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1. IKASTURTEAREN AURKEZPENA 

 
Aurtengo ikasturtean ere heziketa-jarduerari ekingo diogu gure giza-baliabide eta baliabide 

materialik onenak institutu hau aintzat hartu duzuen guztion zerbitzuan jartzeko 
ilusioarekin. 

 

Bai erdi mailako heziketa zikloetan bai goi mailakoetan, gure ikasleen garapen pertsonala, 
formazio integrala eta gizartean eta lan-munduan modu egokian integra daitezen bermea 

lortzea ditugu helburu. 
 

Elorrieta - Erreka Mari Lanbide Heziketako Institutu Integratuan badaramatzagu zenbait 
urte jadanik lanean dabiltzanei, langabezian daudenei edo lehenbiziko lanbidearen bila 

dabiltzanei enplegurako prestakuntzarako ikastaroak eskainiz. Ikastaro horiek Europako 
Batasuneko Lanbide Koalifikazioen Sisteman sartuta daude. 

 

Heziketaren kalitatea dugu gure institutuan daukagun politikaren eta estrategiaren 
funtsezko ardatz. Kalitatearekin daukagun konpromiso hori erakunde osora zabaltzen da; 

beraz, zentroaren partaide garen gizon-emakume guztiok jabetu gara kalitatearen 
hobekuntzan era aktiboan parte hartzeko arduraz.  

 
Gure xede nagusia hemengo ikasleen itxaropenak eta beharrizanak asetzea da eta, 

horretarako, kalitatezko irakaskuntza eskaintzeko ahalegina egiten dugu, betiere Euskal 
Eskola Publikoaren Legearen eta Lanbide Heziketako V. Planaren esparruan. Konpromiso 

hori hezkuntza-komunitate osora zabaldu dugu, baita lankide ditugun enpresetara ere, 

lanbide heziketako gure ikasleek beraietan egiten dituzte-eta praktikak. 
 

Elorrieta - Erreka Marin eskainitako ikastaro guztiek betetzen dute UNE-EN ISO 9001:2015 
nazioarteko araua. 

 
Kalitatezko politika horretan egindako lan eskergaren ondorio izan zen 2005ean lortu 

genuen zilarrezko Q agiria, kudeaketa arloan erakutsitako kalitatearen erakusgarri, Euskalit 
Kalitatearen Euskal Agentziarengandik. 

 

Etorkizunean ere asebetetze maila horri eusteko eta merkatuaren gero eta eskari 
handiagoei aurre egin nahian Ingurumen Kudeaketarako Sistema bat ere ezarri dugu 

gurean, EMAS 2017/1505 eta ISO 14001:2015 araudien arabera. 
 

COVID19ak gure gizartean eta inguruan zabalduta jarraitzen du eta horrela hasiko dugu 
aurtengo ikasturtea ere. Ezinbestekoa izango da hezkuntza komunitatearen partaide 

garenok beti erantzukizunez jardutea, bai norbere onerako zein besteekiko, ikasturteak 
aurrera egin ahala unean uneko arauak eta protokoloak kontuan hartuz eta goitik behera 

errespetatuz. Adi egon unean uneko jarraibideei. 

 
Jaso ezazue gure ongietorririk beroena institutuko hezkuntza-komunitateko partaide zareten 

guztiok eta, aldi berean, ez ahaztu ikasturtean zuzen-zuzenean parte hartzeko egiten 
dizuegun gomita. 

 
 

 
2022ko iraila 

 

 
 

Zuzendaritza-taldea 
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2. 2022-23 IKASTURTEKO ESKOLA EGUTEGIA / CALENDARIO CURSO 2022-23 

 
Iraila / Setiembre 

 
Urria / Octubre 

 
Azaroa / Noviembre 

 
Abendua / Diciembre 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 

   
1 2 3 4 

  
  

  
1 2 

 
 1 2 3 4 5 6 

 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
 

3 4 5 6 7 8 9 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
 

10 11 12 13 14 15 16 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
 

17 18 19 20 21 22 23 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

24 25 26 27 28 29 30 
 

28 29 30     
 

26 27 28 29 30 31  

        31                       

       
 

