Ikasgunea – Irakasleentzat gida

2019ko iraila
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1 Sarrera
Dokumentu honek irakasleek, zerbitzuko langileek eta administrariek Irakaslegunean
(https://ikasgunea.euskadi.eus) eskuragarri dituzten zerbitzu orriak deskribatzen
ditu. Non Hezkuntza Sailak pertsona horiei beren intereseko informazioa eskuratzeko
aukera ematen dien eguneroko lanerako, ikasturte horretako informazio
akademikoa, espedienteko datuetara sartzeko aukera, aplikazioen eta
erabilgarritasunen zerrenda, horrela erlazio komunikazio kanal bat eskaintzen da
hezkuntza eragile desberdinen artean.
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2 Informazioaren eta zerbitzuen antolamendua
Atariak, alde batetik, izaera publikoa duen informazioa erakusten du, honetan
sartzeko ez da beharrezkoa izena ematea. Bestalde, izaera pribatua duen
informazioa dago eta, honetan sarbidea izateko, atarian erregistratuta egon behar
da.
Bertara sartzeko Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus helbidean sartu behar da,
eta goiko ezkerreko barran egin klik Irakasleak.

2.1 Ikasgunearen egitura
Jarraian, atariaren egitura deskribatuko da, non informazio eta zerbitzu gune
desberdinetara sartzeko aukera ematen duen:
1
5

4

2

4
4

3
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[1] Atariaren logoa
[2] Eusko Jaurlaritza ataria www.euskadi.eus
[3] Ikasgunea identifikatutako pertsona. Bi formatu desberdinak
ditu:

o Erabiltzailea ez da atarian identifikatu. Ikono honetan klick
egiten identifikazio eta erregistro gunean sartzen da.

o Erabiltzailea Atarian identifikatuta dago. Erlaitza honek
erakutsiko du: argazkia txikiz (ez bada argazkiren bat eman
irudi generiko bat agertuko da), eta izena. Gune honetan klick
egiten sar daitezke:




 “Saioa itxi”; Saioa bukatzeko.
[4] Atariko hizkuntzak: ES gaztelania, EU euskara.
[5] Atariko erlaitzak informazio publikoarekin. Ez da beharrezkoa
logeatuta egotea informazio hau ikusteko.

Behin identifikazioa eginda dagoela, gune berri bat agertzen da: “Menu gune
pribatua”. Hemen identifikatuta dagoen pertsonaren informazio pribatua eta
pertsonala ikusteko sarrera ematen da.
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2.2 Zerbitzuen inbentarioa
Bi motatako informazioa dago:
-

Izaera publikoa duen informazioa, sarbidea eta kontsulta ez da
beharrezkoa atarian erregistratuta edo identifikatuta egotea.
Izaera pribatua duen informazioa, sarbidea eta kontsulta egiteko
erregistratuta eta identifikatuta egon behar da.

Informazio publikoaren barruan kontsulta dezakegu:
-

Matrikula prozesuan emandako baremazio puntuak helbidearen
arabera.
Sailak dauzkan ikasgai desberdinen errekurtso didaktikoak.
EAEko ikastetxeen bilatzailea. (datozen egunetan argitaratuko
den informazioa)
EAEn irakasten diren unibertsitateko titulazioen aurkitzailea.
(datozen egunetan argitaratuko den informazioa)

Informazio pribatuaren barruan, hurrengo informazioa kontsultatu ditzakegu:
-

-

Nire kontua eta notifikazioak
Atalak:
1. Nire datu laboralak:
o Nominak eta 10T eta zerbitzu- orria
o Nire tituluak eta habilitazioak
o Zuzendaritza karguak
o Ordutegi taularen historikoa.
2. Aurtengo ikasturtea:
o Ordutegi taula
o Ikastetxeko irakasleak euren karguekin, korreo
elektronikoa eta ordutegia
o Nire taldeak eta ikasleak eta hauen datuak, ikasgaiak,
ordutegia, kalifikazioak eta faltak, hezkuntza-ibilbidearen
historiala, garraia eta jantokia
o Eskola egutegia
o Familiekin hitzorduak onartzeko edo ezeztatzeko aukera
o Hutsegiteak erregistratu
3. Informazioa eta berriak
Baimenduta ditudan hezkuntzako aplikazioak
Informazioa
Adingabearen babesa
Administrazio- izapideak
Espediente pertsonala
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-

