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AKADEMIKO KUDEAKETA: ESPEDIENTEA
1.Lehenengo eta behin hiru aukera aurkituko ditugu: Ikasleak, Espediente
akademikoko karga eta Espediente akademikoa

IKASLEAK
1.

Ikasleen aukeran klik egiterakoan, beste aukera bat zabaltzen zaigu:

“Ikasleen erregistroa”, azken honen gainean klik egiterakoan pantailan hurrengoa
agertuko zaigu:” Ikasleen erregistroaren bilatzailea” bertan ikasleak bilatzeko
irizpideak izango ditugu.

2. Klik egiterakoan “Bila” botoian, hurrengo pantailara joango gara: “emaitzak”. Han
jarri ditugun irizpideen arabera ikasleen zerrenda bat aterako zaigu. (Hemengo
datuak matrikulatik datozkigu).
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3.

Ikasleen datuak editatzeko azpimenuan klik egin beharko dugu “pertsonal

datuak” jartzen duen lekuan.
4.

Leiho berri bat irekiko zaigu , eta bertan editatu ahal izango ditugu :
- Pertsonal Datuak
- Helbideak
- Erlazionaturiko pertsonak.
- Eta erlazionaturiko pertsonen helbideak.

a. Pertsonal Datuak: hemen ikaslearen datu pertsonalak idatziko ditugu.

Nazionalitateak gehitu edo
kentzeko eskuineko
ikonoak sakatu.

b. Helbideak: Hemen ikaslearen bizilekuaren kokapenarekin zerikusia duten datuak
jasoko ditugu. Helbide bat baino gehiago gehitu ahal izango dugu “zerrenda” atalean
sakatzen eta azpimenuan “berria”-ri ematen.

4

c. Erlazionaturiko pertsonak: Ikaslearekin harremanak dituzten pertsonen datuak jasoko
ditugu (amarenak, aitarenak, tutorearenak…). Pertsona batenak baino gehiago gehitu
ahal izango ditugu “zerrenda” atalean sakatzen eta azpi-menuan “ berria”-ri ematen.
(Ikaslea adingabea bada tutore legal bat gutxienez izan behar du)

d. Erlazionaturiko pertsonen helbideak.:Hemen beteko ditugu erlazionaturiko pertsonen
helbideen datuak.

Ahal den guztietan kutxatilak erabiliko ditugu, erabilgarriak ez badira kasu zehatz
batzuetan “helbidea” jartzen duen barran (gorriz markatutakoa) idatziko dugu, .Aldaketak
gordetzeko botoi komuna daukate. (Ikus dezakegu goiko irudian).
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Izar barruan ikusten ditugun ikono biak bisoreak dira, etxebizitza non kokatzen den
ikusteko.
Gehitu ahal izango ditugu helbide gehiago klik egiten “zerrenda” leihatilan” eta azpimenuan “ berria”-ri ematen. (era ezberdineko helbideak gaineratu ahal izango ditugu:
oporretakoa, lanekoa, bestelakoak).

Behin “datu pertsonalen” prozesua amaituta, “Ikasleen erregistrora” itzultzen bagara azpimenuan beste hiru aukera ditugula ikusiko dugu: Excel-a deskargatu, esportatu eta datuen
egiaztatze txostena.

Excel-a deskargatu: Ikasleen erregistroen emaitzak excel fitxategi batean deskargatu
ditzakegu (excel fitxategiak deskargatzeko arazoak baditugu Makroak prest ez
dauzkagulako izan daiteke. Horretarako Excel-a irekiko dugu:Erremintak: Makroak:
Segurtasuna: “ baxua” aukeratzen dugu eta onartu).
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* 2007ko bertsioa izatekotan office botoia sakatu beharko dugu :
aukerak : eta marka jarri adibidean
bezala:

Excel-eko

azkenez onartu. Excel-eko lehengo pantailara itzuliko gara eta programagailuan:
makroko segurtasunean hurrengoa seinalatu:

Esportatu: Antzinako aplikazioetara (e-inika, cospa…), bateragarriak badira, bidali ahal
izango ditugu ikasleen erregistroak excel formatuan “esportatu” botoia sakatzen.
Datuen egiaztatze txostena: ikasle bakoitzaren datuak agertzen dira gurasoak sinatu
dezaten zuzen daudela egiaztatzeko.
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ESPEDIENTE AKADEMIKOKO KARGA
Hemen zentruan matrikulatuta dauden ikasleen datu istorikoak karga ditzakegu ikasketak
egiten ari diren kurtsoraino baina hori kontuan hartu gabe. Bi motatako karga dago:
Eskuz: Maila, kurtsoa eta kurtso bakoitezo kalifikazioak sar ditzakegu.
Automatikoa: Zentroan sistema- informatikoren bat baldin badago datuak fitxero baten bidez
karga daitezke (Inika, Castrillejo, Cospa, etc).

Hasierara itzuliz espediente akademikoan klikatuz,

“mantentzea” eta “automatiko(XML)”

aukerak agertuko zaizkigu.

 ESKUZ:
1. Botoi hau sakatu egingo dugu eta “espedienteen bilatzailea” agertu egingo da.
Bertan, aukera ezberdinak izango ditugu espedienteak bilatzeko:

2. “Bila” botoian sakatu eta “espedienteen emaitzak” pantailara sartu egingo gara.
Bertan aukeratutako ikasleen zerrenda bat agertuko da beraien espediente egoerekin.
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Legenda azpi-menuan klikatuz gero espediente egoeren ikono bakoitzaren esanahia
agertu egingo da.
Eskuinean dagoen azpi-menuan “pertsonal datuak” jartzen duen lekuan, matrikulaturik
dauden ikasleen datu pertsonalak aldatu ahal izango ditugu eta “inprimatu” botoiak
espedienteen zerrenda, bakoitzaren egoerarekin, inprimatzea ahalbidetuko digu.
Espediente akademikoak ikusi eta editatu nahi baldin baditugu, nahi ditugun ikasleak
aukeratuko ditugu eta gero “ikasketa-espedienteak” botoia sakatuko dugu. Honelako
pantaila bat ikusiko dugu orduan:

Lehenengo atalean: “mailak” botoian:
- Maila berri bat (Lehen -hezkuntza, D.B.H…) sartu egingo dugu, bertan
dagokion plana (LOE edo LOGSE) zehaztu egingo dugu eta maila eta espezialitatea
(Lanbide Heziketa) ireki data-rekin (maila horretan lehenengo aldiz matrikulatutako
eguna).
- Dantzako edo musikako batezbesteko nota. Gainera batxilergoren kasuan,
irakasleak dantza edo musikako ikasketak ikasi baditu.
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- Argitaratu eta ezabatu aukerak agertzen dira aurreko mailentzako.
- Azken zutabeko ikonoa azaltzzen du espendienteko egoera. Espedienteren
egoera alda daiteke edozien aldaketa egiteagatik:
Zuzena: Ikaslearen espediente guztiak zuzenak dira
 Horrek ez du esan nahi espedienteak datu guztiak dituela. Espediente
egoera honetan geratzen da datuak koherenteak direnean eta ez da
posible hautematzea espedientea zuzena bada ala ez.
Ikasketak ez dauka erlazionaturiko espedienterik.
Zirribirroa : egoera berezietan agertuko da, ustekabeko akatsak gertatzen
direnean eta ezin da espedienteko datuak baliozkotu.
Espediente ez osoa: kasuren bat, hala denean bakarrik, sistemak
hautematzen du kurtso batean kalifikazioak faltatzen dira.
Okerra; arratoia ikonoren gainetik pasatzean, erakutziko da akatsaren
xehetasuna.