       
 

       
 

       Urtarrila / Enero 
 

Otsaila / Febrero 
 

Martxoa / Marzo 
 

Apirila / Abril 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 

      1 
 

  1 2 3 4 5 
 

  1 2 3 4 5 
 

     1 2 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28      
 

27 28 29 30 31   
 

24 25 26 27 28 29 30 

30 31 
      

       
 

   
 

    
       

                               

Maiatza / Mayo 
 

Ekaina / Junio 
 

               L M MI J V S D 
 

L M MI J V S D 
 

               1 2 3 4 5 6 7 
 

   1 2 3 4 
 

               8 9 10 11 12 13 14 
 5 6 7 8 9 10 11 

 
               15 16 17 18 19 20 21 

 
12 13 14 15 16 17 18 

 
               22 23 24 25 26 27 28 

 
19 20 21 22 23 24 25 

 
               29 30 31     

 
26 27 28 29 30 31  

 
                

 

 

 

EGUN BEREZIAK / DÍAS DESTACADOS JAIEGUNAK / FESTIVOS 
 

Lehenengo egun lektiboa: 2022ko irailak 8.  
Primer día lectivo: 8 de setiembre de 2022. 

 

Azken egun lektiboa EMko eta GMko 1. mailetan: 2023ko ekainak 5 
Azken egun lektiboa EMko 2. mailetan: 2023ko otsailak 27 

Azken egun lektiboa GMko 2. mailetan: 2023ko otsailak 17 
Último día lectivo 1º GM Y GS: 5 de junio de 2023 

Último día lectivo 2º GM: 27 de febrero de 2023 
Último día lectivo 2º GS: 17 de febrero de 2023 

 
Azken eguna: 2023ko ekainak 19 

Último día: 19 de junio de 2023 
 

 

 

NOTA: Para el alumnado que esté en período de FCT, sólo se considerarán festivos los días contemplados como tales en el 
calendario oficial de festividades de la CAPV. 
OHARRA: Lantokiko Prestakuntza sasoian dauden ikasleentzat EAErako jai-egutegi ofizialean halakotzak zehaztutako egunak baino 
ez dira jai-eguntzat hartuko. 

 

 

 

ORDUTEGIA /HORARIO 
 
Elorrietako goizeko ordutegia/ Horario matutino en Elorrieta*: 

Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:30era / De lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 
Klase bakoitza ordutebetekoa da / Clases de una hora 
Ordu-erdiko tartea (atsedenaldia), 11:00etatik 11:30era / Descanso de media hora, de 11:00 a 11:30 
 

Erreka Mariko goizeko ordutegia/ Horario matutino en Erreka Mari*: 
Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:15era / De lunes a viernes de 8:00 a 14:15 
Klase bakoitza ordutebetekoa da. / Clases de una hora. 
Hamabost minutuko tartea (atsedenaldia), 11:00etatik 11:15era. / Descanso de quince minutos de 11:00 a 11:15 

 
Elorrietako arratsaldeko ordutegia / Horario vespertino en Elorrieta*: 

Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 21:30era / De lunes a viernes, de 15:00 a 21:30 
Klase bakoitza ordutebetekoa da / Clases de una hora. 
Ordu-erdiko tartea (atsedenaldia), 18:00etatik 18:30era/ Descanso de media hora de 18:00 a 18:30 

 

 

 

Jaiegun ofizialak: Urriaren12a, azaroaren 1a, abenduaren 6a eta 8a, 

urtarrilak 6a eta maiatzak 1a. 

Festivos Oficiales: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 6 

de enero y 1 de mayo. 

 

Zubiak:  Urriaren 31 eta abenduaren 9a. 

Puentes: 31 de octubre y 9 de diciembre. 

 

Gabonak: Abenduaren 26tik urtarrilaren 6ra arte. 

Navidades: Del 26 de diciembre al 6 de enero. 

  

Ihauteriak: Otsailaren 20a. 

Carnavales: 20 de febrero. 

 

Aste Santua: Apirilaren 3tik 14ra. 

