen ikaskuntza-emaitza bat kontsultatu nahi badugu, nahikoa da nahi 

den ikaskuntza-emaitzaren izenean klikatzea, eta ikaskuntza-emaitza horri buruzko 

informazioa ikusiko dugu: 



 

 

 

Pantaila honetan, ikaskuntza-emaitza ezaba daiteke, pantailaren behealdean 

dagokion botoia klikatuz. 

Ikaskuntza-emaitzaren daturen bat aldatu nahi bada, editatu eta egindako 

konfigurazioarekin berriz gorde daiteke. Horretarako, pantailaren behealdeko 

“Editatu” botoia klikatu behar da, eta lehenago ikaskuntza-emaitza sortzeko 

ikusitakoa bezalako pantaila batean egingo dugu aldaketa. 

Ikaskuntza-emaitzari atxikitako ikaskuntza-helburuak ikusteko ere badago botoi 

bat. Botoia sakatuta, ikaskuntza-helburuen zerrenda ikusiko dugu: 

 



 

 

 

Ikaskuntza-helburu berriak sor daitezke pantailaren behealdeko “Berria” botoiaren 

bidez, edo editatu egin daitezke, zerrendako helbururen baten izenean klikatuz. 

Ikaskuntza-helburu berri bat sortu nahi badugu, datu batzuk eskatzen dizkigutela 

ikusiko dugu: 

  



 

 

 

Eremu guztiek izenaren ondoan (*) ikurra dutela ikus daiteke, hots, eremu guztiak 

nahitaezkoak dira, eta eremuren bat bete gabe ikaskuntza-helburu bat sortu nahi 

badugu, ohar bat egingo digu, arazo horren berri emateko. 

Helburua nola editatzen den ikaskuntza-helburuei dagokien erlaitza azaltzean 

ikusiko dugu. 

 

-Edukiak: 

Curriculum-proiektuan ditugun hiru erlaitzak edukien erlaitzak dira. Hiru eduki mota 

daude: prozedurazkoak, kontzeptuzkoak eta jarrerazkoak. 

Hemen, adibidez, jarrerazko edukien erlaitza ikus dezakegu: 

 



 

 

 

Eduki berri bat sortzeko, botoi bat dugu pantailaren behealdean. Hori sakatuta, 

edukia sortzeko behar diren datuak eskatuko dizkigun pantaila bat irekiko da: 



 

 

Edukia sortzeko nahitaezko datuak izenean (*) ikurra dutenak dira, eta ikus 

dezakegunez, datuetako bat sortu nahi den eduki mota da. Hautatu den motaren 

arabera, curriculum-proiektuari dagokion erlaitzean ikusiko da gero. 

Eduki jakin bat ezabatu edo editatu nahi bada, nahikoa da hautatutako edukiaren 

izenean klikatzea, eta xehetasun-pantaila irekiko da. Edukiak sortzeko bezalako 

pantaila bat da, eta ezabatzeko botoia eta editatzeko botoia daude, editatzeko eta 

egindako aldaketak gordetzeko: 

 



 

 

 

 

 

-Ikaskuntza-helburuak: 

Curriculum-proiektuaren azken erlaitza ikasgaiaren ikaskuntza-helburuena da, zer 

ikaskuntza-emaitzari atxikita dagoen bereizi gabe: 



 

 

 

 

Pantaila honetatik ezin dira ikaskuntza-helburu berriak sortu, baina lehendik 

daudenak ikusi eta editatu daitezke. Izen batean klik eginda, ikaskuntza-helburuari 

buruzko informazioa duen pantaila irekitzen da, eta ezabatu edo editatu egin 

daitezke nahi izanez gero: 

 



 

 

 

Ikaskuntza-helburua editatzeko, lehenago ikaskuntza-emaitza batetik ikaskuntza-

helburuak sortzeko ikusitakoaren antzeko pantaila bat erabiltzen da. 

 

-Curriculum-proiektua inportatzea. 

Curriculum-proiektuaren azalpenaren hasieran esan bezala, ikasgaia oraindik 

planifikatu gabe badago, erlaitz guztien behealdean botoi bat izango dugu, lehenago 

aplikazioan sortutako esportazio-artxibo batean gordeta dugun curriculum-proiektu 

bat inportatzeko. 

Botoian klikatzean, pantaila bat irekiko da, eta inportatu beharreko curriculum-

proiektu bat definituta duen fitxategi trinkotua eskatuko da. Fitxategirik hautatzen 

ez bada, edo fitxategiak informazio zuzena ez badu, ohar bat agertuko da hori 

adierazteko. 

Fitxategia zuzena bada eta curriculum-proiektua inportatzeko botoia sakatzen bada, 

kudeatzen ari garen ikasgairako curriculum-proiektua sortuko da. 

 



 

 

 

 

Diseinu-unitateak 

-Diseinu-unitateak: 

Ikasgai batean gaudenean, bai ikasgaiaren pantaila handian, bai ikasgaiarekin 

lotutako edozein pantailatan, definitutako diseinu-unitateak ikusi edo alda 

ditzakegu. Ikasgaia planifikatuta badago, unitateak eta haiei atxikitako jarduerak 

ikus daitezke, baina ezin dira aldatu. Diseinu-unitateak nola sortzen eta aldatzen 

diren ikusiko dugu hemen, ikasgaia oraindik planifikatuta ez badago, hori baita 

ikasgaiaren egoera arruntena diseinu-unitateekin lan egiteko. 

Ikasgairako dauden diseinu-unitateak kontsultatzeko, goiko menuko “Diseinua F 

Diseinu-unitateak ikusi” aukerara joan behar da. 

 



 

 

 

Diseinu-unitaterik badago, horiek biltzen dituen taula bat agertuko da.  

Lehen zutabean diseinu-unitateen ordena adierazten da, eta ordena horri jarraituko 

zaio eskolak ematean, plangintza egiten denean.  

Beste zutabe batean diseinu-unitatearen iraupena adierazten da, eta parentesi 

artean, diseinu-unitateko diseinu-jardueren iraupen guztien batura. Kopuru horiek 

berdinak izan behar dute, aurrerago oniritzia eskatzeko. 



 

 

Beste zutabe bat unitate bakoitzak ikasgaiaren barruan duen pisua da. Datu 

horrekin ikasgaiaren kalifikazioa lortzen da, unitate bakoitzaren pisuan oinarrituta 

diseinu-unitateen arteko nota haztatua kalkulatuz. 

Eta azkenik, zutabe batean diseinu-unitateak duen diseinu-jarduera kopurua 

adierazten da. 

 

Diseinu-unitate berri bat sortzeko, pantailaren behealdeko “Berria” botoia 

klikatzean, pantaila batera iritsiko gara, eta diseinu-unitate bat sortzeko behar diren 

datuak eskatuko zaizkigu. Ordena gisa, sortu ditugun unitateen ordenarik 

handienaren hurrengoa proposatuko da, eta akronimo gisa, ikasgaiaren akronimoa 

eta proposatutako ordena. 

 

 

Sortutako diseinu-unitatea kontsultatu nahi bada, kontsultatu edo editatu nahi den 

diseinu-unitatearen izena klikatu behar da. Unitatearen xehetasun-pantaila hauxe 

da: 



 

 

 

 

Pantaila honetatik, eta behealdeko botoien bidez, diseinu-unitatea ezaba daiteke, 

diseinu-unitate bat sortzeko erabilitakoaren antzeko pantaila batetik edita daiteke, 

eta inportazio-artxibo batetik diseinu-unitateak inporta daitezke. Pantaila 

curriculum-proiektuak inportatzekoa bezalakoa da, baina itxura hau du: 

 

 

Eta azkenik, botoi bat dugu, kudeatzen ari garen diseinu-unitateko diseinu-

jarduerak ikusteko (unitate bateko jarduerak ikusteko, unitate-zerrendan unitate 



 

 

bateko jarduera kopuruan ere klika daiteke, lehenbizi unitatearen xehetasunean 

sartu gabe). Botoi horretan klikatzean, pantaila batera joango gara, eta diseinu-

unitateko diseinu-jardueren zerrenda duen taula bat agertuko da: 

 

 

Pantaila hau diseinu-unitateetarako ikusi dugunaren antzekoa da. Bertan, 

ondorengoak adierazteko zutabeak ditugu: dagokion diseinu-unitatearen barruan 

diseinu-jarduerek duten ordena, akronimoa, jarduera kritikoa den ala ez adierazteko 

eremu bat, jarduera mota (irakaskuntza edo ikaskuntza), diseinu-jardueraren 

iraupena, jarduerak unitatearen barruan duen pisua, eta azkenik, diseinu-unitate 

bakoitzari atxikitako ikaskuntza-helburuen kopurua. 

Pantailaren behealdean ezkerretan, kudeatzen ari garen diseinu-unitatearen 

iraupenari buruzko informazioa dugu, eta diseinu zuzena izateko, iraupen horrek 

taulan ditugun jarduera guztien iraupenen baturaren berdina izan behar du. 

Unitatearen pisua ikasgaiarekikoa da, eta kasu honetan, unitatearen pisua 

ikaskuntza-unitatearekikoa da. Unitateak pisurik ez badu, bertako jarduerek ez dute 

pisurik izan behar, eta  unitateak pisua badu (adibidez, 20), jardueren pisuen 

baturak 100 izan behar du (unitateen pisuen baturak ere 100 izan behar du). 

