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Enpressako egonald

dea
1. orriald

1.

Sa
arrera

Aplikazioak eskaintzen dituen auke
eren ikuspeg
gi bat ematen
n du dokumentu honek; izan ere, aukera horietatik
jokabide de
esberdinak erratortzen dira
a ikastetxeakk beka-eskab
bidea betetze
eko gauzatzeen duen proz
zeduran.

2.

Ap
plikazio
o-atalak

Azalpen lab
burra aplikazioaren atal bakoitzari
b
burruz.

2.1

Ko
onfigura
azioa

Atal horreta
an, beka-eska
abideak ebaz
zteko beharrrezkoak diren
n ikastetxearren datuak saartu ahal iza
ango ditugu.

2.1.1 Ika
astetxeak konfiguratzeko mod
dulua
Pertsonaren
n Datuak izeneko atal ba
at erakutsiko da, eta berta
atik ikastetxe
ean matrikulaatutako ikasle
e baten
kudeaketa a
akademikoarri buruzko infformazioa esskuratu eta kontsultak
k
eta
a aldaketak eegin ahal iza
ango dira.
Oharra: Aldaketek (helb
bidearena iza
an ezik) ez du
ute zuzeneko
o eraginik jadanik betetaa dagoen bek
ka-eskabidea
an.
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2. orriald
dea

2.1.2 Ika
astetxe-txo
ostenak

nprimakiak:
Eskuragarri dauden txosstenak edo in

2018



Eskabidee
en txosten banakatua,
b
ik
kastetxeko Ikastetxean sortutako esskabideei bu
uruzko
informazio--zerrenda.



Behin-beh
hineko ebazp
penen zerre
enda. Sailare
en behin-behineko ebazppena jaso dutten
eskatzailee
en zerrenda.



Behin betiko ebazpen
nen zerrenda
a. Sailaren behin
b
betiko ebazpena
e
jasso duten esk
katzaileen
zerrenda.
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2.2

Ika
astetxeko
o eskabideak

Atal honetan ikastetxeak kudeatutak
ko eskabide g
guztiak daud
de, fitxen ara
abera banatuuta, eskabide
een egoerare
en
arabera.



Eska
abideak online lantzea.

Kontsultatu daitezke zirrriborro-egoeran dauden e
eskabideak; hau da, online hasi direnn baina telem
matika bidez
zein ikastetxxean bertan aurrez aurre
e aurkezteko gabe daude
en eskabidea
ak. Fitxa horri kontsultara
ako baino ez da,
eskabideak ezin dira ald
datu.


abide berriak
k hastea.
Eska

Hau egiteko
o aukera ema
aten dio ikas
stetxeari:
‐
‐


Eskkabide berri bat
b paperean
n inprimatzea
a ikasle jakin
n batentzat.
Eskkabidea sortzzea, eskuz id
datzitako eskkabide berrien datuak sarrtzea eta erreegistratzea.
Erreg
gistratu gab
beko eskabid
dea / ikastettxean lantze
en.

Hemendik:
‐
‐

‐
‐



Sarrrera-erregisttroa eman da
akieke eskatz
tzaileek telem
matika bidez edo papereaan aurkeztutako eskabide
eei.
Ikasstetxean egitten ari diren eskabideak osatu daitezke. Ez bada detektatzen
n eskabideko
o ikaslearen
aurrreko urteko
o matrikulariik EAEn, ika
astetxeak harren espedien
ntean lortutakko batez bes
steko nota
adie
erazi beharko du. (Gorri koloreko
k
mezzua fitxan)
Ikasstetxeak kon
ntsulta egin behar
b
die enp
presei egona
aldiaren luzap
pena onartzeeari edo ez onartzeari
o
buruz, esleitzen
n bada.
Ikasstetxeko eskkabideak baliozkotu ondo
oren, sailera bidaltzea
b
(en
npresak onarrtzea/ez onartzea, eta
esp
pedientearen batez beste
eko nota ema
atea gorriz ba
adago).
abideak
Amaiitutako eska

Hemendik:
‐
‐

2018

Aurrkeztu eta am
maitutako esk
kabideak kon
ntsultatu daittezke.
Tramitazioaren fase desberd
dinetan erreg
gistratu daite
ezke tramitea
ak, honakoakk: Alegazioak
k, Errekurtso
oak
Uko
o egiteak erre
egistratzea
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2.3

Es
skabide batek
b
iza
aten ditue
en egoerrak



Zirrib
borroak: Inte
ernetetik eskatzailea onlin
ne egiten ari den baina amaitu/aurke
a
eztu gabe dau
uden
eskab
bideak dira.