Semana Santa: Del 3 al 14 de abril. 
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3. EBALUALDIEN EGUTEGIA 

 
 

2022-23ko EBALUALDIEN EGUTEGIA 

 

Goi eta Erdi mailako 

zikloak. 1. MAILAK 
1. ebalualdia 2. ebalualdia 1. finala 2. finala 

Ebalualdiaren amaiera 2022/11/28 2023/03/03 2023/06/05   

Azterketa egunak     
2023ko 05/30etik 

06/01era 
2023/06/13-15 

Ebaluazio-saioak 2022/11/30 2023/03/08 2023/06/01* 2023/06/15 

Boletinak banatzeko eguna 2022/12/02 2023/03/10 2023/06/02 2023/06/16 

Erreklamazioak 24h   2023/06/02-05 2022/06/16-19 

* Ebaluazio-saioak arratsaldez izango dira. Saio bukatu eta batera itxiko dira aktak eta notak ikasleek erraz ikusteko 

moduko lekuan iragarriko dira. 

 

Goi eta Erdi mailako 

zikloak. 2. MAILAK 
1. ebalualdia 

1. finala 

ERDI mailako 

zikloak 

1. finala 

GOI mailako 

zikloak 

2. finala  

Ebalualdiaren amaiera 2022/11/28 2023/02/27 2023/02/17   

Azterketa egunak   2023/02/22-24 2023/02/15-17 
2023/05/30etik 

06/01era 

Ebaluazio-saioak 2022/11/30 2023/02/27* 2023/02/17* 2023/06/01* 

Boletinak banatzeko eguna 2022/12/02 2023/03/28 2023/02/21 2023/06/02 

Erreklamazioak 24h  
2023/02/28tik  

03/01era 
2023/02/21-22 2023/06/02-05 

Entrega de Certificados para 

alumnos que obtienen título 
  2023/03/08 2023/02/28 2022/06/09 

* Ebaluazio-saioak arratsaldez izango dira. Saio bukatu eta batera itxiko dira aktak eta notak ikasleek erraz ikusteko 

moduko lekuan iragarriko dira. 

 

OHARRA: Azterketa-egunak ezin dira aldatu ikasleen beharrizanetara egokitzeko. Ikasleak deialdia 
galduko lukeela aurreikusiko balu, Errenuntzia eska lezake Idazkaritzan azken ebaluazio-saioaren eguna 

baino hilabete lehenago.  
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4. GURE INSTITUTUA 

 
Institutuaren hezkuntza-eskaintza gure bi kokalekuetan banatuta daukagu: Elorrieta 

gunean, San Inazio auzoan, eta Erreka Mari gunean, Deustuko auzoan, azken hau Bilboko 
Hizkuntza Eskola Ofizialaren eraikin berean. 

 

 
4.1. HELBIDEAK: 
 

- Web-orrialdea: www.elorrieta.eus 

- Posta elektronikoa: idazkaria@elorrieta.com 

 
- Elorrieta gunea: Lehendakari Agirre etorbidea, 184 (San Inazio). 

 Telefonoa: 94.402.80.00 

 Faxa: 94.475.94.25 

 

- Erreka Mari gunea: San Pedro plaza, 5 (Deustu, HEO) 

 Telefonoa: 94.475.11.17 

 Faxa: 94.476.11.85 
 

- Intraneta: webgunean dago sarbidea. 

- Zabalgela (ikastaroen kudeaketa): https://elearning4.hezkuntza.net/015112/ 

 
 

4.2. ERREKA MARI GUNEAN ESKAINITAKO ESPEZIALITATEAK: 

 

HEZIKETA ZIKLOA LANBIDE ARLOA Maila 

Bidaia agentziak eta ospakizunen 
kudeaketa. 

Ostalaritza eta Turismoa Goi mailakoa 

Turismo gidaritza, informazioa eta 

laguntza. 
Ostalaritza eta Turismoa Goi mailakoa 

Nazioarteko merkataritza. Merkataritza eta Marketina Goi mailakoa 

Merkataritza jarduerak. 
(Elebiduna) 

Merkataritza eta Marketina Erdi mailakoa 

Administrazioa eta finantzak. 
(Euskaraz) 

Administrazioa eta Kudeaketa Goi mailakoa 

Zuzendaritzari laguntza ematea. Administrazioa eta Kudeaketa Goi mailakoa 

 

. Inolako oharrik gabe zehaztutako zikloak goizez eta A ereduan eskaintzen ditugu. 

