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1. orrialdea

1. Sarrera
Dokumentu honek ikuspegi bat eskaintzen du herritarrek aukera desberdinen bidez beka bat eskatzeko jarraitu
duten prozedurari buruz. Aukerak honako hauek dira:
Internetetik: Hezkuntza Sailak horretarako gaitutako gunera jotzea:
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
Inprimakia ikastetxera eramatea.

2. Eskatzaileak jarraitu beharreko prozeduraren faseak
Prozedurak 3 fase ditu:
Sarbide-fasea:
Bi sarbide mota daude:
Ziurtagiri elektronikoaren bidez:
Eskatzaileak ziurtagiri elektronikoa erabili dezake aplikaziora sartzeko. Modu horretan eskabidea
telematika bidez aurkeztu daiteke, ez da beharrezkoa eskabidea modu presentzialean ematea.
Erabiltzailea eta pasahitza erabiliz:
Aipatutako ziurtagiri elektroniko horietako bat ez badu, Hezkuntza Sailean posta elektroniko bat eta
pasahitz bat erregistratzeko aukera ematen do aplikazioak eskatzaileari, beka eskatzeko prozesu
osoan zehar erabili dezan. Modalitate horretan nahitaezkoa da eskabidea modu presentzialean
entregatzea.
Eskabide-fasea:
Autentikazioaren ondoren, pertsonak eskabide berri baterako irispidea izango du, eta hainbat saiotan bete ahal
izango du.
Autentikatutako pertsonak eskabideko ikasle interesdunaren tutorea izan behar du, edo beka bat nahi duen 18
urtetik gorako norbait.
Behin eskabidea osatuta, pertsonak eskabide hori ikastetxean (administrazioa) aurkeztu ahal izango du,
izapidetzen hasi daitezen.
Izapidetze-fasea:
Espediente bat izapidetzen den bitartean, Administrazioak gauzatzen dituen izapideei buruzko informazio
guztia kontsultatu ahal izango du pertsonak.
Horrez gain, pertsonak ekintzak gauzatu ahal izango ditu espedientean, Administrazioak hala eskatzen badu.
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2.1. Sarbide-fasea
Adierazi dugun bezala, badaude bi sarbide-mota, ziurtagiri elektronikoaren bidez edo erabiltzaile eta
pasahitzaren bidez.

2.1.1.

Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartzea:

Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu nahi duenak pantailako ‘Ziurtagiri digitala’ atala hautatu beharko du.

Ziurtagiri elektroniko hauetakoren baten bidez sartu ahal izango da aplikaziora: NAN elektronikoa, Izenpeko
txartelak, ONA txartela edo FNMTren (Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionala) pertsona
fisikoaren ziurtagiria. Hemen zehazten dira:
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Ziurtagirien instalazioari eta konfigurazioari buruzko informazio gehiago kontsultatu nahi izanez gero,
Beharkizun teknikoetan aurkitu dezakezu:

Itsasontzien jokoaren sistema batean oinarritutako identifikazioa ahalbidetzen duen ziurtagiri baten bidez sartu
daiteke aplikaziora.

2.1.2. Erabiltzailea
sartzea:
2018
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4. orrialdea

Ziurtagiri elektronikorik ez duena ere sartu ahal izango da aplikaziora. Horretarako erabiltzaile berri bat sortu
beharko du, posta elektroniko bat eta aplikaziora sartzeko pasahitz bat emanez. Sarbide mota hori erabili nahi
duenak pantailako ‘Posta elektronikoarekin identifikatu’ atala hautatu beharko du.

Laguntza aukeratik, dauden aukera desberdinak azaltzen dituen dokumentua deskargatu ahal izango da.