Erreg
gistratzeke: Ikastetxean sarrera-erre
egistroa (data
a eta erregisttro-zenbakiaa) emateke dauden
eskab
bideak dira, hau da, eska
atzailea eska
abide sinatua
a aurkeztera ikastetxera jjoateko zain daudenak.
Aurre
ez aurre aurkkezteko, eska
atzaileak onl ine amaituta
ako eskabideak.



Ikasttetxean elab
boratzen: Sa
ailera oraindikk bidali ez diren eskabide
e osoak, zeinnetan honako hau egin
behar baita:
Esp
pedientearen
n batez beste
eko nota osattzea ikaslea EAEn matrik
kulatuta egonn ez bada ed
do sistemak
dete
ektatzen ez badu.
b
Enp
presak egona
aldia luzatzea onartzen d
duela egiazta
atzea.



2.4

Amaiituta: aurkezztu eta amaittuta (sailera bidalita) dauden eskabideak.

Es
skabide motak
m
Telem
matikoak.
Esskatzaileak irrispidea du, Internetez, b
bere eskabidera, edo sorttu egiten du eta telematik
ka bidez
au
urkezten du, baimendutako ziurtagiri elektronikoetakoren bat erabiliz.
e
Aurre
ez aurrekoa
ak.
In
nternetez. Eskatzaileak eskabide
e
batt sortzen du Internetez, paperean
p
inpprimatzen du, sinatzen du
u
urkezten du ikastetxean.
etta sinatuta au
Es
skuz idatzita
a. Eskatzaile
eak eskabide
e-orria jasotzen du ikastetxean, eta esskuz idatzita aurkezten du.
d
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3.

Es
skabide
eak egite
eko epe
ean.

3.1

Au
urrez aurrreko esk
kabideak
k, papere
ean

3.1.1 Eskatzaile berri bat
Eskatzaile b
berri bat, hau da, aurreko
o urtean bekka eskatu ez zuena:
A) Bere ikkastetxera joatean da, es
skabide-orria eskatzen du
u, edo eskuz betetako esskabide-orria ekartzen du
u.
Oharra
a: Egoera hauetan, eskattzaileari eska
abidea Intern
netez egiteko
o aukerari buuruzko inform
mazioa emate
ea
gomen
ndatzen da.
“Eskae
era berrien ha
asierara” sarrtzen da, horrtik ikaslea biilatzen da, etta hau egin ddaiteke:
‐ Eskabid
dea inprimatu
u, entregatze
eko. Orduan eskatzaileak
k eskabidea bberrikusi, eskuz bete,
sinatu, eta ikastetxera eraman
e
beha
arko du, bitartean ikastetxea zain egoongo da.
‐ Sarrera-erregistroa ematea. Eskkatzaileak inp
primakia bete
eta ekartzen du, ikastetxeak une
horretan be
ertan edo geroago osatu dezake informazioa aplikazioan, gerro eskabidea
ari sarreraerregistroa eman eta frogagiria ema
aten dio eska
atzaileari.
B) Interne
etez betetako
o inprimakia eramaten du
u ikastetxera.

Ikaslea billatu. Eskabide berria
a.
Ikastetxeko erabiltzailea
ak inprimaki bat
b sortu nah
hi du. Identifiikazioa aurke
ezteko eskattu behar dio (NAN edo
sailaren ide
entifikatzailea
a), bera tutoretzat duten i kasleak aurk
kitu ahal izateko.
“Tutorearen
n identifikatza
ailea” sartu tutorearen
t
N
NAN, AIZ ed
do HNA.