. A eredua: zikloa oso-osorik gaztelania hutsean. 

. Elebiduna: zikloa osorik gaztelaniaz edo, ikasleak nahi izanez gero, modulu batzuk euskaraz ikas ditzake. 

 

http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=815902
http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=815902
http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=815903
http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=815903
http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=812602
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4.3. ELORRIETA GUNEAN ESKAINITAKO ESPEZIALITATEAK ETA ESKAINTZA. 
 

       4.3.1. ZEREGINEN IKASKUNTZARAKO GELA. 
 

       4.3.2. HEZIKETA ZIKLOAK: 
 

HEZIKETA ZIKLOAK LANBIDE ARLOA Maila 

Obra zibilak eta proiektuak 

(Elebiduna) 
Eraikuntza eta Obra Zibilak Goi mailakoa 

Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Elektrizitatea eta Elekronika Goi mailakoa 

Instalazio elektrikoak eta automatikoak 

(Elebiduna) 
Elektrizitatea eta Elekronika Erdi mailakoa 

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren 
programazioa 
(Elebiduna) 

Fabrikazio Mekanikoa Goi mailakoa 

Fabrikazio mekanikoko diseinua Fabrikazio Mekanikoa Goi mailakoa 

Mekanizazioa.  
(Elebiduna) 

Fabrikazio Mekanikoa Erdi mailakoa 

Soldadura eta galdaragintza.  
(Elebiduna) 

Fabrikazio Mekanikoa Erdi mailakoa 

Plataforma anitzeko aplikazioen garapena. 
(goizez, elebiduna; arratsaldez, A ereduan) 

Informatika eta Komunikazioak Goi mailakoa 

Web aplikazioen garapena 
(arratsaldez, A ereduan) 

Informatika eta Komunikazioak Goi mailakoa 

Sareko informatika-sistemen administrazioa 
(goizez eleanitza: euskaraz, gaztelaniaz eta 
ingeleraz; arratsaldez, A ereduan) 

Informatika eta Komunikazioak Goi mailakoa 

Mikroinformatika-sistemak eta sareak. 
(euskaraz eta gaztelaniaz) 

Informatika eta Komunikazioak Erdi mailakoa 

Instalazio termiko eta fluidodunen 
mantenimendua 

Instalazioa eta Mantenimendua Goi mailakoa 

Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Kimika Goi mailakoa 

Laborategiko eragiketak 
(Elebiduna) 

Kimika Erdi mailakoa 

Mugikortasun seguru eta jasangarrirako 
hezkuntza (euskaraz) 

Gizarte eta kultura zerbitzuak Goi mailakoa 

 

. Inolako oharrik gabe zehaztutako zikloak goizez eta A ereduan eskaintzen ditugu. 

. A eredua: zikloa oso-osorik gaztelania hutsean.  

. Elebiduna: zikloa osorik gaztelaniaz edo, ikasleak nahi izanez gero, modulu batzuk euskaraz ikas ditzake. 
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4.3.3. ENPLEGURAKO FORMAKUNTZA IKASTAROAK. 

 
Enplegurako formakuntzako ikastaroen eskaintza eguneratua institutuko web 

orrialdean daukazue ikusgai. 
 

Ikasturte hasieran, irailean, honakom ikastaro hauek eskainiko ditugu: 
 

 
 

5. KOKAPENA, PLANOAK ETA EMAILAK 

 

5. ELORRIETA GUNEA (SAN INAZIOn, Lehendakari Agirre etorbidea, 184) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. pabiloia 
Kimika 

 

Zuzendaritza 

 

Idazkaritza 

 

3. pabiloia 
Elektrizitatea Tailerrak 
Fabrikazio mekanikoa 

 

4. pabiloia 
Soldadura 
Topografia 

 

5. pabiloia 
ikasgelak 

 

4. pabiloia 
Mantenimendua 

 

Ikasleentzako komunak 

 
Ikasleentzako komunak 

 

