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Goian aipatutako guztia prest baduzu hemen aipatutako pausuen jarraipenarekin has zaitezke.  

 
TEAMS Microsofteko gelako kudeatzailea eta komunikazio instituzionala da. Office 365 

tresna bat Educamosen integraturik dagoena, beraz, Ikasleek, gurasoek eta langileek eskura 

dugun tresna non komunikaziorako behar dena bertan integratuta dago.  

 

 
Lehenengoz eta behin, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari 

eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa legea betetzen duelako : 

• 84. Artikuluan: Adingabeen babesa Interneten 

• 92. Artikuluan: Adingabeen datuen babesa Interneten. 

Beste aldetik, segurua den gunea (Chat eta mezuak) izateaz gain, eta laburbilduz hona hemen 

dituen ezaugarri batzuk: 

• Lankidetza lana errazten du 

• Tresna guztiak toki bakar batetik eskuragarri daude 

• Fitxategiak gordetzeko aukera du 

• Hezkuntzarako tresna bat da, klaseak emateko behar diren tresna gehienak bertan 

txertatu eta kudeatu daitezkeelako 

• Aplikazioen integrazioa (Drive, moodle, Oxford, Anaya, SM edulatzen, planeta gela, 

flipgrid y lego) eskaintzen duelako 

• Erreferente diren hezkuntza Instituzioak erabiltzen arrakasta lortu dute. 

• Educamosen dagoelako eta multiplataforma delako, hau da internet konexioa duen 

edozein gailuan erabil daiteke (PCak, tabletak, mugikorrak…) 

 

 
TEAMSera sartzeko aukera desberdinak daude: 

 

 
1. Educamos bidez zure sitera sartu. Erabiltzaile motaren baitan 

Irakasleak Beste langileak Gurasoak edo ikasleak 

   

2. Sitean aurkituko duzuen TEAMS irudian klik egin  

Zer behar duzu: 

• Internet konexio eta nabigatzailea duen gailua 

• Educamos kontu bat (O365 kontua) 

Zer da TEAMS? 

Zergatik TEAMS? 

TEAMSera sartzeko 

Siteetako linkatik 
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1. Educamos bidez postara sartu. 

 

2. Goi-ezkerreko aldean dagoen aplikazio botoian klik egin eta gero Office 

365 gainean klik egin 

 
3. Teams aplikaziora sartu 

 

 
1. https://www.office.com/ helbidetik saioa hasi aukeran eta Educamos email 

kontua erabiliz (norberaren Educamos erabiltzailea gehi @astileku.eus dena 

jarraian idatziz) 

  

  

 
1. Mugikorrean instalatzeko ohiko bidetik joan eta Microsoft Teams bilatu.  

 

Postatik 

Office webtik 

Mugikorreko app-tik 



 
IKT ZERBITZUA  01 Teams ezagutzen 

 

01 Teams Ezagutzen.Docx    , 22/03/20 3 .Orri aldea 
 

2. Instalatzeko pausuak jarraitu eta zabaltzen denean Educamoseko posta kontua 

idatzi. (erabiltzailea@astileku.eus), erabiltzaile eta pasahitza eskatzen duenean 

Educamosen sartzeko erabiltzen direnak idatzi. Behin sartuta mantenduko du gu 

aplikaziotik irten arte. 

 
Goian azaldutako edozein bidea aukeratu, TEAMS zabaltzeko 3 aukera emango dizkigu 

 

 Chromebook erabiltzen baduzu edo duzun gailuan ez baduzu 

instalatu edo ezin baduzu instalatu, errazena aukera hau 

erabiltzea da. 

 Lehenengo aldiz erabiltzera bagoan aplikazioa deskargatzeko 

eta instalatzeko aukera emango digu. Aukera hau gomendatzen 

da, webekoa baino aukeraren bat gehiago duelako. Eta behin 

instalatuta ekipoa zabaldu ahala TEAMS zabalduko delako eta 

eskuragarri izango dugu. 

 Lehendik instalaturik badugu Iniciarlo ahora aukeratu eta 

TEAMS lokalean zabalduko du eta Educamos erabiltzaile eta 

pasahitza jarriz sartu egingo zarete. 