2.2. Eskabidea hasteko fasea:
2.2.1.

ONLINE

Eskabidea Internetez egiten duen pertsonak, autentifikatu ondoren, bete nahi duen eskabideari dagozkion
ikaslea eta irakaskuntza-maila identifikatzen ditu. Ikasle batek eskabide bakarra baino ezin du izan
irakaskuntza-maila zehatz baterako.
Autentifikatutako pertsonak ikaslearen turore (aita, ama, etab.) gisa erregistratuta egon beharko du
hezkuntza sisteman. Tutore gisa erregistratuta ez badago, ezin izango du eskabiderik hasi
ikaslearentzat, eta tutoreak harremanetan jarri beharko du ikastetxearekin, ikaslearen datuak zuzendu
ditzan.
Horrez gain, 18 urtetik gorakoek beren eskabideak hasi ahal izango dituzte.
Hautatu ikaslea Eskaeren hasiera / Eskaera hasteko zerrendatik ikasle bat aukeratu ataletik.
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Ikaslea aurkeztutako zerrendan badago, ikaslearen erregistroan kokatu eta klik egin ‘Hasi eskabidea
haututako ikaslearentzat’ aukeran.
Baliozkotze-segida bat jaurtitzen da eskabidea hastea baimendu baino lehen:


Aginduan adierazitako irakaskuntza-mailetan eta ikasturteetan matrikulatutako ikasleentzat baino ez da
onartuko eskabidea hastea, kontrako kasuan ikasleak ez dira zerrendan agertuko.



Eskabidea hastea baimenduko da, soilik, jadanik deialdian eskabide bat hasi ez duten ikasleentzat.

Baliozkotze guztiak gainditzen badira, eskabidea hasteko informazioa proposatzen da.
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Eskatutako datuak eman ondoren, ‘Eskaera hasi’ botoia aktibatzen da, eta orduan betetzen hasi behar da
(Ikusi 2.3 puntua).

2.2.2.

Ikastetxetik

Eskatzailea ikastetxera joango da bere eskabide-orria jasotzera, eta beka paperezko orriaren bidez
eskatuko du.
Eskatzaileak (ikaslearen tutoreak) eskabide-orria eskuz bete eta ikastetxera eramaten du, gero ikastetxeak
berak eskabidea bere izenean mekanizatu dezan.
Ikastetxeak eskabidea jasotzen duenean, hura erregistratuko du, eta erregistroaren frogagiria emango dio
eskatzaileari.

2.3. Eskabide bat betetzea
Eskatzaileak ez du zertan eskabidea urrats bakar batean bete; aitzitik, saio desberdinetan egin dezake.
Horrela, eskabidea betetzen hasi eta gordetzen duen lehen unetik hasiko da eskabidea bistaratzen, pantailaren
beheko aldeko ‘Lantzen ari diren eskabideak’ atalean.
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2.3.1.

Eskabidearen datuak

Sailean ikaslearentzat erregistratutako informazio hau aurrekargatzen da:


Eskabidea egiteko unean, ikasturte horretan, zein ikastetxetan dagoen matrikulatuta.



Ikastetxearen udalerria



Zein planetan, ikasketa-mailatan, ikastarotan eta hizkuntza-eredutan dagoen matrikulatuta



HNA: sailaren ikaslearen identifikatzailea.



Ikaslearen NAN/AIZ, abizenak, izena, sexua.

Ikaslearen datu pertsonalei buruzko informazioa eguneratzeko, dagokion ikastetxera jo behar da, eta ondoren
hemen sakatu:
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Aurreko ikasturtea EAEn egin ez zela detektatzen bada, informaziorik ez dagoela jakinarazten da, eta
ikastetxeak eman beharko du notaren berri, hori oinarri hartuta dagokion puntu-tartea ezartzeko.