Ikasleentzako komunak 

 

Ikasleentzako komunak 

 

2. SARRERA 

Atezaintza 

 

5. pabiloia 
Informatika 

 

1.SARRERA 

NAGUSIA 

1. PABILIOIA eraitsita 
dago; gaur egun hesi batek 

inguratzen du orubea. 

https://www.elorrieta.eus/es/estudios/oferta-formacion-para-el-empleo/
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Kargua emailak 

Zuzendaria zuzendaria@elorrieta-errekamari.com 

Zuzendariordea zuzendariordea@elorrieta-errekamari.com 

Ikasketaburua ikasketaburua@elorrieta-errekamari.com 

Idazkaria idazkaria@elorrieta-errekamari.com 

Administratzailea administratzailea@elorrieta-errekamari.com 

Orientatzailea orientatzailea@elorrieta-errekamari.com 

 
 

5.2. ERREKA MARI GUNEA (DEUSTU, San Pedro plaza) 
 

Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialeko eraikin berean daude guneko espazioak. 
 

Eraikinaren sarreran daude Idazkaritza eta Zuzendaritzarako gelak, eskuinetara, eta 
Atezaintza, ezkerretara. 

 

Ikasgelen erreferentzia-gelak, irakasleentzako gela eta beste zenbait gela eraikinaren 5. eta 
6. solairuetan daude. -1 solairuan ere baditugu veste hainbat erabileratarako ikasgela 

batzuk. 
 

Zuzendaritza-taldearen ordezkari modura Erreka Mari gunean bigarren ikasketaburua eta 
idazkaria ditugu: 

 
 

Erreka Mariko 

guneko 
kargudunak 

emailak 

Ikasketaburua ikasketaburuaErrekamari@elorrieta-errekamari.com 

Idazkaria idazkariaErrekamari@elorrieta-errekamari.com 

 

 
 

6. IKASTETXEKO AGINTE ETA KOORDIONAZIORAKO ORGANOETAKO PARTAIDEAK 

 

6.1. KONTSEILU SOZIALA: 
 

Berezko kontseilukideak: 

Zuzendaria: Iraide Olivares Beobide 

Hezkuntza Sailaren ordezkaria:  
Beatriz Aranaga 

Mikel Etxeberria 

Enplegu Sailaren ordezkaria: Ana Migura 

Irakasleen ordezkariak: 

Iratxe Alonso Ruiz 

Nerea Goikuria Larrazabal 
Sustituto: 

Miguel Ángel Gallego Conde 

Irakasle ez diren langileen ordezkaria:  

Ikasleen ordezkaria:  

Enpresa-erakundeen ordezkariak: Marta Martínez Latatu 

Sindikatuen ordezkariek:  

 

Idazkaria: Aitor Castaños Zarate 

 

 



 

10 

6.2. ZUZENDARITZA-TALDEA ETA LAGUNTZAILEAK: 

 

Zuzendaria. Iraide Olivares Beobide 

Zuzendariordea. Miguel Ángel Gallego 

Ikasketaburuak. 
Elena Rodríguez (Elorrieta). 

Faustin Urrutibeaskoa (Erreka Mari). 

Idazkariak. 
Aitor Castaños Zarate (Elorrieta).  
Faustin Urrutibeaskoa (Erreka Mari). 

Administratzailea. Pilar Pérez 

Kalitatearen arduraduna. Faustin Urrutibeaskoa Onaindia 

Orientatzailea / Langai lan-poltsa. Eider Onaindi Arabiourrutia 

Urrats Bat koordinatzaileak Joselu Orokieta / Eider Onaindi 

Enplegurako formakuntza arduraduna Izaskun Zarragoitia Pérez 

Ingurumen arduraduna Miguel Ángel Gallego 

2030 Agendaren arduraduna Pilar Pérez 

Lantokiko Prestakuntzaren 

koordinatzaileak 

Javi García (Elorrieta). 

Esti Etxeandia (Erreka Mari). 