 



 

 

-Diseinu-jarduerak: 

Lehenago ikusitako diseinu-jardueren zerrendaren pantailan, diseinu-jarduera 

berriak sortzeko aukera dugu, pantailaren behealdeko “Berria” botoian klik eginda. 

Botoi horretan klikatzean, jarduera bat editatzeko pantailara goaz: 

Ikusten denez, nahitaezko eremuak daude, “(*)” marka dutenak. Diseinu-jarduera 

bat eremu horiek bete gabe sortu nahi bada, ohar bat agertuko da, egoera horren 

berri emateko. 

Diseinu-jarduera bat sortzean, akronimo gisa unitate horren akronimoa eta 

jarduera-zerrendan dugun maximoaren hurrengoa proposatuko zaigu, eta 

proposatutako ordena ere zerrendako maximoaren hurrengoa izango da. Diseinu-

jardueraren pisua dagokion diseinu-unitateari buruzkoa da, eta unitate baten 

diseinu-jardueren pisuen baturak 100 izan behar du, diseinu-unitateak ikasgaiaren 

barruan pisurik badu. Arau orokor gisa, ikaskuntza motako jarduerek pisu bat izan 

beharko dute, eta ebaluatzeko jarduerak izango dira; irakaskuntza motakoak, 

berriz, ez dira ebaluatzekoak, eta normalean ez dute pisurik izango. 



 

 

Sortu dugun diseinu-jarduera bat kontsultatzeko eta aldatzeko, diseinu-unitate 

bateko diseinu-jardueren zerrendan jardueraren izenean klikatu behar da. Unitatea 

kontsultatzeko pantaila hauxe da: 

  

Diseinu-jarduera bat sortzean, ez da hari atxikitako dokumenturik, ikaskuntza-

helbururik edo edukirik egongo, baina pantailaren behealdeko botoien bidez, gehitu 

edo kontsultatu egin daitezke. 



 

 

-“Ikusi atxikitako dokumentuak” botoia sakatuta, pantaila honetara iritsiko gara:   

 

Pantaila honetan kudeatzen ari garen diseinu-jarduerari atxikitako dokumentu-

zerrenda bat ikusiko da, eta botoi batzuk, diseinu-jardueraren xehetasunera 

itzultzeko, eta dokumentu berri bat gehitzeko. 

-“Ikaskuntza-helburuak gehitu” botoia sakatuta, pantaila honetara iritsiko gara: 

 

Pantaila honetan, kudeatzen ari garen diseinu-jarduerari atxikitako ikaskuntza-

helburuen hautapena alda daiteke. Hautatutako ikaskuntza-helburuen zerrendan 



 

 

sartzeko, lehenago ikusitako diseinu-unitate bateko diseinu-jardueren taulan dagoen 

diseinu-jarduera baten helburu-zenbakian ere klika daiteke. 

-“Edukiak gehitu” botoia sakatuta ikaskuntza-helburuena bezalako pantaila batera 

iritsiko gara, baina ikasgairako edukiak definituta izango ditu. Nahi diren edukiak 

hautatu ondoren, jardueraren xehetasunean ikus daitezke, jardueraren xehetasun-

pantailan eduki batzuk hautatuta zeudela ikusi dugun bezala. 

 

Oniritzia eskatzea 

Diseinu bat sortu eta ikasgaian lan egiteko ontzat eman nahi badugu, lehenik 

sortutako diseinuaren oniritzia eskatu behar da, zuzen sortu dela egiaztatzeko. 

Horretarako, aukera bat dago goiko menuan: 

 

 

Oniritzia eskatu eta onartu ondoren, diseinuarenen antzeko plangintza-unitate eta -

jarduera batzuk sortuko ziren, eta ikasgaia ematen den taldeekin lan egiten has 

daiteke. Oniritzia lortu ondoren diseinua aldatzeko, kudeatzaileari aldaketa eskatu 

beharko zaio, eta berak erabakiko du aldaketa onartu ala ukatu. 

Ikasgaiaren diseinuak baldintza batzuk bete behar ditu oniritzia onartzeko. Horien 

artean, unitate batek ezin duela 0 iraupena izan, unitate batek gutxienez jarduera 

bat izan behar duela, unitate baten iraupenak jarduera guztien iraupenen baturaren 



 

 

berdina izan behar duela, unitate guztien pisuen batura 100 izatea, unitate bateko 

jardueren pisuen batura 100 izatea, etab. 

Oniritzia onartzeko behar diren baldintzetakoren bat betetzen ez bada, ohar-mezu 

batean arrazoia agertuko da, hori zuzentzeko eta arazoa konpondu ondoren oniritzia 

berriz eskatzeko. 

Hona errore-mezuaren adibide bat: 

 

 

Diseinua zuzena izateko baldintza guztiak betetzen direnean, eta oniritzia onartzeko 

moduan dagoenean, berrespen-mezu bat agertuko da, diseinuaren oniritzia zuzen 

egin dela adierazteko. 

Diseinua esportatzea 

Diseinua sortu dugunean, esportatu egin daiteke, beste ikasgai batean erabiltzeko. 

Horretarako “Diseinua esportatu” izeneko aukera bat dago goiko menuan. 



 

 

 

Menuko aukera horren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta ikasgaiaren diseinu-

unitate eta diseinu-jarduera guztiak egongo dira bertan. Unitate eta jarduera horiek 

guztiak, edo esportatu nahi ditugunak soilik hauta daitezke. Hona hemen hasierako 

pantaila, unitate eta jardueren zerrenda nola aurkezten den ikusteko: 

 

 

 



 

 

Esportazio-artxiboa egiteko, zenbait aukera ditugu pantailaren behealdeko botoien 

bidez: 

 

 

Zenbait esportazio mota egin daitezke: 

-Curriculum-proiektua esportatu: Ikasgaiaren curriculum-proiektua esportatu 

(ikaskuntza-emaitzak, edukiak eta ikaskuntza-helburuak). 

-Unitateak esportatu: Pantailan erakutsitako zerrendan hautatutako diseinu-

unitateak esportatzen ditu. 

-Jarduerak esportatu: Pantailan erakutsitako zerrendan hautatutako diseinu-

jarduerak esportatzen ditu. 

-Ikasgai osoa esportatu: Curriculum-proiektua eta ikasgairako definitutako unitate 

eta jarduera guztiak esportatzen ditu. 

Emaitza artxibo trinkotu bat da (artxiboa.zip), datu horiek beste ikasgai batera 

esportatzeko erabil daitekeena. 

 



 

 

 

Diseinua inportatzea 

Oraindik diseinua sortu gabe duen ikasgai bat dugunean, eta ikasgai horretarako 

behar dugunaren antzeko diseinuarekin sortutako esportazio-artxibo bat dugunean, 

inportatu egin daiteke, eta gero diseinua kudeatzen ari garen ikasgaiari egokitzeko 

behar diren aldaketak egin. 

Horretarako, aukera bat dugu goiko menuan. 

 

 



 

 

Menuko aukera horren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta inportatu nahi dugun 

artxiboa eskatuko zaigu, eta 2 ekintza posible proposatuko zaizkigu: curriculum-

proiektua soilik inportatu, edo unitateak inportatu, gainerako kasuetan diseinu bat 

inportatzeko. 

 

 

 

Atxikitako dokumentuak 

Ikasgai bati dokumentuak atxiki dakizkioke. Horretarako, aukera bat dago goiko 

menuan: 

 



 

 

Aukera horrek leiho honetara eramango gaitu, eta atxikitako dokumentuen zerrenda 

izango dugu (hasieran ez da bat ere egongo). Ikasgai horri atxikitako dokumentuak 

gehitu, kontsultatu eta ezabatu egin daitezke bertan: 

 

Dokumentu berri bat gehitu nahi bada, pantailaren behealdean horretarako dagoen 

botoia klikatuko dugu, eta dokumentu bat editatzeko pantailara joango gara: 

 



 

 

Pantaila honetan, behar diren eremuak eta dokumentua non dagoen bete behar da, 

eta dokumentua gordetzeko botoia sakatu. Horrela, lehenago ikusitako zerrendan 

dokumentu berri bat gehituko da. Zerrendako dokumentu baten izenean klik egiten 

bada, dokumentu baten xehetasun-pantailara joango gara: 

 

Pantaila honetan dokumentuari buruzko informazioa eta horrekin egin daitezkeen 

ekintzak ditugu. Atxikipena ezabatu egin daiteke, eta zerrendatik desagertuko da. 

Berri bat egitean bezala, editatu egin daiteke editatzeko pantailara joanda, edo 

dokumentua ireki eta ikusi egin daiteke. 

 

Ikasgaiaren etapak 

Ikasgai batek etapa batzuk, hots, denbora-tarteak, sortuta izan behar ditu, eta 

ordutegi jakin bat esleituko zaie. 