Intereseko loturak
Zerbitzuak: Irakasleen posta elektronikoa
Sindikatuentzako informazioa
Beste aplikazioak: Ordezkapen kudeaketa

3 Atarian sartzeko identifikazioa eta erregistroa
Atariak emandako zerbitzuen zati bat pribatua da, beraz, ataria nabigatzen duen
pertsona erregistratuta eta identifikatuta egon behar da.
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Aplikazioan sartzeko, gaur egungo “Irakasle” plataformako erabiltzaile berbera
(NANa) eta pasahitz berbera erabili beharko dira. Pasahitza ez baduzu gogoratzen
sakatu “Pasahitza ahaztu duzu”.
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Pasahitza posta elektronikoan jasoko da eta automatikoki pasahitza aldatzeko
eskaera agertuko da.

Aplikaziora, XLENT-eko erabiltzaile eta pasahitzarekin sartzeko aukera ere egongo
da, hezkuntza ingurune berriaren aplikazioetara sartzeko erabiltzen ditugunak,
eskuinaldean daudenak.
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Pasahitza gogoratzen ez bada, ikastetxe publikoko irakasleek ikastetxeko
zuzendariari eskatu behar diote erreseteoa. Itunpeko irakasleek CAUra deitu behar
dute pasahitz berria eskuratzeko.

4 Nire kontua
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Behin atarian identifikatuta “Nire kontua” orrialdea agertzen da. Hemen, hurrengo datuak
agertzen dira: nire izen-abizenak, HNA, ikastetxea eta notifikazioak.

Ezkerreko atalean honako atal hauek izango ditugu eta bere edukia pertsona
bakoitzak dituen sarbideen araberakoa izango da:
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Atalak atariaren atalak dira, identifikatutako pertsonarentzako
erabilgarritasun eta informazio pertsonalizatua lortzeko sarbidea ematen
dutenak. Batez ere hiru motatakoak izango dira:
o Aurtengo ikasturtea: nagusiki irakasleei zuzenduta dago. Atal honetan
ikasturte horretako informazio akademikoa eskuratzeko aukera
emango da.
o Nire datu laboralak: Atal honetan identifikatutako pertsonaren lan
fitxategiari lotutako informazioa agertuko da.
o Informazio eta berriak: intereseko oharrak eta estekak biltzen dituen
orrialdea.
Departamentuko aplikazioak: XLNET erabiltzailearekin sarbidea duen
aplikazioen esteken zerrenda agertu zaio. Pertsona XLNET-ekin
identifikatu bada, ez da beharrezkoa izango berriro aplikazioetan
identifikatzea, bestela sistemak XLNET-en sartzeko kodeak eskatuko
dizkio.
Informazioa eta bestelako zerbitzuak: Pertsona honi sarbidea daukan
aplikazio desberdinen zerrenda agertuko zaio.

5 Atalak
Atal honetan, identifikatutako pertsonarentzat erabilgarritasun eta informazio
pertsonalizatutako sarbidea ematen da.
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5.1 Aurtengo ikasturtea
Atal honek ikartuteko informazio akademikora sarbidea emango du. Atal honetara
sartuta, hurrengo aukerak ikusiko ditugu:
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1

5.1.1 Ordutegi taula
2

Atal honetan irakasleen ordutegia kontsulta daiteke. Informazio hau agertzen
da:
-

Ordu lektiboen eta ez lektiboen hasiera eta amaiera ordua
ikasgaia eta hizkuntza
taldearen izena
ikasle kopurua
gela

Hemen agertzen den informazioa ezin da aldatu, kontsultarako informazioa
da.
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3

4

5

5.1.2 Irakasleak
Atal honetan irakasleen zerrenda eta zuzendaritza taldea ikus ditzakegu.
Irakasle bakoitzeko hurrengo datuak agertzen dira: argazkia, izen-abizenak,
kargua, emaila. Argazkian edo izen-abizenen gainean klikatuz gero, pertsona
horren ordutegia ikus daiteke.