Azpiegitura digitalen arduraduna Toñi Fernández 

IKTen dinamizatzailea Aitor Castaños 

IKT pedagogoa Iker Mezkorta 

Prebentzioan laguntzailea Miguel Ángel Gallego 

COVID19 prebentziorako arduraduna Miguel Ángel Gallego 

Prestakuntza dualaren arduraduna Rafa Madero  

TKGUNE proiektuaren arduradunak Julen Merino / FM / AG 

ETHAZI koordinatzailea Jon Talavera 

Nazioarteratze arduraduna Iñaki Mujika 

 

 
6.3. DEPARTAMENTU DIDAKTIKOAK ETA LANBIDE ARLOAK 

 

Lanbide arloak Departamentu didaktikoak 

Administrazioa eta kudeaketa. Lanerako prestakuntza eta orientabideak. 

Merkataritza eta marketina. Hizkuntzak. 

Eraikuntza eta obra zibilak. Informazioa eta Orientazioa. 

Elektrizitatea eta elektronika.  

Fabrikazio mekanikoa.  

Ostalaritza eta turismoa.  

Informatika eta komunikazioak.  

Instalazioa eta mantenimendua.  

Kimika.  

Gizarte eta kultura zerbitzuak  

 

 
6.4. DEPARTAMENTUBURUAK / LANBIDE ARLOETAKO BURUAK: 

- Administrazioa eta kudeaketa. ....................  Eneko Tolosa 

- Merkataritza eta marketina ........................  Nerea Ugarte 

- Eraikuntza eta obra zibilak .........................  Josu Ajuria 

- Elektrizitatea eta elektronika ......................  Itziar Arnaiz 

- Fabrikazio mekanikoa ................................  Rafa Madero 

- Soldadura eta galdaragintza .......................  Asier San Juan 

- Ostalaritza eta turismoa ............................  Marta Colino 

- Informatika eta komunikazioak ...................  Karlos Sáinz de Murieta 

- Instalazioa eta mantenimendua ..................  Unai Perea 

- Kimika  ...................................................  Leire Campos 

- Gizarte eta Kultura zerbitzuak ....................  Izaskun Zarragoitia 
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- FOL  .......................................................  Nerea Goikuria 

- Hizkuntzak  .............................................  Natxo Mentxaka 

 
 

6.5. HEZKUNTZA-ZERBITZUAK: 

- INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA. Eider Onaindi. orientatzailea@elorrieta-errekamari.com 

- BALIABIDE DIDAKTIKOAK. 

- INTRANETa. Ikasleek, taldeka, Intranetera sartzeko kontua dute. Ikastalde 

bakoitzean, dagokion departamentuak emango die erabiltzaile-izena eta pasahitza 

ikasleei. 

- ZABALGELA (Internet bidez egiteko ikastaroen kudeaketa). 

- URRATS BAT. Enpresak sortzen laguntzeko eta aholkua emateko programa. 

- JARDUERA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ KANPOKOAK. 

 
 

6.6. IRAKASKUNTZAZ KANPOKO ZERBITZUAK: 

- IDAZKARITZA. 

- LAN POLTSA. 

- ATEZAINTZA. 

- GARBITASUNA. 

- IKASLEENTZAKO EGONGELA. 
 

 

7. IKASLEARENTZAKO DOKUMENTAZIOA 

 
Eskolara egindako hutsegiteek, behar bezala justifikatuak ez direnean, ordu-kopuruz 

2010eko otsailaren 19ko eta 2012ko martxoaren 14ko aginduetan zehaztutakoak baino 
gehiago badira, ebaluazio jarraiturako eskubidea edota matrikulaziorakoa kendu liezaieke 

ikasleei. 
 

Ikastetxeko ROFean dago jasota zer justifika daitekeen eta zer ez. Halere, ebaluazio 
jarraiturako eskubidea gordetzeko ezinbestekoa da gutxienez %80ko asistentzia izatea. 