Etapak sortzeko, edo daudenak ikusteko, aukera bat dugu goiko menuan: 



 

 

 

 

Menuko aukera honen bidez, ikasgaiaren etapen mantimenduaren pantailara iritsiko 

gara, eta batetik, eskuz sortutako etapak izango ditugu, eta bestetik, 

administratzaileak definitutako talde ofizialaren etapak heredatzeko aukera. Adibide 

honetan, talde ofizialaren etapak heredatu dira: 

 

 

Etapak ezin editatu direnez, aldaketa bat egin nahi bada, nahi ez diren etapak 

ezabatu eta berria sortu behar da. “Berria” estekan klik egitean, pantaila batera 



 

 

goaz, eta etapa bat sortzeko behar den informazioa eskatuko zaigu. Lehendik 

dauden etapekin gainjartzen diren egunak sartuz gero, hori adierazten duen ohar 

bat agertuko da, etapa berria sortzean: 

 

Gure etapa berria sortu ondorengo pantailaren adibide bat da hau: 

 



 

 

 

 

 

Oharrak 

Goiko menuan aukera bat dago ikasgai jakin bati buruzko oharrak gordetzeko. 

Ikasgaiaren pantaila batean gaudela, “Oharrak” aukera izango dugu menuan: 

 

 

Aukera horren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta ikasgaiari buruzko informazioa 

eta eremu editagarri bat ditugu, nahi diren oharrekin testu bat gordetzeko: 



 

 

 

 

Taldeen laburpena 

Irakasle batek ikasgai jakin bat ematen duen taldeen laburpen bat eskura daiteke. 

Horretarako, ikasgaiaren pantaila batean gaudela, goiko menuko “Taldeen 

laburpena” aukera hautatzen da.  

 

 

Menuko aukera horren bidez pantaila batera iritsiko gara, eta irakasleak ematen 

duen ikasgaiaren taldeak dituen taula bat izango dugu. Talde bakoitzari buruzko 

informazio hau dugu: ikasle kopurua, tutorearen izena eta horren egoera, unitate 



 

 

kopurua eta horien pisua. Adibide honetan, ikasgaiak talde bakarra du eta oraindik 

abian da. Horrek adierazten digu plangintza oraindik ez dela egin, baina baditugu 20 

plangintza-unitate, eta horien pisuen batura 100  denez, plangintza egiteko prest 

dagoela dirudi: 

 

Taldeen izenak estekak dira, eta horietan klik eginda, taldearen xehetasun-

pantailara goaz. Pantaila hau eta bertan dauden aukerak eskuliburuaren beste atal 

batzuetan azalduko dira. Beraz, hemen zer pantailatara iritsiko garen erakutsiko da, 

baina ez dugu xehetasunik emango: 



 

 

 

Jarraipen-grafikoa hutsik dago oraingoz, baina taldea planifikatzen den heinean, eta 

plangintza-jarduerak eginda gisa markatzen diren heinean, egindako jardueren 

portzentajea handitu egingo da, eta taldearen jarraipena begiratu batez egiazta 

daiteke hemen. 

 

 

 

 

Azpitalde bat planifikatzea 

Aplikazioak ikasgaiaren oniritzia eman ondoren, eskolak emateko taldearekin lanean 

has gaitezke. Eskolak emateko talde baten lan-ingurunea definitzeko zenbait ekintza 

ditugu, hots, plangintza-unitateak eta horien jarduerak, etapak, ordutegia, etab. 



 

 

Plangintza-unitateak 

Eskolak emateko taldearen xehetasunean gaudela, menuko “Plangintza” aukera 

zabaltzen dugu, eta “Plangintza-unitateak ikusi” aukera hautatzen dugu. 

 



 

 

Irekiko den pantailan, taldeak dituen plangintza-unitateen zerrenda bat ikusiko 

dugu. Unitate horiek ikasgaiaren diseinu-unitateak, ikasgaiaren oniritziaren ondorioz 

ontzat eman direnak, erabiliz sortu dira.Zerrendan plangintza-unitate guztiei 

buruzko informazioa dugu. Zutabe hauek daude: 

• Ordena: unitateen arteko antolaketa. 

• Titulua: unitatearen izena. 

• Akronimoa: unitatearen izen laburra. Bakarrak dira. 

• Iraupena: unitatearen iraupena. Parentesi artean jardueren iraupenen batura 

dago. 

• Pisua: unitateak taldearen barruan duen pisua. 

• Jarduera kopurua: unitate bakoitzaren barruan zenbat jarduera dauden. 

• Ebaluazioa: unitatea zer ebaluaziotan sartzen den adierazten du. Taldea 

planifikatuta ez badago, ez dugu informazio hori izango. 

Ordena, akronimoa, pisua eta iraupena alda daitezke, eta behealdeko “Gorde” 

botoiaren bidez gorde daitezke aldaketak. 

“Berria” botoia sakatuta, plangintza-unitate bat sortzeko aukeran sartzen gara. 

Pantaila berri honetan, formulario bat dugu unitatearen informaziorako. Titulua eta 

deskribapena euskaraz zein gaztelaniaz jar ditzakegu. Akronimoa bakarrik betetzen 



 

 

da unitatean izango duen ordenarekin, eta ordena, sortutako azken unitatearen 

hurrengoarekin. 

 

“Berria” botoia sakatu beharrean, unitatearen izenean klikatuta kudea dezakegu 

unitate bat, eta horren xehetasunera iritsiko gara. 

Horri buruzko informazioa ikusiko dugu, eta beheko botoiekin, ekintzak: ezabatu, 

editatu, unitate-zerrendara itzuli, jarduerak ikusi edo jarduerak inportatu. Azken 

puntu horrek ez ditu jarduerak sortzen unitate honetan, eskolak emateko talde 

honen beste ikasgai batera edo beste plangintza-unitate batera jarduerak 

esportatuta. 

Unitatearen edizioak unitateak sortzeko bezalako pantaila batera eramango gaitu, 

baina aldatu beharreko plangintza-unitateari buruzko informazioa duten eremuekin. 

 

Era berean, bi bidetatik sar gaitezke plangintza-unitate bateko jarduera-zerrendara: 

unitatearen xehetasuneko “Jarduerak ikusi” botoiaren bidez, edo unitate-zerrendako 

estekaren bidez. 

Biekin unitate jakin bateko plangintza-jardueren zerrendara joaten gara. 



 

 

 

Zerrendan plangintza-jarduera guztiei buruzko informazioa dugu. Zutabe hauek 

daude: 

• Ordena: jardueren arteko antolaketa. 

• Titulua: jardueraren izena. 

• Akronimoa: jardueraren izen laburra. Bakarrak dira. 

• Kritikoa: jarduera editatzean edo sortzean aukera hori markatu den 

adierazten du. 

• Mota: jarduera mota. 

• Iraupena: jardueraren iraupena. 

• Pisua: jarduerak plangintza-unitatearen barruan duen pisua. 

• Ikask. obj.: jarduerari gehitutako ikaskuntza-helburuak. 

Ordena, akronimoa, eta iraupena alda daitezke, eta behealdeko “Gorde” botoiaren 

bidez gorde daitezke aldaketak. 

Behealdean, unitatearen guztizko iraupena zein den adierazten zaigu. 

“Berria” botoia sakatuta, plangintza-jarduera bat sortzeko aukera dugu. 



 

 

 

Pantaila berri honetan, formulario bat dugu jardueraren informaziorako. Titulua eta 

deskribapena euskaraz zein gaztelaniaz jar ditzakegu. Akronimoa bakarrik betetzen 

da, jarduerari dagokion unitatearen akronimoarekin eta jarduerak izango duen 

ordenarekin, eta ordena, sortutako azken jardueraren hurrengoarekin. 

Jarduera mota hauta dezakegu: irakaskuntza (pisurik gabe) ala ikaskuntza. Eta 

hautatzeko 2 eremu ere baditugu: kritikoa eta egindakoa. 

Aplikazioari jarduera hori noiz onartuko den adierazteko da kalifikazio minimoa. 

Hori guztia behealdeko “Gorde” botoiaren bidez gordeko dugu aplikazioan. 

 

“Berria” botoia sakatu beharrean, jardueraren izenean klikatuta kudea dezakegu 

jarduera bat, eta horren xehetasunera iritsiko gara. 



 

 

 

Goialdean jarduerari buruzko informazioa dago, eta ezabatu edo editatu egin 

dezakegu. Edizioa lehenago deskribatutako sorkuntzaren berdina da, baina 

formularioan jarduerari buruzko datuak ditu. 



 

 

Behealdean, jarduerari atxikitako edukien laburpena ikusiko dugu, prozedurazko, 

kontzeptuzko eta jarrerazkoetan bereizita. 

 

“Atxikitako dokumentuak ikusi” botoia sakatzen badugu, jarduerak atxikita dituen 

dokumentu-zerrendan sartuko gara. 

 

Dokumentuaren xehetasunera joan gaitezke haren izena klikatuta, edo berri bat 

gehitu dezakegu, behealdeko botoia erabiliz. 

Dokumentuaren xehetasuna hauxe da: 

 

Erakusten zaigun informazio guztia eta ematen zaizkigun aukerak ikusten ditugu, 

eta dokumentua ezabatu, editatu edo deskargatu egin dezakegu. 



 

 

 

Edizioaren eta dokumentu berriaren formularioa hau da: 

 

Azkenik, ikaskuntza-helburu gehiago edo eduki gehiago gehitu ditzakegu. Jarduerari 

gehitzeko ditugun ikaskuntza-helburuen zerrenda izango dugu (atxikita ditugunak 

hautatuta agertuko dira), eta beste kasuan, jarduerari gehitu diezazkiokegun 

edukiena (atxikita ditugunak ere hautatuta). 



