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Egutegia
Lehendabizi, lan egiten hasteko, “zentroaren egutegia” aukerara jo behar dugu. Bilatzaile
batean agertuko gara, bertan eginda daukagun egutegiren bat bilatu dezakegu edo berri bat
sortu dezakegu “gehitu” aukerarekin.

“Gehitu” aukeran klikatzen badugu, sortuko dugun egutegiaren maila aukeratzeko aukera
ikusiko dugu. Maila aukeratu ondoren “hautatu” klikatuko dugu.

Egutegia sortzen hasiko garen pantailan agertuko gara. Lehendabiziko erlaitza “epemugak” da,
bertan egutegia hasieratik sortu dezakegu “egutegia hutsik” aukeratik. Beste aukera bat
“oinarrizko egutegia” da, aukera honekin gure egutegia, egutegi ofizialarekin bat egingo dugu
eta hortik aldaketak egiteko aukera izango ditugu. Beste egutegiren bat sortu baldin badugu
“egutegiaren kopia” daukagu egutegi berri bat sortu ahla izateko.

Derrigorrez, epe lektiboaren hasiera eta bukaera datak sartu behar ditugu. Nahi baldin badugu
Iraileko eta ekaineko lanaldi jarraituko buekara eta hasiera datak jarri ditzakegu.

Lantokiko prestakuntzak egutegian duen eraginagatik, ikastetxeak kurtso bakoitzerako egutegi
bana egin behar du. Adibidez, Heziketa Ziklo edo HLPP baten 1. kurtsorako egutegia, beste
mailatako egutegien antzekoa da, hau da, jarraibide orokorrak jarraitu behar ditugu, baina
heziketa Ziklo edo HLPP baten 2. kurtsorako egutegiarentzat, egutegi berri bat osatu behar da.

Horretarako “Egutegiaren kopia” aukera daukagu. Hau aukeratuz gero, aukeratutako jatorrizko
egutegiaren epe-mugak eta jaiegunak ekarriko ditu. Aurrerago ikusiko den bezala, “Ordutegia”
erlaitzari dagokion pantailan, Lantegiko Prestakuntzarako amaiera data ezberdin bat jarri
dezakegu. Oraingo pantaila honetan agertzen den data Ikastetxeko Egutegia inprimatzerakoan
agertuko den data bera da. Hala ere, “Ordutegia” erlaitzari dagokion pantailan jarritako data
(ikastetxeko egutegia inprimatuan agerian ez badago ere) aplikazioak zikloko ordu kopurua
baieztatzeko erabiliko duen data izango da.

Derrigorrezko datuak bete ondoren, lan egiteko bigarren erlaitzara joko dugu “ordutegia”,
bertan iraila eta ekaineko lanaldi jarraituak aukeratu izan baditugu, hauen ordutegia jarriko
dugu, baita ere hiruilabete bukaerako jardunaldi berezien ordutegia.
Lanaldi arrunten ordutegia derrigorrez bete beharko dugu, bai goizeko ordutegia bai
arratsaldekoa.

Datuak bete ondoren, lan egiteko azken erlaitzara joko dugu “jaiegunak”. Hemen egutegia
izango dugu nahi ditugun jaiegunak sartu ahal izateko. Horretarako lehendabizi jaiegunaren
arrazoia aukeratuko dugu eta ondoren egunaren gainean klikatuko dugu. Azkenik “Gorde”
klikatuko dugu.

Egutegia sortu ondoren, “prozesuak” erlaitzara joko dugu, bertan daukagun prozesu bakarra
aukeratuko dugu.

Pantaila berri batean agertuko gara, bertan egin dugun egutegiaren maila aukeratuko dugu
honen egiaztapena egiteko eta “gorde” klikatuko dugu.

Egiaztapena egin ondoren, “akatsak” aukerara joango gara. Bertan egin dugun egutegiaren
maila aukeratuko dugu honek akatsak dituen ikusi ahal izateko eta bilatu klikatuko dugu.

Hemen, akatsen zerrenda bat ikusiko dugu, akatsen arabera egutegia bukatu ahal izango dugu
edo akatsak zuzendu beharko dugu. Akatsak zuzentzeko, egutegia bilatuko dugu “zentroaren
egutegia” aukeratik.

Aldaketaren bat egin ostean, egiatzapen prozesua egin beharko dugu berriz akatsak berriz ikusi
baino lehen.
Gure egutegia sortu ondoren, prozesua bukatzeko “itxierak” aukerara joko dugu. Bertan egin
dugun egutegia bilatuko dugu.

Hurrengo pantailan agertuko gara, bertan gure egutegia aukeratuko dugu eta editatu klikatuko
dugu.

Editatu klikatu ondoren, OOG-ren akta-data jarriko dugu eta klik egingo dugu “tic” gorriaren
gainean hau verde bihurtzeko.

Behin hemen gorde klikatuko dugu eta gure egutegia bukatuta egongo da.