 

Eskolara egindako hutsegiteek ebaluazio jarraiturako eskubidea kendu liezaieke ikasleei, 
ikastetxeko ROFaren arabera zehaztuta dagoenez gutxienez %20ko asistentzia ez 

betetzearren, ebaluaziorako metodo eta irizpideak ezartzea ezinezkoa den kasuetan. 
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7.1. ESKOLARA EZ ETORTZEA EGIAZTATUKO DUENA ADIERAZTEKO ORRIA 
 

 
 
 

ESKOLARA EZ ETORTZEATUKO ADIERAZTEKO ORRIA 
(Adinez nagusi diren ikasleak) 

 
 

20…..-20…..IKUSTURTEA 
 
 
 

……............................................................................................................... ikasleak, urte …… dituenak, 

tutoreari adierazten dio eskolara ez datorrenean honako honek egiaztatuko dizkiola hutsegiteak: 

 
(Adierazi 1 edo 2 gurutze batekin markatuz) 

 XX 1. Gurasoek edo legezko tutoreek. 

 XX 2. Ikasleak berak, beharrezko agiriak aurkeztuta. 

 
 
 
Era berean, baimena eman nahi dut ikastetxeak ikasturtean zehar nire gurasoei edo legezko 

ordezkariei (tutoreak, e.a.) nire ikasketen egoerari buruzko informazioa eman diezaieten: 

 
(Markatu bai edo ez gurutze batekin) 

 XX  Bai XX  Ez 

 
 
 

Bilbon, ........... (e)ko ............................... ren ….........(e)an. 
 
 
 
 
 
 
 (Ikaslearen sinadura) 
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7.2. ESKOLARA EZ ETORTZEA EGIAZTATZEKO ORRIA 

 

 
 

HUTSEGITEEN JUSTIFIKAZIOA 
 

20.….-20.….IKASTURTEA 
Erakutsi, lehenbizi, hutsegitea egin duzun klaseko irakasleari eta, gero, tutoreari eman. 

 
 
................................................................................................................................................…… ikaslea, 

ez da modulu hauetako klaseetara etorri (idatzi zein mudulatara): …………..…..……………..……. 

orduak (zein ordutatik zein ordutara idatzi)…….…...................................................................................... 

egunak  .............................................................................................. 

 
 

1. GURASOEN EDO LEGEZKO TUTOREEN EGIAZTAPENA 
(Adinez txikientzat, edo idatziz aukera hau hautatu duten adinez nagusientzat). 

 

…………………...................................................................................................................... jaun/Andrea, 

goian zehaztutako ikaslearen aita, ama edo tutore naizen honek, honako arrazoi hauengatik ez dela 

ikaslea eskolara etorri egiaztatzen dut: ………………………………………...……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

2. ADINEZ NAGUSIA DEN IKASLEAREN EGIAZTAPENA 
(Aukera hau izateko ezinbestekoa da ikasturte hasieran idatziz hala hautatzea) 

 

……......................................................................................................................................... jaun/andrea 

Ez-etortzeak dagokien dokumentu ofizialaren bidez egiaztatu beharko dira ……...............………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Bilbon, ........... (e)ko ................................. ren .............(e)an. 
 
 
 
 (Ikasle, aita, ama edo legezko tutorearen sinadura) 

 
 
 

IRAKASLEEN ONIRITZIA: Irakaslearen sinadura Eguna 
 

Modulua ………….................................................   .......................................................   ......................... 

Modulua ………….................................................   ........................................................   ........................ 

Modulua …………................................................   ........................................................   ......................... 

Modulua ………….................................................  ........................................................   ......................... 

Modulua ………….................................................  ........................................................   ......................... 

Modulua ………….................................................  ........................................................   ......................... 
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7.3. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETAN PARTE HARTZEKO BAIMENA 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETARAKO BAIMENA 
(Adinez txiki diren ikasleak) 

 
 
 
 

20…..-20…..IKUSTURTEA 
 
 
 
 
............................................................................................................................................... jaun/andreak  

.............................................................................................. ikaslearen aita, ama edo tutore naizen 

honek eta CIFP ELORRIETA-ERREKAMARI LHII …………...................................................................... 

..................................................................................... goi/erdi mailako zikloan matrikulatutako ikasleak. 