 

 

 



 

 

Etapak 

Taldearen xehetasunean gaudela, menuko “Plangintza” aukera zabaltzen dugu, eta 

“Taldearen etapak” aukera hautatzen dugu. 

Goialdean egutegi lektiboari buruzko informazioa eta bi zerrenda dituen pantaila bat 

ikusten dugu: bat taldean sortutako etapetarako eta berari bakarrik dagozkionak, 



 

 

eta ikasgaitik heredatu diren etapetarako, hots, taldearenak direnak, baina 

ikasgaian definitutakoen antzekoak. 

 

Etapak zerrenden azken zutabetik zuzenean ezaba ditzakegu, eta ikasgaiaren 

etapak berreskuratu, “Ikasgaiaren etapak heredatu” botoiarekin. 

Bi zerrenden arteko “Berria” estekaren bidez, etapa berriak sor ditzakegu. Pantaila 

honetara eramaten gaitu: 



 

 

Formularioak etaparen titulua, eta etaparen hasiera-data eta amaiera-data eskatzen 

dizkigu (euskaraz zein gaztelaniaz jar daiteke). 

Informazio hori “Gorde” botoiarekin gordeko dugu. 

 

Ordutegia 

Eskolak emateko talde baten ordutegia bi motatakoa izan daiteke: ordutegitik (AJE) 

datorrena, edo irakaslearen koaderno digitaleko ordutegia (ordutegi propioa). 

Informazio hori taldearen xehetasunean ikusten dugu (ikus taldearen irudi grafikoa). 

Xehetasun-pantaila horretan, ordutegi-aldaketa automatikoki egin dezakegu. 

Lehentasun hori aldatu egin dezakegu, menuko “Plangintza” aukeran sartuta eta 

“Taldearen ordutegi-lehentasuna aldatu” aukeran klikatuta. 

Taldearen xehetasunean gaudela, menuko “Plangintza” aukera zabaltzen dugu, eta 

“Ordutegia ikusi” aukera hautatzen dugu. 

• Ordutegi-lehentasuna AJE ordutegia bada, ordutegia ezin da aldatu, 

ordutegitik datorrelako eta etapa bakarra duelako, uneko ikasturtearen 

egutegi lektibo osoari dagokiona, eta honela ikusten dugu: 



 

 

◦ Eskola ematen den astearen egun-zerrenda eta hasiera- eta amaiera-

ordua. Egun horretako eskoa zer saiotakoa den ere adierazten zaigu. 

◦ Goialdean, ordutegi horrekin guztira zenbat ordu diren, eta unitateetan 

planifikatutako guztiak zenbat diren laburtzen da. 

• Ordutegi-lehentasuna PROPIOA bada, etapa-zerrenda ikusten dugu, etapa 

bakoitzeko eskolen egunak eta orduak dituena. Pantaila honela ikusten da: 



 

 

◦ Goialdean ikasturtean zehar ordutegi honekin emandako orduen 

guztizkoa eta plangintza-unitateetan ditugun orduak erakusten zaizkigu. 

◦ Etapa bateko ordutegia beste batera kopia dezakegu, etapa bakoitzaren 

eskuinaldeko konboa eta “Kopiatu” botoia erabiliz. 

◦ Etapa baten izenean klikatzen badugu, etapa horretako ordutegia edita 

dezakegu. Honelako pantaila bat agertuko da: 



 

 

▪ Goialdean, kudeatzen ari garen etapari buruzko informazioa dugu. 

▪ Gero, asteko egun-zerrenda dugu, eta hasiera- eta amaiera-ordua eta 

guztizko iraupena adieraz ditzakegu. Iraupena bakarrik kalkulatzen 

da, baina aldatu egin daiteke. 

▪ Behealdean, sartzen ari denaren ondorioz ordutegia nola geratzen den 

laburtzen zaigu: Etaparen guztizko iraupena, gainerako etapak eta 

guztizkoa. Plangintza-unitateetan falta zaiguna edo soberan dagoena 

ere adierazten digu. 

 

Egutegia planifikatzea / sortzea 

Talde batek ordutegia baduenean (AJE ordutegia edo irakasleak sartutako ordutegia 

bada ere), sor daiteke jardueren eta horren plangintza-unitateen egutegia. 

Horretarako hau egin behar da: 

1. Kudeatu behar den taldean sartu. 

2. “Plangintza” menua zabaldu. 



 

 

3. Aukera hauetako bat hautatu: 

• Ikasturte hasieratik planifikazioa gauzatu: ikasturte osoaren plangintza 

sortu nahi denean. 

• Gaurtik aurrerako planifikazioa gauzatu: uneko datatik aurrera taldea 

berriz planifikatu nahi bada (orokorrean, eman beharreko unitateetan edo 

jardueretan egokitzeren bat izan denean). 

 

Bi kasuetan, aplikazioak unitate eta jarduera guztiak egokitzen ditu egutegian, egun 

bakoitzean zer eman behar den ezartzeko. Gainera, unitateen notak zer 

ebaluaziotan hartuko diren kontuan ezartzen du. 

Baliteke unitate batzuk bi ebaluazioren artean geratzea. Horrela bada, aplikazioak 

irtenbideak ematen ditu. 

Ebaluaziorik gabeko unitateak 



 

 

 



 

 

 

Ebaluazioen artean geratzen diren unitate guztietan, informazio hau dago: 

• Unitateak ebaluazio bakoitzean duen iraupena eta pisua. 

• Unitatea bi ebaluazioen artean automatikoki zatitzeko informazioa (jarduera-

banaketa eta pisuak barne). 

Informazio hori emanda, ekintza hauetako bat egin daiteke: 

• Unitatea bi ebaluazio horietako batean jarri. 

• Unitatea aplikazioak kalkulatutako aukera automatikoaren arabera zatitu. 

Aurrekoa ordeztuko duten 2 unitate sortuko dira, jarduerak bien artean 

proportzionalki banatuta, hala badagokio. 

• Bietako bat ere ez. Plangintza-unitateen zerrendan jarraitzen da, eta 

horretan nahi diren aldaketak egin beharko dira, plangintza berriz eskatzeko. 

Plangintza zuzen baten emaitza unitate eta jardueren zerrenda bat da, eta horietako 

bakoitza zer egunetan eta zer ordutan emango den adierazten da. 

 

 

 

Egutegiaren plangintza / xehetasuna ikustea 

Plangintza sortu ondoren, goiko menuan beste aukera bat dugu, plangintza nahi 

denean kontsultatzeko: 



 

 

 

 

Ikasgaiaren plangintza, eguna/ordua eta unitatea/jarduera erlazionatzen dituen 

egutegia erakusten duena, 2 modutan bistara daiteke: Horretarako, pantailaren 

behealdean botoi bat dago informazioaren bistaratzea aldatzeko. 

Dataren araberako egutegiaren xehetasunean gaudela, informazioa honela 

aurkezten zaigu: 

 

 Ikasgaia emateko datak dituen zerrenda bat dela ikusten dugu, eta informazio gisa, 

egun bakoitzean zer jarduera eman behar diren, horien iraupena (hasiera- eta 

amaiera-ordua barne) eta zer ebaluaziotakoa den adierazten du. Ebaluazioa 



 

 

aldatzean, datuak beste kolore batez ikusten dira, egun edo jarduera zehatz bat zer 

ebaluaziotakoa den errazago ikusteko. 

 

Pantailaren behealdean zenbait botoi ditugu, eta orain ikusiko ditugu: 

 

“Plangintza deskargatu (iCal)” botoia plangintza iCal formatuan sortzeko balio du, 

eta formatu horrekin bateragarria den beste aplikazio batera esportatzeko. Botoia 

klikatzean, artxibo bat sortuko da, eta gorde daiteke: 



 

 

 

"Inprimatu” botoia plangintza inprimagailu bidez inprimatzeko da, eta “Ezabatu” 

botoia sortutako plangintza ezabatzeko eta diseinuaren oniritzi-egoerara itzultzeko, 

eta ordutegia edo plangintzako unitate/jarduera bat aldatzeko, beharrezkoa bada, 

eta plangintza berriz exekutatzeko. 

Azken botoia “Plangintza jardueren arabera ikusi” da. Botoi horren bidez, bistaratzea 

aldatu egiten da, eta informazioa jardueraren arabera zerrendatzen da, eta ez 

egunaren arabera, orain ikusten ari ginen bezala. Hona informazioa jardueraren 

arabera nola ikusiko litzatekeen: 



 

 

 

Bistaratze honekin, ez da bereziten jarduera bakoitza zer ebaluaziotakoa den, eta 

kolorea ez da aldatzen, informazioa dataren arabera bistaratzean bezala. Zerrenda 

bat dugu, ematen diren jarduerak (parentesi artean, zer unitatetakoak diren), 

hasiera- eta amaiera-data eta iraupena, eta zer astegunetan emango diren 

adierazten duena. 

Pantailaren behealdean, egutegia inprimatzeko eta iCal formatura esportatzeko 

botoiak ditugu, eta informazioa “Plangintza dataren arabera ikusi” moduan 

bistaratzeko. 

 

 

Plangintza esportatzea 

Plangintza bat sortu dugunean, esportatu egin daiteke, beste ikasgai batean 

erabiltzeko. Horretarako “Plangintza esportatu” izeneko aukera bat dago goiko 

menuan. 