Bilaketaren ondoren, tuttoretzat dute
en eta deialdiian jasotako mailetan (aitta, ama edo legezko tuto
orea)
matrikulatutta dauden ika
asleen zerrenda egiten d
da sisteman, eta haiek dirra, beraz, auurkezten duen bekaeskabideak aipatu ditzakeen ikaslea
ak.
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6. orriald
dea

Ikaslea aurkkeztutako ze
errendan bad
dago, ikaslea
aren erregistroan kokatu eta klik eginn haututako ikaslearenttzat
eskabidea hautatzeko aukeran.
Baliozkotze
e desberdinakk jaurtitzen dira
d eskabide
ea hastea ba
aimendu bain
no lehen:


Aginduan eta ikastetxean
n adierazita
ako irakask
kuntza-mailettan eta ikaastaroetan matrikulatuta
ako
nartuko eska
abidea haste
ea, kontrako kasuan eskkabidea haste
erik ez dago
oela
ikassleentzat baino ez da on
adie
erazten dute
en oharrak so
ortuko ditu sisstemak:

Baliozkotze
e guztiak gain
nditzen badirra, eskabidea
a hasteko infformazioa proposatzen dda.

3.1.1.1 E
Eskatzaile berri baten
ntzat eskab
bidea inprim
matzea.
Ikaslea bilattu eta eskabide-orria lortz
zeko klik egi ten da, berta
an pdf formattuko eskabidde-orri bat so
ortzen da,
inprimatzekko prest, hauttatutako ikas
slearentzat e
eta hezkuntza
a-mailarako.

Oharra: Eskkabide-orria inprimatzeak
i
k ez du eskab
biderik sortz
zen sisteman. Eskatzaileaak ikastetxerra eskabideorria sinatutta eramaten duenean sortuko da eskkabidea.
2018
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3.1.1.2 E
Eskabidea jasotzea. Eskuz
E
idatzzitako eska
abidea.
Eskabidea une horreta
an betetzea eta eskabid
dea erregistrratzea.
Klik egin “E
Eskaera hasi” botoian.



2018

“Go
orde eta Erre
egistratu” botoia sakatzen
n bada eskab
bidea sortzek
ko eta aldi beerean erregis
stratzeko.
Frogagiria panta
ailan agertze
en da, ikastettxeak papere
ean inprimatu dezan eta eskatzailearri eman
diezzaion.
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Eskabidea h
hurrengo fitxxan ikusiko da, “Ikastetxe
ean lantzen” egoeran,
e
enp
presak egonaaldia onartze
en duen ala ez
e
egiaztatzeko eta, aurrekko ikasturteko espediente
eko batez be
esteko nota detektatzen
d
eez bada EAE
En matrikulatuta
egon ez dellako, informa
azioa eman dadin.
d

3.1.1.3 E
Eskabidea jasotzea. Internetez
I
betetako onlineko
o
eskabidea.
Modu telem
matikoan bete
etako eskabid
deak, aurrezz aurre eta pa
aper-formatu
uan aurkezteen direnak.
Eskabidea h
horiek bereizzten dira aurk
kezteko form
matua P delako.
ikastetxeak “Erregistratu
u gabeko esk
kabideak/Ika
astetxean Lan
ntzen” atalea
an ikusiko dittu era horretako
eskabideak, “Erregistrattzeke” egoerran.
Pertsonak e
eskabide-dokkumentu hori aurkezten d
duen unean sarrera
s
erreg
gistratu behaar da.
Aurreko kassuan bezala, sarrera-erre
egistroa ema
ateko urratsak hurrengo atalean,
a
“Eskkaera Erregis
stratu”
izenekoan, ikusi daitezkke.

3.1.1.4 E
Eskabideari sarrera-e
erregistroa
a ematea.
Eskabidea jjadanik sortu
uta dago siste
eman, eta ika
astetxeak sa
arrera-erregis
stroa eman nnahi dio.
Ikaslea bilattzen da, Bila
atzailean dauden bilaketa
a-aukerak era
abiliz.
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Hautatu ikaslea eta saka
atu Erregistrratu eskabide
ea.

erregistro-frog
gagiria inprim
matu eta entrregatu beharrko da, aurreko kasuan bbezala.
Sortutako e
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dea

Eskabideakk zentroan lantzen ari dire
en eskabidee
en atalean ik
kusi ahal izan
ngo dira, honnetarako:


Enp
presak egona
aldia onartze
en duen ala e
ez egiaztatze
ea. Zerrenda
a zabalgarria Bai/Ez



u, aurreko ika
asturtean esp
pedienteko batez
b
besteko nota detekktatzen ez ba
ada EAEn
Nottaz informatu
mattrikulatuta eg
gon ez delako. Batez bessteko nota go
orriz erakuste
en da, eta kaasu horretan baino ez da
a
edittagarria.