Bigarren atalean (azpian):
Berria edo editatu sakatu behar da hurrengoa agertzeko. Hurrengo hau agertu egingo
da:
Besterik adierazi ezean agertzen den zentroa gurea da.
- EAEko zentroa bada,
zerrendatik aukeratu behar dugu
- Beste erkidego batekoa bada,
zentroko izendapena idatziko dugu
baita pobintzia eta udalerri ere.

- Atzerrikoa bada, zentroko
izendapenarekin batera jatorrizko
herrialdeko informazioren bat idatziko
da.
 Atzerriko
zentroa bada ez dira kalifikazioak
sartzen
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-

-

a) “Kurtsoak” ( promozionatuz gero promozio data sartu beharko dugu)
DBH- n jarri ahal de kurtsoa dibertsifikazio kurrikularrakoa bada.
o Dib 2: Programa bi urtekoa bada
o Dib 1: Urte batekoa bada
Ikasturtea eta modalitatea: Lanbide Heziketa kasuan
Modalitatea: Batxiller kasuan
Zikloa; Lehen hezkuntza kasuan
 Kalafikazioak zikloko azkeneko kurtsoetan sartu behar dira
Promozionatzen badu “promozio data” sartuko dugu eta DBH kasuan data jarri behar
da errepikatzeko ezintazunagatik
Tituluaren proposamena; Aukera hau kargatuko da sartutako datuentzat ez
daukanean sentsurik kurtsoko promozioa. Hemen klikatu behar da titulua lortzeko
eskubidea badauka.
b) “Oharrak”; Edozien informazioa
c) “Eginbideak” ; Adierazteko espedientean agertu behar diren eginbideak.

Hirugarren atalean, eskuinean hurrengo hau aurkitu egingo dugu:
Kalifikazioak: Ohiko eta ez-ohiko deialdien notak sartu egingo ditugu. Hurrengo
ikasturteetan notak kalifikazioak eta hutsegiteak aplikazioan sartzerakoan zuzenean
agertu egingo dira hemen. Zenbakiaz aparte aukera ezberdinak daude kalifikatzeko:
BA: Baliatuta
SA: Salbuetsi
EA: Ez aurkeztuta
UE: Uko egin
GA: Gai
EG: Ez gai
EE: Ez ebaluatuta
Maila lehen hezkuntzakoa bada:
GU; Gutxi
NA: Nahiko
O: Ongi
OO: Oso Ongi
BI: Bikain
- Alta emateko berria sakatu, ikasgaia aukeratu eta notak jarriko ditugu ebaluaketaren
arabera. Gordetzeko ENTER emango dugu eta aldaketa deuseztatzeko ESC sakatu.
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- Argitaratu; Aldatunahi dugun informazioaren gainean klik bikliotza emango dugu.
Aldaketa egin ondoren ENTER eman edo ESC deuseztatzeko.
- Esabatzeko; Ikasgaia aukeratu eta esabatu sakatu.
Ikasgaien arabera erabilitako akronimoak;
P: Adierazten du ikasgai hori pasaden urtekoa dela.
AH edo AH2: Ikasgaia atzerriko hezkuntzakoa da edo bigarrean atzerriko hezkuntzakoa
hurrunez hurren. Ezin da kurtso batean talde bereko bi ikasgai aukeratu.
ERL; Ikasgaia erlijioa da
Honekin batera ikasgai mota parentesis artean adierzten da:
NA; Nahitaezkoa
HA; Hautazkoa
OH; Ohikoa
MOD; Modalitatea
HAORO; Hautazko orokorra
ZOOH: Zentrori onartutako ohiko ikasgaia
AL: Aukera librea

b) Neurriak: Ikasle bakoitzarentzat hartutako neurriak hemen apuntatu ahal izango
ditugu: MALG (Malgutasuna), NCE/BCE (Kurrikular egokitzapena) eta IND (Indartze).
 Garrantzitsua: Espediente batean edozein aldaketa egin ondoren, sistemak
ohartarazi gaitu akats mesuarekin, eta kasu honetan akatsa zuzendu arte
espedientea modu txarrean geratuko da.
 Automatiko (XML) ”
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 AUTOMATIKOA