 

 

 

Aukera hau diseinuan azaldutakoaren antzekoa da, eta sortzen den esportazio-

artxiboa diseinuan, esportatutako datuak erabiliz diseinu berri bat inportatzeko, 

sortutakoa bezala tratatuko da. 

Menuko aukera horren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta ikasgaiaren 

plangintza-unitate eta -jarduera guztiak egongo dira bertan. Unitate eta jarduera 

horiek guztiak, edo esportatu nahi ditugunak soilik hauta daitezke. Hona hemen 

hasierako pantaila, unitate eta jardueren zerrenda nola aurkezten den ikusteko: 

 



 

 

Esportazio-artxiboa egiteko, zenbait aukera ditugu pantailaren behealdeko botoien 

bidez: 

 

 

Zenbait esportazio mota egin daitezke: 

-Unitateak esportatu: Pantailan erakutsitako zerrendan hautatutako plangintza-

unitateak esportatzen ditu. 

-Jarduerak esportatu: Pantailan erakutsitako zerrendan hautatutako plangintza-

jarduerak esportatzen ditu. 

-Talde osoa esportatu: Taldearentzat definitutako unitate eta jarduera guztiak 

esportatzen ditu. 

Emaitza artxibo trinkotu bat da (artxiboa.zip), datu horiek beste ikasgai baten 

diseinu gisa esportatzeko erabil daitekeena. 

 



 

 

 

 

Taldearen jarraipena 

Demagun plangintza sortu dugula, eta horrekin egunez egun nola lan egin behar 

den ikusiko dugu. 

Pantailaren goiko menuan, aukera bat dugu taldearen jarraipena kontrolatzeko: 

 



 

 

Aukera horren bidez, plangintzan dagoen jarduera-iragazki batera goaz, data 

batzuen arteko jarduerak, edo egindakoak edo egin gabekoak hautatzeko. 

Iragazkian ezer hautatzen ez bada, taldean planifikatutako jarduera guztiak 

agertuko dira: 

 

 

Nahi dugun iragazkia jarri ondoren, “Bilatu” botoia sakatu eta emaitza-erlaitzera 

joango gara, eta iragazkiaren arabera aurkitutako jarduera guztiak agertuko dira. 

Hona adibide bat: 



 

 

 

Jarduera-zerrenda lehenago plangintzaren xehetasunean ikusi dugunaren antzekoa 

da. Plangintza-unitateen eta plangintza-jardueren zerrenda bat da, zer 

ebaluaziotako den (kolorea aldatzen da ebaluazioa aldatzean), iraupena, zer 

egunetan emateko planifikatu diren, eta jarduera kritikoak edo “irakaskuntza” edo 

“ikaskuntza” motakoak diren adierazten duena. 

Taldearen jarraipeneko zutaberik garrantzitsuena egiten diren jarduerak markatu 

behar diren zutabea da, eta iruzkin bat gehitzeko aukera dago. Jarduera zehatz bat 

eman ondoren, egindako gisa markatu behar da, dagokion markarekin. Adibidean, 

lehen 3 jarduerak daude egindako gisa markatuta. 

Iruzkin bat sartzeko, ondoan [+] irudia duen esteka erabil daiteke. Horretan 

klikatzean, leiho bat irekiko da, iruzkin bat sartzeko, edo lehengo bat ikusteko. 

Irekitzen den leihoa honelakoa da: 

 



 

 

 

Zerrendan, baliteke unitate bat planifikatzean data-arazoak izatea, zenbait 

ebaluazioren artean geratzeagatik, eta unitatea ebaluazio bati esleitzeko erabakia 

hartuko da. Kasu horretan, unitateak sinbolo bat izango du zerrendan hori 

adierazteko, eta sagua sinboloaren gainean jarrita, azalpen-mezu bat agertuko da: 

 

Uneko datarekin (aplikazioa exekutatzen ari den eguna) bat datorren zerrendako 

posizioan, marka bat izango dugu. Marka horrek adierazten digu puntu horretaraino 



 

 

plangintza-jarduera guztiak eginda egon behar luketela. Horrela, hasierako 

planarekiko aurreratuta ala atzeratuta goazen ikus dezakegu: 

 

Irudiko adibidean, markaren aurretik jarduera batzuk egin gabe ditugula ikus 

dezakegu, eta atzeratuta goazela eta gure egoera ez dela zuzena ohartzen gara. 

Markaren ondoren (uneko data) jarduera bat egindako gisa markatu nahi badugu, 

aplikazioak iruzkin bat sartzeko eskatuko digu, lan hori planifikatuarekiko 

aurrerapenez zergatik egiten den azaltzeko. 

Pantailaren behealdean botoi batzuk ditugu, marka guztiak hautatzeko edo 

hautapen guztia desegiteko, eta aldaketak gordetzeko botoia. 

 

 

Taldearen xehetasuna 

Une honetan, taldearen xehetasunean dugun grafikoa azal dezakegu. 

Orain arte, plangintza egiten ari ginen bitartean, taldearen xehetasunaren grafikoa 

zirkulu gris bat zen, eta ez dugu horri buruz hitz egin. Orain, plangintza-jarduerak 

jarraipenean egindako gisa markatzen ditugun heinean, zirkulua gero eta berdeago 

jarriko da, eta jarduera guztiak egiten baditugu, % 100 arte osatuko da. Hona 

adibide bat: 

 



 

 

 

Grafiko honek taldearen plangintzaren betetze-maila adierazten digu begiratu 

batean. Horrela, jardueren portzentaje handi bat eman den, edo jarraipena 

eguneratu gabe dugun ikusiko dugu. 

Grafikoaz gain, taldearen xehetasun-pantaila horretan informazio hau dugu: taldeari 

buruzkoa, plangintza-orduak, eman gabeko orduak (aurrerago azalduko dugu, 

kalifikazioen mantenimenduari buruzko atalean), eta taldeari esleitu zaion ordutegi 

motaren lehentasuna. 

 

 

 

Kalifikazioak kudeatzea 



 

 

Talde batek plangintza bat edo egutegi bat baduenean, lan egin daiteke ikasleen 

kalifikazioekin. 

Horretarako, hau egin behar da: 

1. Kudeatu behar den taldean sartu. 

2. Taldea kudeatzeko menua zabaldu. 

3. “Noten kudeaketa” aukera hautatu. 

 

 

Taldeko ikasleen zerrenda duen pantaila bat erakutsiko da. Pantaila honetatik, hau 

egin daiteke: 

1. Uneko ikasgaiaren notak (jarduerak, ebaluazioak…) ikasle bakoitzari sartu. 

2. Ikasle bakoitzaren beste ikasgaietako notak ikusi. 

3. Taldeko ikasle guztiei batera jarduera jakinetako kalifikazioak sartu. 

4. Taldeko ikasle guztiei batera ebaluazio bakoitzeko kalifikazioak sartu. 

5. Taldeko ikasle guztiei batera azken kalifikazioak sartu. 

6. Ikasleen etengabeko ebaluazioa kontsultatu. 

 



 

 

 

Ikaslearen kalifikazioak 

Ikasle bakoitzak taulari atxikita duen “Notak ikusi” estekaren bidez, ikasleen 

kalifikazio guztiak sar daitezke: jardueretakoak, ebaluazioetakoak eta azkena. 



 

 

 



 

 

Ebaluazioen eta azkenaren haztatuak erakusten ditu, eta horien kalkulua erakusten 

duen pantaila batean sartzen da. Nota hori kalkulatzeko pantailan sartzeko, estekak 

erabili behar ditugu, bai goialdeko azken kalifikazioan daudenak, bai ebaluazio 

bakoitzaren taulako “kalifikazio haztatua” zutabekoak. 

Kalifikazioak zuzenean sar daitezke, edo ebaluatua, hutsegiteengatik ebaluatu gabe, 

baliozkotua edo kalifikatu gabe aukerak dituen [+] estekaren bidez. 

 

Jardueren kalifikazioak 

“Jardueren notak” botoiaren bidez, pantaila batera iritsiko gara, eta pisu atxikia 

duten plangintza-jarduerak dituzten plangintza-unitateen zerrenda dago bertan. 

Kalifikazio bat zer jarduerari jarri nahi diegun hauta dezakegu. 



 

 

 

Eguneratu nahi ditugun jarduerak hautatu ondoren, “Gorde” botoiaren bidez 

jardueren kalifikazioen hurrengo urratsera joango gara. 

Pantaila berri honetan, taldeko ikasle-zerrenda eta aurreko urratsean hautatutako 

jarduerak ditugu. Eskuinaldeko formularioan, jarduera bakoitzean ikasle bakoitzaren 

kalifikazioak adieraz ditzakegu, kalifikazioa edo errekuperazioa adieraziz. Ebaluatu 

gabe, hutsegiteengatik ebaluatu gabe, baliozkotua edo kalifikatu gabe aukerak 

erakusten dituen [+] estekaren bidez ere sar dezakegu kalifikazioa. 



 

 

  

Ebaluazioen kalifikazioak 

“Ebaluazioetako notak” botoiaren bidez, abian ditugun ebaluazioen zerrenda duen 

pantaila batera iritsiko gara. Horien izeneko esteka erabiliz sar gaitezke horietako 

bakoitzean. 