5.1.3 Zure taldeak eta ikasleak
Irakasleak atal honetan bere ikasleen datuak ikus ditzake. Horretarako talde
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bat aukeratu behar da:

Ikastetxeko zuzendariek eta idazkariek talde ofizial guztiak ikusiko dituzte; eta
ikasketa buruek, mintegi buruek eta sail buruek DAEan esleituta dituzten
inpartizio mailarekin bat datozen talde ofizialak.
Behin taldea aukeratuta, talde horretako ikasle guztiak agertuko dira eta
“datuak ikusi” botoitik hurrengo informazioa kontsulta daiteke: datuak,
ikasgaiak, EDD (ordutegia), notak eta faltak, hezkuntza-ibilbidearen historiala,
garraioa, jantokia.

Informazio hau familia eta ikasleek, Ikasgunea portalean ikusten dutena da.
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Barra urdinetik hautatutako taldeko ikasle desberdinak konstultatzea posible
izango da, kontsultatzen ari garen ikaslearen izen abizenen alboan agertzen
diren gezietan klik eginda (ordena alfabetikoan, sistemak aurreko/hurrengo
ikaslearen datuak erakutsiko ditu)

Aukeratutako ikaslearentzat, barrau urdinetik sistemak dituen datu
desberdinak kontsultatu ahalko dira. "Beste talde edo Ikasle bat" aukeratik
"Taldeak eta Ikasleak" orrialdera bueltatzeko aukera emango du.

Datuetan, ikaslearen izen-abizenak, bere taldea eta tutorea, telefono
zenbakiak, jaiotze data eta helbidea ikusten dira.

Atal honek ikaslearen tutore legalen datuak kontsultatzeko aukera emango
du, ikasleari lotutako legezko tutore bati edo biei jakinarazpena bidaltzeko
formulariora sarbidea emanez.
Ikasgaiak atalean ikasleak ikasten dituen ikasgaien zerrenda ikus ditzakegu eta
honekin batera zein irakaslek ematen dituen.
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EDDan (ordutegian), ikaslearen ordutegia ikus daiteke. Informazio hau
agertzen da:
-

saio bakoitzaren hasiera eta amaiera ordua
ikasgaia eta hizkuntza
taldearen izena
ikasle kopurua
gela

Notak eta faltak atalean, ebaluazio bakoitzeko notak, oharrak eta faltak ikus
daitezke. Gainera, Ikastetxeak informazio guztia bete eta gero, ikasleen
boletina deskargatzeko aukera egongo da, .pdf formatuan. Boletina
deskargatzeko aukera izateko, aurretik ikastetxeak atera behar ditu.
Atal horretan Ikasgunea atarian zentruetara zuzendutako gida kontsultatu
daiteke, eta horrek azaltzen du nola argitaratzen diren atalak, oharrak,
buletinak, nota media eta orientazio aholkuak.
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Hutsegiteen zerrendan, erabiltzaileak ikus dezake, ebaluazio eta irakasgai
bakoitzean, zenbat hutsegite egin dituen ikasleak eta zeintzuk dauden
justifikatuta.
Orain ikasleekin tutoretzan eta jantokian ere hutsegiteak jar daitezke.
Hutsegite hauek notak eta hutsegiteak aplikazioan jartzen dira. Jantokiko
kasuan, arduradunak jarri behar ditu.
Behin “kontsulta” klikatzean, leiho berri bat zabalduko da eta han hutsegiteen
xehetasunak ikusiko dira. Taulan hutsegitearen data, mota (atzerapena,
hutsegitea…), justifikatuta badago ala ez eta zein ikasgaian egin den hutsegite
hori ikusten da.
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Espediente akademiko atalean ikaslearen historial akademikoa kontsulta
daiteke.
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Garraioan ikasleak egiten duen garraio ibilbidea kontsultatu egin ahal da
(zerbitzu hau erabiltzen bada). Informazioa kontsultatzeko da, ezin da aldatu.