 Erroldatze-helbidea:
Ikaslearen erroldatze-helbideari buruz sailean erregistratutako Informazioa aurrekargatzen da. Helbideari
dagokion Informazioa eguneratzeko, dagokion ikastetxera joan, eguneratu, eta hemen sakatu behar da:

 Bankuko datuak:
Esleipenduna izanez gero ordainketa egiteko erabiliko den kontuaren titularraren datuak eta kontu-zenbakia
eman behar dira.
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 Jakinarazpen telematikoetarako datuak:
Eskatutakoa ukatzen edo ematen duen ebazpenaren ondoren, kortesiazko ohar hauek helaraziko dira:
 Email bat adierazitako helbide elektronikora
 eta SMS bat adierazitako telefonora.
Behin formularioa beteta, sakatu “Gorde eta hurrengoa”, eta “Aurkeztu Eskabidea” aukera bistaratuko da.
Nahitaezko informazioren bat bete gabe geratu dela detektatzen bada, ezin izango da hurrengo fitxa bete.

2.3.2.

Eskabidea aurkeztea

Erabiltzaileak formularioa bete duenean, amaitutzat eman dezake eskabidea. Amaitutzat ematen duen unetik
ezin izango du aldatu.
Horretarako, ezkerreko menuaren azken aukerara joko du; bertan Administrazioari aurkeztu ahal izango dio
eskabidea.
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Eskabidea aurkezteko gune horretan bi formatu-aukera eskaintzen dira:

Bide presentziala ikastetxean: paperezko formatuak esan nahi du eskabidea ikastetxean aurkeztuko
dela (administrazioan), paperean eta sinadura eskuz idatzita.
Konektatutako pertsonak erabiltzailea eta pasahitza erabiltzen baditu aplikaziora sartzeko, ‘Paper
formatua’ izango da aplikazioak eskabidea aurkezteko emango dion aukera bakarra.

Bide telematikoa, ziurtagiri elektronikoarekin: formatu elektronikoak esan nahi du eskabidea
formatu digitalean aurkeztuko dela administrazioan, eta Ziurtagiri Elektronikoaren bidez sinatuko dela.
Konektatutako pertsonak Ziurtagiri Elektronikoa erabiltzen badu aplikaziora sartzeko, erabiltzailearen eta
pasahitzaren ordez, ‘Paper formatua’ izango da aplikazioak eskabidea aurkezteko emango dion aukera
bakarra.

2.3.2.1.

Bide presentziala ikastetxean (Paperezko formatuan)

Konektatutako pertsonak erabiltzailea eta pasahitza erabiltzen baditu aplikaziora sartzeko, ‘Bide
presentziala ikastetxean’ izango da aplikazioak eskabidea aurkezteko emango dion aukera bakarra; hau da,
paper-formatuan.
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Eskatzaileak ‘Adostasunak onartu’ txekeatu behar du, aplikazioak ‘Eskabide Inprimakia Bukatu’ botoia
erakutsi dezan:

Eskabidea amaitutzat eman nahi bada, aldaketa gehiago egin beharrik ez dagoelako, ‘Eskabide Inprimakia
Bukatu’ botoia sakatu behar da:
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Une horretatik aurrera ‘Eskabide Inprimakia Bukatu’ botoia ez da eskuragarri egongo.
Irudian ageri den ‘Eskakizuna Inprimatu’ aukera erabiliz, paperezko eskabidea inprimatu ahal izango da. Gero
eskuz sinatu beharko da, eta Administrazioan entregatu, eskatzen den dokumentazioarekin batera.

Eskabidea zentroan erregistratuta ez dagoen bitartean, ‘Uneko espedienteak’ atala bistaratzen da, gorriz eta
eskabidea ‘Inprimatzea’ ahalbidetzen duen lotura batekin.

2.3.2.2.
Bide telematikoa, ziurtagiri elektronikoarekin (Formatu
elektronikoa).
Konektatutako pertsonak Ziurtagiri Elektronikoa erabiltzen badu aplikaziora sartzeko, erabiltzailearen eta
pasahitzaren ordez, ‘Paper formatua’ izango da aplikazioak eskabidea aurkezteko emango dion aukera
bakarra.
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Eskatzaileak ‘Adostasunak onartu’ txekeatu behar du, aplikazioak ‘Eskabide Inprimakia Bukatu’ botoia
erakutsi dezan:
Eskabidea amaitutzat eman nahi bada, aldaketa gehiago egin beharrik ez dagoelako, ‘Eskabide Inprimakia
Bukatu’ botoia sakatu behar da sinadura elektronikoa egiteko:

Onartu ondoren, Idazkiren sinadura-osagaia bistaratuko da:
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Sakatu “Jarraitu”:
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Sakatu “Sinatu”:

Onartu ondoren, Ziurtagiri Elektronikoaren PINa eskatuko zaizu, eta PIN hori sartu ondoren sistemak sinadura
eta erregistro elektronikoetarako prozesua hasten du.
Sinadura-prozesua amaituta, dena behar bezala joaten bada, bi lotura agertuko dira automatikoki Eskaera
aurkezteko atal horretan bertan, aurkeztutako eskabidea deskargatzeko aukera ematen du batek, eta besteak
2018
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erregistro elektronikoaren frogagiria sortuko du. Aurkezpena ontzat emateko, nahitaezkoa da eskatzaileak
konprobatzea erregistro-egiaztagiria zuzena dela.
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2.4. Izapidetze-fasea
Eskatzaileak espedientearen tramitazioaren inguruko informazio guztia kontsultatu ahal izango du. Horrez gain,
ekintzak gauzatu ahal izango ditu espedientean, Administrazioak hala eskatzen badu (alegazioak, errekurtsoak,
etab.)

2.4.1.

Espedientea ikusi

Administrazioan eskabide bat aurkeztu bada, eskatzaileak ‘Uneko Espedienteak’ atalean bistaratuko du
sortutako espedientea.
Erabiltzaileak espediente bat hautatu ahal izango du, eta ‘Espedientea Ikusi’ lotura sakatu. Une horretan
hurrengo pantailara sartuko da:

Pantaila horrek espedienteari buruzko informazioa ematen du, dagoen tramitazio-fasearen arabera. Leiho
horretan honako bistaratze-bloke hauek bereizten dira:


2018
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Espedientearen historia: Administrazioak egindako izapideen zerrenda beti ikusgai (izapidea,
izapidearen data eta egoera).
Fitxa horretatik, eta espedientea bizirik dagoen bitartean (ez itxita) eskatzaileak ekintza hauek egiteko aukera
izango du:
 Aldatzeko eskabidea aurkeztu eta aldatzeko eskabidea kontsultatu.
 Eskabidea kontsultatu
 Izapideak excel-era esportatu

Behin-behineko ebazpena: behin-behineko ebazpenaren ondoren egongo da fitxa hori ikusgai, eta
horri buruzko informazioa emango du.
Pte. Pantallazo
Fitxa horretatik aurrera, eskatzaileak aukera izango du honako ekintza hauek gauzatzeko:
Ezarritako epean alegazioak aurkeztea eta alegazioak kontsultatzea

Behin betiko ebazpena: behin betiko ebazpenaren ondoren egongo da fitxa hori ikusgai, eta horri
buruzko informazioa emango du.
Pte. Pantallazo

Fitxa horretatik aurrera, eskatzaileak aukera izango du honako ekintza hauek gauzatzeko:
Ezarritako epean errekurtsoak aurkeztea eta errekurtsoak kontsultatzea
Aurreko ekintza horietako edozein egiteko modua eskabidea aurkezteko moduaren antzekoa da. Jarraian,
Alegazioa Aurkezteko prozedura azalduko dugu.

2.4.2.

Alegazio bat aurkeztea

Behin-behineko ebazpenaren ondoren, eskatzaileak alegazioa betetzen du eta amaitutzat ematen du. Gero
alegazioa sinatzen du, eta hura Administrazioan entregatuta geratzen da.

2.4.2.1.