Mugikorretik zabaltzen bada zuzenean Educamoseko erabiltzaile eta pasahitza jarri eta listo. 

 
TEAMSen sartu ahala pantaila hau ikusiko dugu, pantaila 4 atal desberdinetan sailkatuta dago  

 

 

TEAMS zabaltzeko aukerak 

TEAMS pantaila nagusia 
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 Aplikazioa ixteko 

 
Aplikazioa maximizatzeko 

 Aplikazioa ataza barrara (beheko aldera) eramateko  

 Erabiltzailearen kontuaren irudia eta bere egoera adierazten du 

 Bilaketa bat egiteko laukia 

 Txat berri bat sortzeko 

 

 Galdutako deiak eta ahots-postontziko mezuak atal honetan ikusten dira 

 
Atal honetan hainbat aukera daude, markaketa bizkorra. Kontaktuak, deien historia 

eta ahots-postontzia egiaztatu ahal izango da. 

 

Atal honetan partaide garen taldeak ikusi ahalko dira. Bi ataletan sailkatuta Sus 

equipos eta Equipos ocultos, talde askotan parte hartzen badugu eta modu erosoan 

lan egiteko Sus equipos ataletik momentuan behar ez ditugunak izkutatzea 

gomendatzen da, berriz erabili behar direnean Equipos ocultos atalera joan bila eta 

bistaratu. 

 

Sortutako Ikasgelako taldeetan lanak bideratzeko atala da. Ikasleentzako jarduerak 

eta lanak programatzeko balio du. Educamosen egiten den bezala baina hemen haiek 

egindakoaren jarraipena egiteko aukera ematen du. 

 
Microsofteko egutegiarekin sinkronizatzen da, hau da, gure postan dagoen 

egutegiarekin, horrez gain bileren kudeaketa errazten du. 

 
Ikastolako kideekin harremanetan jartzeko aukera da. Deiak edo bideo deiak egin 

ahal dira TEAMs kontuen bidez. 

 

Norberaren fitxategien bildumara joateko balio du, ez bakarrik one drivekoa 

(Educamos barruan Nire eremuak > Dokumentuak atalekoa) Microsoft Teams 

taldekoak eta baita Drivekoak eskuragarri izango ditugu 

 

Ezkerra aldeko atalean sartzen ez diren aukerak bistaratzeko. Pantailaren 

tamainaren baitan botoi gehiago ala gutxiago bistaratzen dira, hemen aipatutako 

guztiak bistan ez daudenean botoi honen bidez modu errazean topatu ahalko ditugu. 

 

Bilerak antolatzeko tresna da, bai ikasleekin klaseak edo bilerak antolatzeko, bai 

talde bilerak egiteko, adibidez ikastolan astero egiten ditugun mintegi bilerak edo 

ziklo bilerak… 

 
TEAMSetik bai Microsoften dauden baliabideak bai Play storen edo app storen 

dauden aplikazioak bilatu eta erabiltzeko aukera da 

 TEAMS erabilerarako Microsoftek dituen laguntza bide desberdinak 

Goiko atala 

Ezkerra aldeko atala 
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Ezkerreko aldean aukeraturik dagoen botoiaren baitan hemen bistaratuko den informazioa eta 

aukerak desberdinak izango dira, hona hemen laburpena: 

   

   

   

  
 

  

  

 

  

  

 
Aurreko bi ataletan egindako aukeraren baitan, hemen bistaratu ahal den informazioa 

desberdina izango da, baina laburbilduta ekintzen kudeaketarako aukerak eskuragarri izango 

ditugu 

Erdiko atala 

Eskuma aldeko atala 
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  Aukeratutakoaren zehatza bistaratuko du 

 Txata – Fitxategiak – Klaseko koadernoa – 

Agindutako  lanen jarraipena Notak eta 

abar kudeatzeko menua eta aukerak 

  

  

  
 

Atal bakoitzaren erabilera beste gida batzuetan azalduko dira.  

 

  

02 Teams Txat eta deiak izenekoa gidan txat eta deien 

erabileraren azalpenak aurkituko dituzu.  

 

.  

Animo eta mila esker zure laguntzagatik 

Eta orain zer? 