Jantoki atalean, irakasleak kontsulta dezake ikasleak zein egunetan erabiltzen
duen jantoki zerbitzua.
Kontsulta informazioa da, ezin da aldatu.
Eskola- egunak, Ez lektiboak, asteburua/ jai egunak eta lanaldi intentsiboa
legendan azaltzen den bezala agertuko dira.
Gainera, Menua deskargatu ahalko da, beti ere gehituta badago.
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Beste taldea edo ikaslea aukeran, hasierako orrira itzultzen gara, taldeak eta
ikasleen bilatzailera.

Behin ikasle bat aukeratuta, pantailaz aldatzeko aukera dago goiko partean
ezkerraldean agertzen diren gezietatik, ikaslearen izen-abizenen ondoan.
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5.1.4 Eskola egutegia
Eskolako egutegiaren atalean (ez da identifikatutako pertsonaren lan
egutegia, baizik eta ikastetxearen eskola egutegia) eskola egunetan, eskola
kanpoko egunetan, asteburuetan / oporretan eta intentsiboko egunetako
orduak ikus daitezke . Egutegian agertzen den informazioa kontsultatzeko
soilik da, ezin da aldatu. Egutegiaren kondairak informazio bakoitza zein
formatan agertzen den zehazten du.

5.1.5 Bisitak
Atal honetan irakasleek familiak eskatutako hitzorduak kontsulta ditzakete eta
hauek onartu edo ezeztatu.
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5.1.6 Hutsegiteak erregistratu
Hemendik ikasleek egiten dituzten faltak sartu ahal izango dira. Atal hau
mugikorrarentzat egokituta dago, asistentzia faltak sartzeko lana erraztu eta
bizkortzeko. Funtzionaltasun honetara sartzeko ez da beharrezkoa XLNET
erabiltzailea izatea, Irakaslegunetik sarrera daukagu funtzionaltasun
honetara, bai NAN edo XLNET erabiltzailearekin sartuta.

Eguna eta taldea eskuz aukeratu ahal izango dugu, edo klase orduan sartzen
bagara aplikazioara automatikoki agertuko zaigu taldea.

5.2 Nire datu laboralak
Espedientearekin lotutako aplikazio desberdinetarako eta zerbitzuetarako
sarbidea ematen du.
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Ondoren zerbitzuetako batzuk deskribatzen dira.

5.2.1 Nomina eta T10
Nomina eta T10-aren gainean sakatzen badugu, 25enú zabalgarri bat irekitzen
zaigu eta urtea aukeratu dezakegu.

Nominak ikusi edo deskargatu nahi baditugu, urtea aukera ondoren, Norminak
lortu sakatu behar dugu.
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Existitzen ez den nomina bat deskargatzen saiatuz gero, identifikatutako
pertsonak lan egin ez duen hilabete bat izan delako, sistemak abisu bat
erakutsiko digu.

T10 jaitsi nahi badugu, T10 eskuratu-ren gainean klikatu behar dugu.
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5.2.2 Nire tituluak eta habilitazioak
Atal honetan hezkuntza aplikaziora igo eta aurrez Irakaslegunea aplikazioan
igo ditugun titulu eta habilitazio guztiak agertuko dira.

5.2.3 Zuzendaritza karguak
Atal honetan pertsona horrek okupatutako zuzendaritzak karguak agertuko
dira.
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5.2.4 Ordutegi taularen historikoa
Ikasturte eta zentru desberdinetan izan ditugun ordutegi taulak ikusi ahal
izango ditugu. Horretarako kurtsoa aukeratu beharko dugu.

Ikasturte bakoitzean egon garen zentru bakoitzeko, sistemak zerrenda bat
erakutsiko du, esleitutako jarduerekin.