Alegazio bat hastea

Administrazioak aztertuko du entregatutako dokumentazioa, eta konprobatuko du eskabideak laguntzarako
baldintzak betetzen dituela; horren ondoren, behin-behineko ebazpen bat emango du, non epe bat ezarriko
baita alegazioetarako.
Epe hori eta behin-behineko ebazpenaren egoera jakinarazteko, Administrazioak ohar bat bidaliko du
eskatzailearen mugikorrera edo posta elektronikora; mezu horretan adieraziko dio jakinarazpena eskuragarri
duela Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren web orrian eta aplikazioan bertan.
2018
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Une horretatik aurrera eskatzaileak aukera izango du aplikaziora sartzeko eta ‘Uneko Espedienteak’ atalean
espedientea bistaratzeko. Orduan espedientea ‘Alegazio epean’ egoeran egongo da.
Espedienta hautatu eta ‘Espedientea ikusi’ sakatu ondoren, hau ikusiko duzu:

Pte. Pantallazo

Fitxa honetatik, ‘Alegazioak’ loturan klik egin ahal izango duzu, eta bertan jadanik bete eta/edo aurkeztu diren
alegazioen zerrenda ikusi; horrez gain, Berria ekintzaren bidez, alegazio berri bat betetzeko hasierara iritsiko
zara:
Pte. Pantallazo

2.4.2.2.

Alegazio bat betetzea

Formularioan, ‘Alegazioak’ atala izango duzu, komenigarri deritzozuna adierazteko. Formularioa bete eta
‘Gorde’ botoian klik egin ondoren, ‘Dokumentu Erantsiak’ aukerara sartu ahal izango zara dokumentuak
eransteko.

2.4.2.3.
2018
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Erabiltzaileak alegazio bat osatu eta beharrezkoa den dokumentazioa erantsi ondoren, alegazioa amaitutzat
eman dezake. Amaitutzat ematen duen unetik ezin izango du aldatu. Horretarako, ezkerreko menuaren azken
aukerara joko du; bertan Administrazioari aurkeztu ahal izango dio alegazioa.

Alegazioa aurkezteko eremu horretan bi formatu-aukera eskaintzen dira:
Paper-formatua: paperezko formatuak esan nahi du zuzenketa administrazioan aurkeztuko dela, paperean
eta sinadura eskuz idatzita.
Konektatutako pertsonak erabiltzailea eta pasahitza erabiltzen baditu aplikaziora sartzeko, ‘Paper
formatua’ izango da aplikazioak alegazioa aurkezteko emango dion aukera bakarra, eskabidearen kasuan
bezala.
Formatu elektronikoa: formatu elektronikoak esan nahi du alegazioa formatu digitalean aurkeztuko dela
administrazioan, eta Ziurtagiri Elektronikoaren bidez sinatuko dela.
Konektatutako pertsonak Ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu aplikaziora sartzeko, erabiltzailearen eta
pasahitzaren ordez, ‘formatu elektronikoa’ izango da aplikazioak alegazioa aurkezteko emango dion aukera
bakarra, eskabidearen kasuan bezala.
Formatuan oinarritutako aurkezpenaren urratsak eskabidearenak bezalakoak dira. (Ikusi dokumentu honen
2.3.6.1 eta 2.3.6.2 urratsak)

2.4.3.

Errekurtsoa aurkeztea

Behin betiko ebazpenaren ondoren, eskatzaileak errekurtsoa betetzen du eta amaitutzat ematen du. Gero
errekurtsoa sinatzen du, eta hura Administrazioan entregatuta geratzen da.

2.4.3.1.

Errekurtsoa hastea

Administrazioak, alegazio-aldiaren ondoren, behin betiko ebazpena emango du, eta bertan errekurtso-epe bat
ezarriko du.
Epe hori eta behin betiko ebazpenaren egoera jakinarazteko, Administrazioak ohar bat bidaliko du
eskatzailearen mugikorrera edo posta elektronikora; mezu horretan adieraziko dio jakinarazpena jakinarazpena
eskuragarri duela Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren web orrian eta aplikazioan bertan.
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Une horretatik aurrera eskatzaileak aukera izango du aplikaziora sartzeko eta ‘Uneko Espedienteak’ atalean
espedientea bistaratzeko. Orduan espedientea ‘Errekurtso epean’ egoeran egongo da.
Espedienta hautatu eta ‘Espedientea ikusi’ sakatu ondoren, hau ikusiko du:
Pte. Pantallazo