3.1.2 Oh
hiko egoerretarako konponbid
k
deak
3.1.2.1 J
Jadanik ON
NLINE hasiitako eskab
bidea duen
n ikaslea
Eskatzaile b
batek online bidez hasi zuen eskabide
e bat, baina azkenean id
datziz aurkezztea erabakitz
zen du,
hasitakoa a
amaitu edo ezzabatu gabe.
Kasu horrettan zentroa eskabide
e
berrri bat hasten
n saiatzen da
a, ikasleak jadanik ikaskuuntza-maila horretarako
h
eskabide ba
at hasita dau
ukala detekta
atzen da; izan
n ere, aplikaz
zioak ez du baimentzen
b
bi eskabide egotea
ikaskuntza-maila berera
ako. Hurrengo mezua era
akusten da.

a jo behar da
a, “Erregistra
atu gabeko eskabideak”,
e
en eskabide bat
zirriborro-eggoeran dagoe
Orduan, hurrrengo fitxara
dagoelako.
2018
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dea

Kasu horietan kontuan izan behar da eskatzailea
a dela eskab
bidearen “jabea”, berak soortu zuelako
o, eta kasu
horretan ika
astetxeak eziin duela alda
atu.
Idatziz aurkkeztutako dattuen arabera
a eskabidea a
aldatu ahal iz
zateko, eska
abidearen “jaabetza” ikaste
etxeari eman
n
behar zaio. Hori egiteko
o, “Eskaera ik
kastetxera pa
asa” aukera sakatu beha
ar da.
a, “Eskaera erregistratu
e
” aukerak ag
gertuko dira
a.
Une horretatik aurrera
” eta “Eskaera editatu”
Oharra: Beh
hin ikastetxera “pasata”, ikastetxeak e
eskaera ezabatzeko auk
kera ere baduu, berri bat hasi ahal
izateko. Eza
abatzeko aukkera salbues
spenezko kassuetan baino
o ez erabiltze
ea gomendattzen da.

Aurreko kassuan bezala, eskabidea erregistratu
e
d
daiteke, eta datuak
d
osatz
zeko zatia geeroko utzi. Ho
ori egiteko,
Eskaera errregistratu sakkatu behar da zuzenean..

Gogoan iza
an sortutako frogagiria
f
inp
primatu eta e
entregatu beh
har dela. Esk
kabidea gerooago osatu eta
e eguneratu
u
ahal izango
o da, “Editatu” aukeraren bitartez.

3.1.2.2 O
Onlineko eskatzailea
e
k eskaera a
amaitu egiten du, oke
er batengattik. Eskaerra itzuli.
Onlineko esskaera batea
an, eskatzaile
eak amaitzekko ekintza eg
gin ondoren, eskaera blokkeatu egiten da, eta ezin
n da
aldatu.
Horrela, litekeena da ka
asu batzuetan
n eskatzailea
ak errore battengatik ama
aitzea eskaerra, eta zentro
oarekin
harremanettan jartzea ho
ori desegin nahi
n
duelako eskaeran on
ndo jaso ez diren
d
gauza batzuk aldatzeko.
Kasu horrettan, “Eskaera
a itzuli” auke
era dauka ika
astetxeak, ho
orrek aukera emango dio eskatzailearri onlineko
eskabidera berriz sartu eta aldatu ah
hal izateko.
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3.1.2.3 E
Eskaera be
erri bat has
sten dut eta
a ez da ikaslerik agerrtzen sartuttako tutore
earentzat
Eskaera berri bat hasten
n da eta, tuto
orearen datu
uak sartu ond
doren ez da ikaslerik ageertzen.

Kasu horietan aita edo ama
a
tutore gisa erregistra
atuta ez ego
otea da ohiko
oena.
Horretarako
o, haren Datu
u pertsonalen
n fitxara sarttu daiteke, menuaren
m
pun
ntu honetan: Konfigurazio
oa  Zentro
oen
konfigurazio
o-modulua ->
> Pertsonare
en fitxa:

Tutorearen markak “Bai” egoeran eg
gon behar du
u. Marka alda
atzeko, “Edittatu” sakatu bbehar da.
Pertsona ezz bada pertso
onen zerrend
dan agertzen
n, alta eman beharko zaio, “Berria” saakatuz.
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3.2

Es
skaera te
elematiko
oak.

