
II. ERANSKINA  

 ESKAINTZA OSOAREN MODALITATEKO ARAUBIDE PRESENTZIALAREN 
LANBIDE HEZIKETA. 

Lehenengoa.- Onarpen-eskaera egiteko, onarpen-zerrendak argitaratzeko eta 
matrikulatzeko egutegia. 

OHARRAK: 

Adierazitako hasiera- eta bukaera-datak epearen barruan 

sartzen dira. 

Ikastetxe batean egindako izapideak bertako idazkaritza 

irekita dagoen ordutegian egin beharko dira. 

ESKAINTZA OSOAREN 

MODALITATEKO ARAUBIDE 

PRESENTZIALAREN IRAKASKUNTZA 

Onarpen-eskaera aurkeztea 

(Zikloko lehen kurtsorako bakarrik). 

Maiatzaren 9tik 27ra 

Online: maiatzaren 27ra arte  

Eskaera aldatzeko edo zuzentzeko aukera  Maiatzaren 27ra arte 

Dokumentazioa aurkeztea (I. eranskineko bosgarren 

jarraibidean adierazitakoa) 

Ekainaren 30era arte (dokumentazioa 

online edo aurrez aurre ikastetxe batean 

aurkezten dutenentzat) 

Ekainaren 24ra arte ( gainerakoak) 

 

Eskaera onartuen, ez-onartuen eta baztertuen behin-behineko 

zerrenda argitaratzea 
Uztailaren 8a   

Behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak aurkeztea Uztailaren 12ra arte  

Eskaera onartuen, ez-onartuen eta baztertuen behin betiko 

zerrendak argitaratzea 
Uztailaren 14a 

Matrikula egitea: 

●  Ohiko epea 

I. fasea  

II. fasea 

III. fasea 

●  Ezohiko epea  

 

 

 

 Uztailaren 15etik 19ra 

bitartean 

 

 Uztailaren 21ean 

 

 Uztailaren 26 eta 27an 

 

 Uztailaren 28 eta 29 an eta 

Irailaren 1tik urriaren 14ra 

bitartean  

 

 

 

 

 

 



III. ERANSKINA  

ESKAINTZA PARTZIALAREN MODALITATEKO ARAUBIDE 

PRESENTZIALAREN LANBIDE HEZIKETA 

 

Lehenengoa.- Egutegia. 

OHARRAK: 

Adierazitako hasiera- eta bukaera-datak epearen barruan sartzen dira. 

Ikastetxe batean egindako izapideak bertako idazkaritza irekita 

dagoen ordutegian egin beharko dira. 

ESKAINTZA PARTZIALAREN 

MODALITATEKO ARAUBIDE 

PRESENTZIALAREN IRAKASKUNTZA 

Onarpen-eskaera aurkeztea 
Maiatzaren 9tik 27ra. 

Online: maiatzaren 27ra arte  

Eskaera aldatzeko edo zuzentzeko aukera Maiatzaren 27ra arte 

Dokumentazioa aurkeztea (I. eranskineko bosgarren jarraibidean 

adierazitakoa) 

Ekainaren 30era arte (dokumentazioa online 

eta aurrez aurre ikastetxe batean aurkezten 

dutenentzat) 

Ekainaren 24era arte (gainerakoak) 

Eskaera onartuen, ez-onartuen eta baztertuen behin-behineko 

zerrenda argitaratzea 
Uztailaren 8a 

Behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak aurkeztea Uztailaren 12ra arte 

Eskaera onartuen, ez-onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak 

argitaratzea. 
Uztailaren 14a 

Matrikula egitea: Uztailaren 15etik 27ra bitartean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ERANSKINA 

URRUTIKO ARAUBIDEKO LANBIDE HEZIKETA 

Lehenengoa.- Egutegia.  

OHARRAK: 

Adierazitako hasiera- eta bukaera-datak epearen barruan 

sartzen dira.Ikastetxe batean egindako izapideak bertako 

idazkaritza irekita dagoen ordutegian egin beharko dira. 

URRUTIKO IRAKASKUNTZA-ARAUBIDEA 

Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuan ematen diren erdi- eta goi-

mailako heziketa-zikloen moduluetarako bakarrik 

OHIKO EPEA 
 

Eskaera aurkeztea Maiatzaren 9tik 27ra bitartean 

Eskaera aldatzeko edo zuzentzeko aukera Maiatzaren 27ra arte 

Dokumentazioa aurkeztea (I. eranskineko bosgarren 

jarraibidean adierazitakoa) 

Ekainaren 15era arte,  EAEko administrazioan dokumentaziorik ez duten 

pertsona guztiak. 

Ekainaren 30era arte, gainerakoek 

Eskaera onartuen, ez-onartuen (itxarote-zerrendak) 

eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzea 
Uztailaren 4a 

Behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak 

aurkeztea 
Uztailaren 4tik 6ra bitartean 

Argitaratzea eskaera onartuen, ez-onartuen (itxaron-

zerrendak) eta baztertuen behin betiko zerrendak 
Uztailaren 7a 

Matrikula egitea eta ordaintzea Uztailaren 7tik 12ra bitartean 

Itxaron-zerrendetatik eratorritako plazen ondorengo 

esleipenen behin betiko zerrenda argitaratzea/ 

Matrikularen ordainketa barne hartzen duten 

ondorengo esleipenen matrikula formalizatzea 

Webgunean iragarriko dira eta gaitutako komunikazio-kanalen bidez 

jakinaraziko zaie parte-hartzaileei. 

 

EZOHIKO EPEA 
 

Eskaera aurkeztea Uztailaren  22tik 29ra bitartean 

Eskaera aldatzeko edo zuzentzeko aukera Uztailaren 29ra arte 

Dokumentazioa aurkeztea (I. eranskineko bosgarren 

jarraibidean adierazitakoa) 
Uztailaren 29ra arte 

Eskaera onartuen, ez-onartuen (itxarote-zerrendak) 

eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzea 
Irailak 7a 



Behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak 

aurkeztea 
Irailaren 7tik 9 ra bitartean 

Argitaratzea eskaera onartuen, ez-onartuen (itxaron-

zerrendak) eta baztertuen behin betiko zerrendak 
Irailaren 12a 

Matrikula egitea eta ordaintzea Irailaren 13tik 16ra bitartean  

Itxaron-zerrendetatik eratorritako plazen ondorengo 

esleipenen behin betiko zerrenda argitaratzea/ 

Matrikularen ordainketa barne hartzen duten 

ondorengo esleipenen matrikula formalizatzea 

Webgunean iragarriko dira eta gaitutako komunikazio-kanalen bidez 

jakinaraziko zaie parte-hartzaileei. 

 

 