Ondoren “ automatiko (XML) ” aukeran sartu egingo gara. Klik egingo dugu “aztertu”
botoian, aukeratu egingo dugu nahi dugun fitxategia eta “espedienteen fitxategia igo”
sakatu egingo dugu (igoera aplikazio zaharretatik egingo da, bitarteko pausuak eta
igoerarako ikasgaiak kodifikatu eta gero).

Prozesu honen iraupena ordu batzuetakoa izan ahal da. Beraz, nahiz eta aplikazioa itxi
prozesua ez da geldituko. Akatsak egonez gero “ akatsak deskargatu” botoian sakatu,
ikusi eta konpontzeko. Akatsak bi modutakoak izan ahal dira:

a)
b)

Akats kritikoak (gorriz): Espediente horretatik ez da ezer gorde.
Akats ez-kritikoak (berdez): Espedientea partzialki gorde egin da.

Aldaketak egiten baldin baditugu lehenago igotako fitxategietan eta berriro igotzen
baldin baditugu, aplikazioak egindako aldaketak ezagutu egingo ditu eta bakarrik igoko
ditu egindako aldaketak, beraz prozesua laburragoa izango da.
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Espediente erroreen txostenari buruzko erabiltzaile-gida.

ESPEDIENTE AKADEMIKOA
Hemendik zentroan dauden matrikulatuta ikasle guztien istorio akademiko osoa ikus
dezakegu eta informazioa ere gehi dezakegu. Honekin batera, baliotasun akademiko
paperezko egiaztagiri eta txoztenak ikusi eta atera ahal dira ikasleari emateko.

Akatsa! Taulan ez da elementurik aurkitzen

 MANTENTZEA
1. Aukera honetan klikatzean “espedienten bilatzaile” batera joango gara. Hemen,
zentruan matrikulatuta dauden ikasleen informazioa gehitu eta kontsultatuko ditugu.
Dutu hauen jatorria alde batetik espediente akademikoko kargatik dator, eskuz edo
automakikoki egindakoa eta beste aldetik kalifikazioak eta hutsegiteak aplikaziotik
dator behin aktak itxita daudenean.

Irizpideak behin sartuta, bila eman eta zerrenda bat agertuko da sartutato datuen arabera
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Menuko puntu hau bideratuta dago ikasleen bilaketa zehatz bat egiteko. Adibidez
idazkaritzara edo zuzendaritzara joaten denean bere historiala eskatzera. Ez bada ikaslea
irtetean horrek esan nahi du zentroak ez daukala historiala.

 KONTSULTA ETA INPRIMATZEA

1. Aukera hau hartzean ikasleen zerrendara joango gara. Gomendatzen da izenabizenak bilatzea edo NAN edo Egoitza- baimeneko zenbakia sartzea. Ez da
beharrezkoa izena edo abizena osoa idaztea eta aplikatiboak ez du kontuan hartzen
letra larriz edo xehez idazten bada.

Lehengo atalan, “ikasleen bilagailua”, ikasleak agertuko dira bilaketaren irizpideen arabera.
Bigarrean atalan, “espedienteen emaitzak”, Ikasleak dituen espediente adina ilara ikusiko
ditugu
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Txostena zutabean espedientearekin lotutako dokumentuak daude; Egiaztagiri partsiala edo
historiala. Goian klikatzean dokumentua inprima dezakegu.
 Oharra; Inprimakiak Word edo EXcle moduan agertuko dira eta behin zabalik
inprimatuko dira. Excel kasuan, kasuren batean erlaitza batzuetan bananduta dago.
Kasu honetan historiala inprimatu behar da “liburu osoa” aukeran emanez.
Ikusi ematean kontsultatu ahal dira espedienteak.
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