Telematika bidez aurkezztutako eska
aerak dira.
Eskatzailea
ak bere eskae
era telematik
ka bidez aurkkezteko auke
era dauka, onartutako
o
ziuurtagiri elekttronikoetako bat
erabiliz (NA
AN elektronikkoa, izenpe-tx
xartela, izenp
peko itsason
ntzien jokoa, b@kq).
Eskaera horietarako EZ
Z da beharrez
zkoa sarrera--erregistroa egitea, telem
matikoa baitaa.
Eskaera ho
oriek Eskaera
a amaituen fitxan
f
ikusiko
o lirateke zuz
zenean, ikaslea duela bi urte EAEn matrikulatuta
m
a ez
dagoen kassuetan izan ezik, kasu horietan
h
Ikasstetxean lantz
zen egoeran
n ikusiko baiita ikastetxea
ak ziurtatu ahal
a
izan dezan eskatzen dittuen hizkuntz
zak ikasi zitu ela. Eskaera
a horien form
matua “E” da.
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14. orriald
dea

4.

Es
skaera-e
epearen
n ondorren

Eskaerak eg
giteko epearren ondoren, prozesuak, laburbilduz, hauek liratek
ke:
‐

Ikasstetxean lanttzen ari diren
n eskabideen
n datuak Berrrikustea/Osa
atzea

Fitxxak mezu go
orri bat ematten badu, ho
orrek esan nahi
n
du aurre
eko urteko eespedienteko
o batez beste
eko
nota sartu b
behar dela urrte horretan EAEn
E
matrikkulatuta ez ze
egoelako eta
a ezin delakoo nota aurrek
kargatu.
Kon
ntsulta egin behar zaie enpresei, zeinetan es
skatzaile bak
koitzak egonnaldiaren luzapena egin
ngo
bailuke, esle
eitzen bada onartu dadin
n. Besterik ad
dierazi ezean
n, onartzen dela
d
ulertzenn da.
‐
Eba
azpenak kon
ntsultatzea: ikastetxeko ttxostenen attalean ikaste
etxeko ebazppen-zerrenda
ak gaitzen dira,
d
Konfigurazio
o moduluare
en barruan

4.1

Ika
astetxean
n landuta
ako eska
abideak berrikustea/osatz
tzea

Deialdian he
erritarrari em
mandako eskaera-epeare
en ondoren, ikastetxeak in
nformazio baat bete beharko du
eran:
amaitutako eskaeretan, ikastetxean lantzen egoe
Aurreko urte
ean EAEn matrikulatuta
m
egon
e
diren ikkasle eskatza
aileentzat ba
atez besteko nota propos
satzen zaie
eskaera-orrrian; bestela, batez beste
eko nota “Info
ormaziorik ga
abe” erakusten da, eta ikkastetxeak informatu behar
du epearen ondoren.

Aurretik karrgatutako battez besteko nota
n
ez dute
en ikasleen kasu horiek gorriz ageri diira, eta erem
mua kasu
horretan ba
aino ez da ed
ditagarria:

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

15. orriald
dea

Klik egin lerrroan eta editatu daiteke:

Lerrotik kan
npo klik egine
ez balioa egu
uneratzen da
a:

Era berean,, ikastetxeakk kontsulta eg
gin behar die
e bere ikasle guztien enpresei, luzapeena onartzen
n duten ala ez
e
jakiteko, eta
a, horrela bad
dagokio, Ez informatzeko
o lerroa edita
agarria da.

4.2

Es
skabideak administraziorra bidaltz
zea

Ikastetxean aurkeztutakko eskaerak berrikusita,
b
b
berrikuspen-ttxosten bat egitea.
e

Baliozkotze
ea eta Administraziora bid
daltzea:

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

16. orriald
dea

Eskaerak am
maitutako esskaeren hurrengo fitxan i kusten dira, “tramitatzen”” egoeran.


Battez besteko notarik
n
gabek
koren bat de
etektatzen ba
ada, sistemak
k ohartarazteen du:



dago:
Guzztia ondo bad

4.3
2018

Es
spediente
eak konttsultatzea
a.
Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

17. orriald
dea

Kontsulta hu
a eskaerak e
egiteko epea
aren ondoren baino ez daa baliagarria, hezkuntzautseko aukera bat da, eta
sailak behin
n-behineko eta
e behin betiiko ebazpena
ak argitaratu
utakoan; bertan, espediennte bakoitzarren ebazpenen
xehetasuna
a ikusi daiteke
e.