 

 

 

Esteka horrekin, ebaluazioko notak sar ditzakegu. Gainerako kalifikazioetan bezala, 

ikasleen zerrenda eta kalifikazioak sartzeko eremuak ditugu. 



 

 

 

Hirugarren zutabean, aplikazioak, jardueren notak begiratuta, kalkulatzen duen 

kalifikazio haztatua dago. Laugarrenean, egoki deritzon kalifikazioa sar dezake 

irakasleak. Azkenik, bosgarrenean, taularen errenkadan dagoen ikaslearentzat 

ebaluazio horretarako oharren bat jar dezake. 



 

 

Nota haztatua nondik kalkulatzen den ikus dezakegu, kalifikazioaren gaineko esteka 

erabiliz. 

Pantaila honek unitate didaktikoen zerrenda erakusten digu eta, horien barruan, 

jarduerak. Jarduera bakoitzak pisu bat eta kalifikazio minimo bat ditu. Azken 

zutabean, ikasleak lortu duen kalifikazioa dugu (parentesi artean, nota hori 

errekuperazioan lortu den). Amaieran, jardueren batez bestekoa adierazten digu, 

eta irakasleak ikusten duen kalifikazio haztatua da. 

Etengabeko ebaluazioko kalifikazioak 

“Etengabeko ebaluazioa” botoiaren bidez, ikasleen zerrenda eta data zehatz bat arte 

duten kalifikazioa dituen pantaila batera iritsiko gara. 

Goialdean data zehatz bat lortzeko aukera dugu, eta data horrekin, ikasleek 

ikasturte-hasieratik adierazitako data arte duten kalifikazioa agertuko da. 

Kalifikazioan klikatuta, kalkulu hori nondik atera den ikus dezakegu, aurreko atalean 

bezala. 



 

 

 

Azken notak 

“Azken notak” botoiaren bidez, pantaila batera iritsiko gara. Bertan ikasleen 

zerrenda eta horien azken kalifikazioa dago, bai aplikazioak kalkulatutako haztatua, 

bai irakasleak sartutako azken nota. 



 

 

 

Ikasle guztientzat, aplikazioaren kalifikazioa eta irakasleak sartu duen azken nota 

ditugu. Aplikazioaren kalifikazioa nondik kalkulatu den ikus dezakegu, aurreko 

ataletan bezala, esteka erabilita. 

 

Hutsegiteen eta gorabeheren kudeaketa 

Talde batek plangintza bat edo egutegi bat baduenean, lan egin daiteke ikasleen 

hutsegiteekin eta gorabeherekin. 

Horretarako, hau egin behar da: 

• Kudeatu behar den taldean sartu. 

• Taldea kudeatzeko menua zabaldu. 

• “Hutsegite eta gorabeheren kudeaketa” aukera hautatu. 



 

 

 

Taldeko ikasleen zerrenda duen pantaila bat ikusiko da. Pantaila honetatik, hau egin 

daiteke: 

1. Ikasle bakoitzaren hutsegite, atzerapen eta kanporatze kopuruaren 

laburpena ikusi. 

2. Ikasleen gorabeherak editatu, haien izenean klikatuz. 

3. Hutsegite masiboak, hots, gorabeheren taula, kudeatu. Zenbait egunekin eta 

ikasle guztiekin batera elkarreragin daiteke bertan. 

4. Taldearen hutsegiteak kudeatu. 

Aukera guztiak ez dira erabilgarri egongo beti, bide laburreko hutsegiteetarako 

hautatutako lehentasunak definituko dituelako aukerak. Lehentasuna “Hutsegiteak 

eguneko” edo “Hutsegiteak saioko” bada, kontsultatzeko soilik izango dira pantaila 

horiek, eta hutsegiteak kudeatzeko bide laburra erabili behar da; “Hutsegiteak 

ikasgaiko eta eguneko” lehentasunean, berriz, denak erabilgarri egongo dira. 



 

 

 

 

Ikasleen gorabaherak editatzea 

Ikasleen izenean klikatuta, horien gorabeherak kudea ditzakegu. Pantailan 

gorabeherak kudea ditzakegu, hots, berriak sortu, editatu edo ezabatu egin 

ditzakegu. 

Formularioaren bidez, gorabehera guztiak sor ditzakegu (hutsegiteak, atzerapenak 

edo kanporatzeak). 

Behealdean gorabehera mota guztien laburpena dugu, eta horietan klikatuta, 

berreskuratu egin ditzakegu, editatzeko edo ezabatzeko. 

Hutsegiteek, hain zuzen, ikono bat dute, justifikatuta dauden ala ez adierazteko. 

 



 

 

Beheko botoien bidez, aurreko zerrendara itzul gaitezke, edo ikaslearen 

kalifikazioetan sartu. 

 

Gorabeheren taula 

Gorabeheren taula botoiaren bidez pantaila batera iritsiko gara, eta taldeko ikasleen 

hutsegiteak errazago kudea ditzakegu. 

Goiko bilatzailea erabiliz, edo taldearen goiko etapen datak berreskuratuta, data-

barruti zehatz bat ikus dezakegu. 

“Bilatu” botoia klikatuta, emaitza behealdean izango dugu, ikasle bakoitzak jarritako 

egunetan dituen gorabeherekin. 



 

 

Behealdean, ikasgaiari buruz informazio gehiago adierazteko aukera dugu, hala nola 

egunean eman ez diren orduak, edo ikasle-zerrenda pasatu den. 

“Gorde” botoia klikatuta, aplikazioan sartutako datuak eguneratuko ditugu. 



 

 

Taldearen hutsegite eta gorabehera orokorrak 

“Taldearen hutsegite orokorrak” botoia klikatuta, taldearen gorabeherak editatzeko 

eta sortzeko pantailara goaz, hots, atal honetan erakusten diren gorabeherak 

taldearen ikasle guztiei dagozkie. 

Ikasle baten hutsegiteekin bezala funtzionatzen du. Goialdean taldeari buruzko 

informazioa dugu, eta gero, datuak sartzeko formularioa. Ikasle bakoitzaren 

hutsegiteekin ez bezala, goitibeherako egutegiko zenbait egun hauta ditzakegu. 

Behealdean, taldearen hutsegiteen laburpena dugu. 

Aurreko ikasle-zerrendaren pantailara itzultzean, taldeari gehitzen diogun 

gorabehera bakoitzeko, ikasle guztiek hutsegite gehiago dituztela ikusten dugu. 



 

 

 

Ikasgaien txostenak 

Ikasgai-zerrendatik ikasgai bat hautatzen denean, menuak “Txostenak” aukera 

erakusten du. 

 

Bertan klikatzean, ikasgaiari buruz eskura daitezkeen txosten guztien zerrenda bat 

agertzen da. Txosten-zerrenda hori aldatu egiten da kudeatzen ari garen 

ikasgaiaren arabera. 

Ikasgaia oniritzia eskatu gabe badago oraindik, zerrenda hau erakutsiko da: 

 

Ikasgaiak oniritzia badu, txosten-zerrenda honelakoa izango da: 

 

 



 

 

CPT txostena 

Ikasgaia oraindik diseinatzen ari bada eta oniritzia eskatu ez bada, CPT txostenaren 

aukera dugu. Aukera horretan klikatuta, kudeatzen ari garen ikasgaiko edukiei eta 

ikaskuntza-helburuei buruzko txostena zuzenean eskuratzen da. 

Programazio-txostena (ikasgaia) 

Ikasgaia oraindik diseinatzen ari bada eta oniritzia eskatu ez bada, ikasgaiaren 

programazio-txostena eskuratzeko aukera dugu. Aukera horretan klikatuta, 

kudeatzen ari garen ikasgaiko diseinu-unitateei eta diseinu-jarduerei buruzko 

txostena Excel formatuan zuzenean eskuratzen da. 

Curriculum-proiektuaren txostena 

Txosten hori eskuragarri dago, ikasgaia diseinatzen ari bada, zein oniritzia lortuta 

eta planifikatuta badago. 

Txosten horretan agertuko dira, batetik, ikasgaiko unitate didaktikoak eta atxikitako 

ikaskuntza-emaitzak eta -helburuak, eta bestetik, unitate didaktiko bati atxikita ez 

dauden ikaskuntza-emaitzak eta -helburuak. 

 

 

 

 



 

 

Taldeen txostena 

Kudeatu nahi den talde bat hautatzen denean, menuak “Txostenak” aukera 

erakusten du. 

 

 

 

Bertan klikatzean, taldeari buruz eskura daitezkeen txosten guztien zerrenda bat 

agertzen da. 

 

 



 

 

Akronimoen laburpenaren txostena 

Txosten-zerrendako “Akronimoen laburpenaren informea” estekan klikatuta, 

kudeatzen ari garen taldearen plangintza-unitate eta -jardueren akronimoen 

txostena zuzenean eskuratzen da. 

Programazio osoaren txostena 

Txosten-zerrendako “Programazio osoaren txostena” estekan klikatuta, kudeatzen 

ari garen taldearen plangintza-unitate eta plangintza-jardueren txostena zuzenean 

eskuratzen da. 

Txosten horretan unitate eta jarduera horiei buruzko informazioa banakatzen da, 

eta jarduera guztien oharrak, ikaskuntza-helburuak, edukiak eta dokumentuak 

erakusten dira. 