5.3 Informazioa eta berriak
Atal honetan hezkuntza sailak informazioa eta intereseko estekak
argitaratuko ditu. Atal hau aldizka bisitatzea komeni da, sailak zure esku
jartzen dituen plataforma desberdinen berri izateko.
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6 Ordezkagunea – Ordezkapen kudeaketa
zentruarentzat
Zentroen eskura jartzen diren funtzio berriak, IKASGUNEA plataformaren parte den
Irakaslegunea berritik eskura daitezke.
Behin Irakaslegunean sartuta, ezkerraldeko menuan kokatu beharko gara "Ordezkapen
kudeaketa" izeneko atalean. Aukera hau baimenduta daunenei agertuko zaie.
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Atal honetatik ikastetxe publikoei Ordezkagunerako gaitu zaizkien funtzioetan sartu ahalko
dira. Zentruek GP- EIZU-n dituzten funtzio independiente eta osagarriak.

Zentruentzako, GP-EIZUn orain dituzten funtzioetaz aparte, funtzio osagarriak
Ordezkagunean gaitu dira:

1. Lurralde ordezkaritzak izapidetu eta baimendu dituen lekuen ezagutza zehatza,
eguneroko eskaintzan sartzeko. Zentruek GP- EIZUtik egingo dituzten eskaerak eta
lurralde bakoitzeko ordezkaritzak, baimenak izapidetuko ditu ordu jakin batera arte
(sailak zentroei komunikatuta), bertatik zentroen eskaerak hurrengo eguneko
eskaintzan sartuko dira.
2. Egunero informazioa jakinarazpenen bitartez (emai, sms, ordezkagunea...) iritziko
zaio zuzendaritza taldeari (hurrengo egunerako ordezkapenen bat eskatu duten
zentruei), esleipenen bukaera denean, hurrengo egunean zentrura joan behar den
ordezkoaren datuak eskuragarri dituela adieraziz.
3. Bete beharreko lanpostu bakoitza betetzeko, esleitu zaizkien ordezkoen buruzko
informazioa.
4. Ordezkariarekin komunikatzeko aukerak (jakinarazpenak bidaltzea), zentroak behar
izanez gero.
5. Ordezkoa zentruan agertzen ez denean esleitutako lanpostu betetzeko, zerikusia
duen edozein gertakari eguneratzeko aukera.
Atal honek argitaratu diren lanpostuak ikusteko aukera ematen digu zentru jakin
baterako.Bere funtzionaltasuna segun eta ze momentutan egiten dugun, aldatu egingo da.

-

-

Ordezkaguneko atariaren bidez izena emateko epea zabalik dagoenean
hautagaientzat (normalean 13:30etatik aurrera izaten da), zentruak sisteman
argitaratu diren lanpostuen eskaintza ikusi ahal izango du eta GP EIZU sistematik
sartu direnak izango dira.
Kontsulta adjudikazio egin den egunean eta hurrengo eguneko 11AM aurretik
egiten bada, atal honetako funtzionaltasuna osoa izango da.
Kontsulta beste edozein egunerako egiten bada, informazioa mugatuagoa izango
da, historikoa kontsultatzen egongo garelako.

6.1 Eskainitako lanpostuen kontsulta (egunekoa eta
historikoa)
Aukera honi esker zentruek eguneko eskaintzan irten diren edo irtengo diren lanpostuak kontsultatu
ahalko ditu. Defektuz gaurko data kargatuko da eta pertsonak iragazi ahalko du beste egun batekin.
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Egutegiaren ikonoan klik egitean, eskainitako lanpostuen historikora sarbidea izango duzu

Plaza bakoitzerako hurrengo datuak ikusiko dira:

-

Lanpostuaren izena.
Lanpostua isleitu dioten pertsona.
Esleitutako ordezkoa lanpostua betetzeko (esleipena egin bada).