Espediente edo ikasle zehatz
z
batera
ako bilatu da
aiteke.

“Xehetasuna ikusi” atale
ean.

Behin-behin
neko eta beh
hin betiko eba
azpen-datua
ak ikusi daitez
zke, fitxetan banatuta.
Pestaña pendiente

Fitxa horiek ikusgarri egongo
e
dira
a SOILIK esp
pedientea behin-behing
b
goz edo/eta behin betik
ko ebazten
bada.

4.4
2018

Eb
bazpen-zerrendak
k.
Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

18. orriald
dea

Bi zerrenda
a daude esku
uragarri ikastetxeari dago
ozkion ebazp
penen datuek
kin; bat behinn-behineko ebazpenetara
e
ako
eta beste ba
at behin betikoetarako. Zerrenda
Z
horiiek kontsulta
arako zein ika
astetxearen bbarruan argittaratzeko ba
alio
dute.

4.5

Ale
egazioak
k, Baliabideak, Uko egitea
ak erregistratzea
a

Pte. incluir

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

19. orriald
dea

Eransk
kina. Eskaera bat
b bete
etzea
Zenbait kassutan, balitekke beharrezk
koa izatea ikkastetxeak eskabidearen
e
n datuak bettetzea. Adibidez, eskatzaile
berrien kasu
uetan, idatzizzko eskabide
ea aurkezten
n denean (4.1.1.3).
Kontuan iza
an behar da sistemak de
efektuz aurre
ekargazen du
uela sailak ik
kasleari buruzz hainbat ap
plikaziotan du
uen
informazio g
guztia, ahalikk eta datu gu
utxien sartu b
behar izateko
o.
Eskabidea betetzeko, aurkeztutako
a
o fitxetan ezzarritako hurrrenkera jarra
aitu behar dda, jarraian adierazten den
d
moduan.

5.1

Es
skaeraren
n datuak
k

Sailean ikasslearentzat erregistratuta
e
ako informaziio hau aurrek
kargatzen da
a:


Eskkabidea egite
eko unean, ik
kasturte horrretan, zein ikastetxetan dagoen matrikkulatuta.



Ikasstetxearen udalerria



Zein
n planetan, ikasketa-mailatan, ikasta rotan eta hiz
zkuntza-eredutan dagoenn matrikulatuta



HNA
A: sailaren ikkaslearen ide
entifikatzailea
a.



Ikasslearen NAN
N/AIZ, abizen
nak, izena, se
exua.

Ikaslearen d
datu pertson
nalei buruzko
o informazioa
a eguneratze
eko, dagokio
on ikastetxerra jo behar da,
d eta ondo
oren
hemen saka
atu:

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

20. orriald
dea

 Errolda
atze-helbidea:
Ikaslearen erroldatze-h
helbideari bu
uruz sailean
n erregistrattutako Inform
mazioa aurrrekargatzen da. Helbide
eari
dagokion In
nformazioa eg
guneratzeko
o, dagokion ikkastetxera jo
o, eguneratu, eta hemen ssakatu egin behar da:

 Bankuk
ko datuak:
Eman titularrraren datuak eta banku--kontua, beka
aren onuradun izanez ge
ero ordainketta egiteko.

matikoetarak
ko datuak:
 Jakinarrazpen telem
Eskatutakoa
a ukatzen ed
do ematen du
uen ebazpen
naren ondore
en, kortesiazko ohar haueek helaraziko
o dira:
 Email bat adierazitako helbide e
elektronikora
S bat adieraz
zitako telefon
nora.
 eta SMS
Behin formu
ularioa beteta
a, sakatu “Gorde eta hurrrengoa” eta “Aurkeztu Es
skabidea” auukera bistara
atuko da.
Nahitaezko informaziore
en bat bete gabe
g
geratu d
dela detektatzen bada, ezin
e
izango dda hurrengo fitxa
f
bete.

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

21. orriald
dea

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

22. orriald
dea

5.

Es
skertza

Dokumentu hau eskabid
deak kudeatz
zeko zuentza
at baliagarria
a izango dela
akoan, eskerrrik asko zuen arretagatikk.
Ondo izan.

2018

Enpressako egonald
dia luzatzeko
o beka. Lagu
untza-dokumentua.

dea
23. orriald