Fitxa honetatik, ‘Errekurtsoak’ loturan klik egin ahal izango du, eta bertan jadanik bete eta/edo aurkeztu diren
errekurtsoen zerrenda ikusi; horrez gain, Berria ekintzaren bidez, alegazio berri bat betetzeko hasierara iritsiko
da:
Pte. Pantallazo

2.4.3.2.

Errekurtsoa bete

Formularioan, ‘Gora jotzeko errekurtsoa’ atala izango du, komenigarritzat jotzen duena adierazteko.
Formularioa bete eta ‘Gorde’ botoian klik egin ondoren, ‘Dokumentu Erantsiak’ aukerara sartu ahal izango da
dokumentuak eransteko.

2.4.3.3.
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Erabiltzaileak errekurtso bat osatu eta beharrezkoa den dokumentazioa erantsi ondoren, errekurtsoa
amaitutzat eman dezake. Amaitutzat ematen duen unetik ezin izango du aldatu. Horretarako, ezkerreko
menuaren azken aukerara joko du; bertan Administrazioari aurkeztu ahal izango dio errekurtsoa.

Alegazioa aurkezteko eremu horretan bi formatu-aukera eskaintzen dira:
Paper-formatua: paperezko formatuak esan nahi du zuzenketa administrazioan aurkeztuko dela, paperean
eta sinadura eskuz idatzita.
Konektatutako pertsonak erabiltzailea eta pasahitza erabiltzen baditu aplikaziora sartzeko, ‘Paper
formatua’ izango da aplikazioak alegazioa aurkezteko emango dion aukera bakarra, eskabidearen kasuan
bezala.
Formatu elektronikoa: formatu elektronikoak esan nahi du errekurtsoa formatu digitalean aurkeztuko dela
administrazioan, eta Ziurtagiri Elektronikoaren bidez sinatuko dela.
Konektatutako pertsonak Ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu aplikaziora sartzeko, erabiltzailearen eta
pasahitzaren ordez, ‘formatu elektronikoa’ izango da aplikazioak alegazioa aurkezteko emango dion aukera
bakarra, eskabidearen kasuan bezala.
Formatuan oinarritutako aurkezpenaren urratsak eskabidearenak bezalakoak dira. (Ikusi dokumentu honen
2.3.6.1 eta 2.3.6.2 urratsak)

2.5.

Maiz egiten diren galderak

Jarraian ematen diren urls-etara jo dezakezu gai hauen inguruko zalantzak argitzeko:
Autentifikaziorako eta sinadurarako beharrezkoak diren eskakizunak
Orrialdea XLNets-en autentifikatzea
Sinadura-proba
Urls-ak:
https://www.euskadi.eus/y22tresnak/es/contenidos/informacion/egoitza_nire_gestioak_laguntza/es_egoitza/r01hRedirectCont/contenidos/inf
ormacion/egoitza_ziurtagiriak/es_egoitza/sede_solicitar_certificado.html
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y en euskera:
https://www.euskadi.eus/y22tresnak/eu/contenidos/informacion/egoitza_nire_gestioak_laguntza/eu_egoitza/r01hRedirectCont/contenidos/inf
ormacion/egoitza_ziurtagiriak/eu_egoitza/sede_solicitar_certificado.html
Jarraian ematen den urls-ra jo dezakezu gai hauen inguruko zalantza zehatzagoak argitzeko:
1. Ziurtagiri digitalak.
https://www.euskadi.eus/faqs/firma-electronica-preguntas-mas-frecuentes/y22-sinadura/es/
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Eskertza
Dokumentu hau eskabideak kudeatzeko zuentzat baliagarria izango delakoan, eskerrik asko zuen arretagatik.
Ondo izan.
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