Taldeen jarraipen-txostena 

Txosten-zerrendako “Taldeen jarraipen-txostena” estekan klikatuta, pantaila bat 

erakusten da, eta zer ebaluazioren txostena sortu nahi den hautatu behar da. 

 

 

“Txostena sortu” botoia sakatuta, eskatutako ebaluaziorako pdf txostena sortzen da. 

 



 

 

Ikaslearen txostena 

Talde batean irakaslearen txosten-zerrendan agertzen den hurrengo txostena 

ikaslearen txostena da. Txosten horretan, taldean ematen den ikasgaiaren ebaluazio 

batean ikasle batek dituen hutsegiteei eta notei buruzko informazioa dago. 

Txostena sortzeko, lehenik, ebaluazioa eta ikaslea hautatu behar ditugu, horiei 

buruzko informazioa eskuratzeko. Hona pantaila: 

 

 

Bertan ikusten denez, ebaluazio bat eta ikasle bat hautatu behar ditugu, txostena 

sortzeko. Daturen bat hautatzen ez bada, dagokion mezua agertuko da, adibide 

honetan bezala: 

 



 

 

 

 

Hutsegiteen txostena 

Txostenari dagokion estekan klikatuta, txostena sortzeko behar diren datuak 

hautatzeko pantaila bat agertzen da. 

Ebaluazioa hautatu ondoren, txostena sortzeko botoia klika dezakegu. 

Ebaluaziorako baliorik hautatzen ez badugu, aplikazioak mezu hau erakutsiko digu: 



 

 

 

Eman ez diren orduen txostena 

Txostenari dagokion estekan klikatuta, txostena sortzeko behar diren datuak 

hautatzeko pantaila bat agertzen da. 

 

Beharrezkoa da hauek hautatzea: 

• Kontsultatuko diren eman gabeko orduen hasiera- eta amaiera-data. 

• Kontsultatuko diren eman gabeko orduei dagokien taldea. Aukerak hauek 

dira: unekoa (uneko taldearena soilik) edo denak (ikasgai hori duten talde 

guztien orduak). 

“Txostena sortu” botoia sakatuta, txostena sortzen da. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erabiltzailea: Administratzailea 

Irakasle-zerrenda 

Goiko menuko lehen aukerak ikastetxeko irakasle-zerrendara eramaten gaitu. 

 

Zerrenda horretan ikastetxeko irakasleak ditugu, eta beste 2 erlaitz, irakasle-

bilatzailera joateko, eta bilatzailearen emaitzetarako. 

Irakaslea kontsultatzea eta editatzea 

Aurreko zerrendako irakasle bat hautatuta, irakasle horri buruzko informazioa 

erakutsiko digun pantaila batera iritsiko gara. 



 

 

 

Pantaila horretan, irakasleari buruzko informazio pertsonala, ematen dituen 

ikasgaiak eta aplikazioaren barruan dituen rolak ikusiko ditugu. Lehen biak ezin dira 

aldatu, baina rolak aldatu egin daitezke, ematen zaizkion baimenen arabera. 

Behealdeko bigarren aukeraren bidez, ikastetxeko ikasgaietarako baimenak eman 

edo ken diezazkiokegu. (Zerrenda bat agertuko da, eta baimenak hauta ditzakegu). 

Ikastetxeko talde ofizialak kudeatzeko baimenak ere eman edo ken diezazkiokegu. 

(Zerrenda bat agertuko da, eta baimenak hauta ditzakegu). 

 

Aplikazioaren aukerak 

Goiko menuko laugarren aukerak aplikazioan konfigura daitezkeen parametro-

zerrendara eramaten gaitu. 



 

 

 

Pantaila horretan, aplikazioaren barruan konfigura ditzakegun aukeren zerrenda 

dugu. Parametroaren izena, horren deskribapen txiki bat eta duen balioa erakusten 

dira. Balio hori erabiltzaileak hautatu duena izango da, baina lehenetsia berrezarri 

egin daiteke, gurutze gorrian klikatuta. Balio lehenetsi hori ezingo da aldatu. 

Aldaketa aproposak egin ondoren, “Gorde” botoia erabili beharko da, eremu horiek 

datu-basean eguneratzeko. 

Txostenak 

“Irakaslearen koaderno digitala” aplikazioan sartu ondoren, hasierako pantaila hau 

ikusiko dugu. 

 

Bigarren aukeran sartuta, irakaslearen koaderno digitalaren atalean sartzen gara 

(aplikazioaren aukera osoa), eta hasierako pantailara iritsiko gara. Aplikazioaren 



 

 

erabiltzaileak uneko ikasturtean ematen dituen ikasgaietan egin gabe dituen 

jarduerak ikusten dira bertan. 

Erabiltzailea administratzailea bada, rol horren aukerak izango ditu, pantailaren 

behealdean dagoen estekaren bidez. 

 

Administrazio-aukeran sartuta, administratzailearen hasierako pantaila hau ikusiko 

dugu. 

 

 

 

Pantailaren goialdeko menuan, “Txostenak” aukera dugu, eta administratzaileak 

exekuta dezakeen txosten-zerrendan sartzeko aukera izango dugu. 



 

 

 

Ikasturtearen zehaztapenak 

“Ikasturtearen zehaztapenak” txostenari dagokion estekaren bidez, talde ofizialen 

zerrenda erakusten duen pantaila batera goaz. 

Talde ofizialaren titulua sakatuta, talde ofizialaren datuak dituen txostena 

eskuratuko dugu. 



 

 

Ebaluazio-fitxa 

“Ebaluazio-fitxa” txostenari dagokion estekaren bidez, nahi den txostena 

eskuratzeko behar diren datuak hautatu behar diren pantaila bat agertuko da: talde 

ofiziala eta ebaluazioa. 

Txostenerako behar diren datuak hautatu ondoren, txostena sortuko dugu, 

“Txostena sortu” botoia sakatuta. 

 

 

Ikasketaburuaren jarraipena 

“Ikasketaburuaren jarraipen-txostenari” dagokion estekaren bidez, nahi den 

txostena eskuratzeko behar diren datuak hautatu behar diren pantaila bat agertuko 

da: zer ebaluazioren txostena egin nahi den. 



 

 

 

Txostena sortzeko ebaluazioa hautatu ondoren, “Txostena sortu” botoia sakatu 

behar da.



 

 

Erabiltzailea: Kudeatzailea 

 

“Irakaslearen koaderno digitala” aplikazioan sartu ondoren, hasierako pantaila hau 

ikusiko dugu. 

 

Bigarren aukeran sartuta, irakaslearen koaderno digitalaren atalean sartzen gara 

(aplikazioaren aukera osoa), eta hasierako pantailara iritsiko gara. Aplikazioaren 

erabiltzaileak uneko ikasturtean ematen dituen ikasgaietan egin gabe dituen 

jarduerak ikusten dira bertan. 

Erabiltzailea talde ofizialen baten kudeatzailea bada, kudeatzailea kudea dezake, 

pantailaren behealdeko estekaren bidez. 



 

 

 

Kudeatzailearen kudeaketan sartuta, kudeatzailearen hasierako pantaila hau 

aurkituko dugu. 

 

Ikasgaien oniritzia 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Gaien oniritzia”. 



 

 

 

 

Aukera hori hautatzean, pantaila batera joango gara, eta aplikazioa exekutatu duen 

erabiltzaileak kudeatzen dituen ikasgai guztiak agertuko dira. Bertan, ondorengoak 

ikus daitezke: ikasgaiaren titulua eta akronimoa; ikasgai hori planifikatuta dagoen 

ala ez; eta irakasle batek ikasgaiaren diseinuan atzera itzultzea eskatu badu, atzera 

itzultze hori onartzeko aukera egongo da, ikasgaiaren diseinua aldatzen uzteko; edo 

diseinuan atzera itzultzea ezeztatu egin daiteke, eta uneko ikasgaiaren diseinua 

ezingo da aldatu. Pantaila hori adibide honetakoa bezalakoa da. Diseinuan atzera 

itzultzea eskatu duen modulu bat dago bertan: 



 

 

 

 

 

Hutsegiteak justifikatzea 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Hutsegiteak justifikatzea”. 

 

Kudeaketa-baimena duten talde ofizialen zerrenda agertuko da. Kudeatu nahi den 

talde ofizialaren izenean klikatu behar da. 



 

 

 

Talde ofiziala hautatu ondoren, bilatzaile bat dago, zuzenean ikasle bat, edo ikasgai 

bateko ikasleak hautatzeko. Bilaketa-formularioa hutsik uzten bada, talde ofizialean 

matrikulatutako ikasle guztiak agertzen dira. 

 

Emaitza ikasle-zerrenda bat da. 



 

 

 

 

Ikaslearen izena klikatuta, ikasleak dituen hutsegite justifikatuak eta justifikatu 

gabeak agertzen dira. 



 

 

 

Justifikatuen zutabeko kontrol-laukia marka daiteke hutsegiteak justifikatzeko, edo 

markatu gabe utzi, aurrez justifikatutako hutsegite bat “desjustifikatzeko”. “Gorde” 

botoia sakatuta, hutsegite bakoitzaren egoera berria gordetzen da. 

 

Memorien kudeaketa 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Memorien kudeaketa”. 