I" informazio ikonoan klikatuta, eskainitako lapostuaren xehetasunak kontsultatu ahal izango dira,
baita lanpostua esleitu dioten ordezkoa. Eguneko esleipena bada, hautagaiaren posta elektronikoan
eta telefonoan ikusi ahalko da.
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6.2 Eguneko esleipena

Eguneko esleipenaren amaieran, zentruek Ordezkagunean kontsultatu ahalko dute hurrengo
egunerako eskaini diren lanpostuez gain, lanpostu bakoitzari eslaitutako ordezkoak.
Gainera sistemak, jakinarazpena (posta elektronikoa, SMS) bidaliko dio zentruko
zuzendaritzari taldeari (zuzendaria, Ikasketa burua eta idazkaria), ordezkapenen inguruko
esleipen prozesua amaitu dela jakinaraziz, horretarako beharrezkoa da DAE-an eta
pertsona horientzat agertzea: posta elektronikoa eta telefonoa (ikasturte honetarako
sartuta). Telefonoa sartzea aukerakoa da.
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6.3 Ordezkoarekin komunikazioa
Ordezkagunean esleipenak argitaratzen diren unetik aurrera eta hurrengo eguneko 11: 00ak
arte, zentruek ordezkoari (horretarako gaitutako ikono baten bidez) jakinarazpen bat bidali
diezaiokete (posta elektronikoa, sms-a, Ordezkagunea ...).

Gutunazalean klik egitean, hurrengo pantaila ikusiko da eta bertatik ordezkoarekin
kontaktuan jarri ahalko da.

Kontuan izan zentruak GP-EIZU aplikazioan sartutako, ordezkoa zentruan sartzeko ordua,
esleipenean agertuko zaiola hautagaiari, beraz, ez da beharrezkoa izango gai honetarako
komunikazio bat bidaltzea, baldin eta eskabidean agertzen bada.

6.4 Ordezkoa ez agertzea (Bildu eta delegaritzari
komunikazioa)
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Ordezkagunean esleipenak argitaratzen diren unetik aurrera eta hurrengo eguneko 11: 00ak
arte, zentruek esleitu zaion lanpostua betetzen agertu bada odezkoa ala ez markatu ahalko
dute.

Esta acción tiene los efectos siguientes:
1. Sistemari adierazten dio pertsona ez dela zentrura iritsi esleitutako
ordezkapena betetzeko,
2. Dagokion delegaritzara mezu bat bidaltzen da, gertaera horren berri emanez,
3. Lanpostu hau markatzen du sisteman, dagokion kontratazio prozesua EIZU-tik
bidali ez dadin.
4. Hautagaia JUSTIFIKATU GABEKO UKO EGITEA egoeran jarriko du,
5. Beraz, ekintza honen ondoren, ez da delegaritzarekin harremanetan jarri
behar komunikaziorik egiteko, eta sistemak honela jarraituko du:
 Ordezkapena egun horretarako bakarrik bada, amaitutzat emango da,
 Ordezkapena egun bat baino gehiagotarako bada, sistemak hurrengo
mezua bidaliko du:

Eta horrela jarraituko da



Bai: Hurrengo egunean berriro ere lanpostua argitaratuko da eta
ordezkoa ez dela agertu markatzen da.
Ez: Ez da lanpostu hori hurrengo eguneko eskaintzan argitaratuko eta
ordezkoa ez dela agertu markatzen da.
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Ezeztatu: Ez da lanpostu hori hurrengo eguneko eskaintzan argitaratuko
eta ordezkoa ez dela agertu ez da markatzen.

Baldin eta "ordezkoa ez bada agertzen", noiz jarri behar da zentrua
delegaritzarekin harremanetan?
Zentruak Ordezkagunean 11:00ak baino lehen ezin izan badute intzidentzia markatu.
11.00ak baino lehen zentruek ezin izanbadute markatu intzidentzia, zentruak
premiaz jakinarazi beharko dio delegaritzari, beraiek kontratazio bertan behera
uzteko neurriak har ditzan.

7 Mugikorretik sartzean
Mugikorrarekin sartzen bagara, aurtengo ikasturtea, nire datu laboralak eta
informazio eta berriak. eskuinaldeko zabalgarrian agertuko dira, gure datuak
agertzen diren tokian.
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