 



 

 

Iragazki bat dago talde ofizialei eta ikasgaiei buruzko dokumentuak bilatzeko. 

Bilaketa-eremurik betetzen ez bada, talde ofizialei eta ikasgaiei buruzko dokumentu 

guztiak agertuko dira. 

Talde ofizial edo ikasgai baten izena sartzen bada, hizkuntza hautatu behar da. 

 

Bilaketa egin ondoren, emaitza beste erlaitz batean aurkezten da. Talde ofizialei eta 

ikasgaiei buruzko dokumentuak bi zerrendatan bilduta agertzen dira. 



 

 

 

 

Zerrenda horretatik, talde ofizial/modulu baten dokumentuak ikus daitezke eta, 

beraz, dokumentuen mantenimenduan sartzen gara: dokumentu bat gehitu edo 

ikusi. 



 

 

 

Dokumentu berri bat gehitzeko, honelako formulario bat agertzen da, eta 

dokumentuaren titulua sartu eta hautatu behar da. 

 

 

 

Dokumentu baten xehetasunean ikusten dugu horri alta ematean sartutako 

informazioa, eta hori ezabatzeko, editatzeko edo edukia ikusteko aukerak. 

 

 



 

 

 

Talde ofizialaren misioa 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Talde ofizialaren misioa”. 

 

Kudeaketa-baimena duten talde ofizialen zerrenda agertuko da. Kudeatu nahi den 

talde ofizialaren izenean klikatu behar da. 



 

 

 

Misioari buruzko informazioa ikusten da. Talde ofizialaren misioa oraindik definitu ez 

bada, honelako pantaila bat agertzen da. 

 



 

 

“Ikusi atxikitako dokumentuak” botoiak talde ofizialari atxikitako dokumentuen 

zerrenda erakusten du (ikus “Memorien kudeaketa” atala, funtzionamendua berdina 

baita).“Misio berria” esteka sakatzean, misioa sortzeko formulario bat agertzen da. 

 

Informazioa osatzeko, misioa, helburuak eta talde ofizialaren jarrera-kodea sartu 

behar dira. “Gorde” botoia sakatuta, informazioa gorde egiten da, eta aplikazioak 

hasierako pantaila erakutsiko digu berriz, informazio guztiarekin. 



 

 

 

Kasu honetan, editatzeko esteka agertzen da, eta misioa sortzekoa bezalako 

pantaila bat ikusten da, baina formularioak misioari buruzko informazioa kargatuta 

izango du. 

 

Ikasgaien egoera ikusi 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Gaien egoera ikusi”. 

 



 

 

 

 

Iragazki bat agertzen da, zer ikasgairen egoera kontsultatu nahi den bilatzeko. 

Bilaketa-eremurik betetzen ez bada, talde ofizial guztiak agertuko dira, eta horien 

ikasgai guztiak. 

Talde ofizial edo ikasgai baten izena sartzen bada, hizkuntza hautatu behar da. 

 

Bilaketaren emaitza talde ofizialen eta horien ikasgaien zerrenda da (aurreko 

iragazkia betetzen dutenak). 

Ikasgai bakoitzari buruz, hau erakusten da: 

• Titulua 



 

 

• Oniritzia duen ala ez 

• Oniritzia ezeztatzea eskatu den 

• Talde batean ikasgai hori ematen duen irakasle bakoitzari buruz, hau 

erakusten da: 

o Izena 

o NAN 

o Ikasgaian sartu den azken aldiaren data 

 



 

 

 

Ikasgaien arteko diseinua kopiatzea 

Funtzionaltasun honetara joateko, “Gaien kudeaketa” aukera hautatu behar da eta, 

ikusten diren aukeren artean, “Gaien arteko diseinua kopiatu”. 

 

 

 

Iragazki bat agertzen da, zer ikasgairen diseinua kopiatu nahi den bilatzeko. 

Bilaketa-eremurik betetzen ez bada, ikasgai guztiak agertzen dira. 

Ikasgai baten izena sartzen bada, hizkuntza hautatu behar da. 



 

 

 

 

Bilaketaren emaitza sartutako irizpideak betetzen dituzten ikasgaien zerrenda bat 

da. 

Zerrenda horretan, ikasgai bat edo batzuk hauta daitezke, aurreko urteko diseinua 

kopiatzeko. 

Ikasgaiaren diseinua kopiatzeko, irakasleak aurreko urtean aukeratutako 

lehentasuna ere erabil daiteke (diseinua edo plangintza). 

 



 

 

 

 

Irakasleak aurreko urtean aukeratutako lehentasuna “Plangintza” bada, pantaila hau 

agertuko da. Bertan ikus daitezke irakasleak hautatutako taldearen plangintza-

unitateak eta plangintza-jarduerak. “Plangintza kopiatu” botoia sakatuta, plangintza 

guztia uneko ikasgaiaren diseinu gisa kopiatzen da. 

 

 



 

 

 

 

Irakasleak aurreko urtean inolako lehentasunik ezarri ez badu, edo kudeatzaileak 

lehentasunari jaramonik ez egitea erabaki badu, “Diseinua kopiatu” klikatu eta 

pantaila hau agertuko da. 



 

 

 

Bertatik, aukera hauek daude: 

• beste ikasturte bateko ikasgai bat hautatu (eta horretatik, talde baten 

diseinua edo plangintza kopiatu) 

• talde bat hautatu, horren plangintza kopiatzeko 

• diseinua hautatu 

Ondorioz, IIP bera eta unitate/jarduera berberak sortuko dira (bai diseinukoak, bai 

plangintzakoak, aukeraren arabera) hautatutako ikasgaiaren diseinu-unitate eta 

diseinu-jarduera gisa. 

 

 



 

 

Txostenak 

Pantailaren goialdeko menuan, “Kudeatzaile-txostenak” aukera dugu, eta 

kudeatzaileak exekuta dezakeen txosten-zerrendan sartzeko aukera izango dugu. 

 

Ikaslearen txostena 

Zerrendako lehen txostena “Ikaslearen txostena” da. Txostenari dagokion estekan 

klikatuta, nahi den txostena eskuratzeko behar diren datuak hautatu beharko ditugu 

pantailan. Datu horiek ebaluazioa, talde ofiziala eta ikaslea dira, horren txostena 

sortzeko. 



 

 

 

Txostena sortzeko, lehenik txostenak bilduko dituen datuak hautatu behar dira, eta 

ondoren, txostena sortzeko botoia klikatu. Behar diren datuak hautatu ez badira eta 

botoia klikatzen bada, mezu bat agertuko da, horren berri emateko. Hona adibide 

bat: 

 



 

 

Hutsegiteen txostena 

Hurrengo txostena “Hutsegiteen txostena” da. Txostenari dagokion estekan 

klikatuta, nahi den txostena eskuratzeko behar diren datuak hautatu beharko ditugu 

pantailan. Datu horiek talde ofiziala eta ebaluazioa dira, horren txostena sortzeko. 

 

Txostena sortzeko, lehenik txostenak bilduko dituen datuak hautatu behar dira, eta 

ondoren, txostena sortzeko botoia klikatu. Behar diren datuak hautatu ez badira eta 

botoia klikatzen bada, mezu bat agertuko da, horren berri emateko. Hona adibide 

bat: 

 



 

 

 

Eman ez diren orduen txostena 

Eman ez diren orduen txostena eskuratzeko, kudeatzailearen txosten-zerrendan izen 

bera duen estekan klikatu behar da. 

Txostena eskuratzeko, hauek hautatu behar dira: zer daten artean eskuratu nahi 

diren kalkuluak, eta barne hartu nahi diren talde ofizialen maila. 

 

 

 

Nahitaezkoa da hasiera-data eta amaiera-data sartzea, txostena zuzen sortzeko. 



 

 

Ebaluazio-bilerari buruzko txostena 

Ebaluazio-bileraren txostena eskuratzeko, kudeatzailearen txosten-zerrendan izen 

bera duen estekan klikatu behar da. 

Txostena sortu aurretik, zer talde ofizialen txostena ikusi nahi den, eta nahi den 

ebaluazioa hautatu behar dira. Horretarako, pantaila honetan hauta daitezke datu 

horiek: 

 

Gainerako kasuetan bezala, talde ofizial bat eta ebaluazio jakin bat hautatu gabe 

sortu nahi bada txostena, pantailaren goialdean mezu bat agertuko da, hori 

adierazteko. 

 

Ikasguneak egindako jarraipen-txostena 

Ikasguneak egindako jarraipen-txostena eskuratzeko eta ikasgaien zehaztapenen 

betetze-maila egiaztatzeko, aukera bat dago. 

Horretarako, dagokion esteka hautatu behar da, eta pantaila batera joango gara. 

Bertan, zer talde ofizialen eta ebaluazioren txostena sortu nahi den eskatuko zaigu. 

Pantaila hau da, hain zuzen: 

 



 

 

 

Ebaluazio bakoitzeko hutsegiteen txostena 

“Ebaluazio bakoitzeko hutsegiteen txostenari” dagokion estekaren bidez, nahi den 

txostena eskuratzeko behar diren datuak hautatu behar diren pantaila bat agertuko 

da: talde ofiziala eta ebaluazioa. 

Txostena sortzeko behar diren datuak hautatu ondoren, txostena sortuko dugu, 

“Txostena sortu” botoia sakatuta. 



 

 

 

 

 

 