 
 
 

BAI  
Baimena ematen diot nire ikasle horrek, departamentuak ikasturte honetarako antola 

ditzan eskolaz kanpoko jardueretan parte har dezan. 
EZ  

 
 
 

Bilbon, ............(e)ko .................................ren ...............(e)an 
 
 
 
 
 
 
 
 (Aita, ama edo legezko tutorearen sinadura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: 

Baimen-orri hau, ondo beteta, ikasturte honetako irailaren 15a baino lehen entregatu beharko zaio 
tutoreari. 
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7.4. IKASLEEN IRUDIAK ERABILTZEKO BAIMENA 

 
 

 
 

IKASLEEN IRUDIAK ERABILTZEKO BAIMENA (*) 
 

(Ikasle guztientzat) 
 
 

20…..-20…..IKUSTURTEA 
 
 

……………………………………………...........................................................…………. jaun/andreak 

adinez nagusia eta CIFP ELORRIETA-ERREKAMARI LHII ……………………………………………. 

.............................................................................................................................. goi/erdi mailako zikloan 

matrikulatutako ikasleak. 

 

BAI  
CIFP ELORRIETA – ERREKA MARI LHII institutuari baimena ematen diot ikasturteak 

iraun bitartean ikasleak ager daitezen argazkiak eta ikusentzunezko beste material 

batzuk institutuko web-orrialdean,  karteletan, aldizkarietan edota ikastetxearen 

jardueren berri emateko sor daitezen euskarrietan erabiltzeko. 
EZ  

 
Bilbon, ...........(e)ko ..................................ren ..............(e)an 

 
 
 
 (Ikaslearen sinadura) 

 
 
 

............................................................................................................................................... jaun/andreak  

....................................................................................................... ikaslearen aita, ama edo tutore naizen 

honek eta CIFP ELORRIETA-ERREKAMARI LHII ..................................................................................... 

........................................................... goi/erdi mailako zikloan matrikulatutako ikasleak. 

 

BAI  
CIFP ELORRIETA – ERREKA MARI LHII institutuari baimena ematen diot ikasturteak 

iraun bitartean ikasleak ager daitezen argazkiak eta ikusentzunezko beste material 

batzuk institutuko web-orrialdean,  karteletan, aldizkarietan edota ikastetxearen 

jardueren berri emateko sor daitezen euskarrietan erabiltzeko. 
EZ  

 
Bilbon, ...........(e)ko ..................................ren ..............(e)an 

 
 
 
 
 (Aita, ama edo legezko tutorearen sinadura) 

 
 
 
(*) Ikasleak berak adinez nagusia bada, edo ikaslearen gurasoek edo tutoreak adinez txikia bada, edozein unetan eska dezakete, 
idazkaritzara ekarritako edo Zuzendaritzari zuzendutako idatzi baten bidez, baimen hau etenda gera dadin. 
 
OHARRAK: 

 CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII zin egiten du 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Izaera Pertsonaleko 
Datuak Babestekoak dioena. 

 Baimen-orri hau, ondo beteta, ikasturge honetako irailaren 15a baino lehen entregatu beharko zaio tutoreari. 
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8. IKASTETXEARI BURUZ JAKIN BEHARREKOAK 

 
Elorrieta - Erreka Mari institutuko langileen kezken eta lanaren ondorioz lorpen bereziak 

eskuratu izan dira urtez urte. Lorpen horien artean daude gure ikasleei eskaintzen dizkiegun 
zerbitzuetan eta jardueretan egindako hobekuntzak. Hona hemen beraietako batzuk:  
 

 

8.1. AHOLKULARITZA PERTSONALA ETA AKADEMIKOA: 
 

Ikastetxean orientatzailea daukagu eta bera da Informazio eta orientazio 
departamentuaren koordinatzailea. Ikasleek eta etxekoek aukera dute 

orientatzailearekin hitzordua zehazteko, ibilbide akademikoan eragina izan lezaketen 
gorabehera pertsonalei buruz edo beste edozein arazori buruz aholkua jasotzeko. 
 

Halaber, orientatzaileak berak dinamizatzen du gure Enplegu Poltsa institutuko 

departamentuekin lankidetzan. Azken urteotan asko izan dira zerbitzu horri esker 
lanean hasi diren ikasleak. Gure ikasleak lan munduan sar daitezen aholkularitza 

pertsonalizatua eskaintzen du orientatzaileak, lana bilatzen lagunduz alde batetik eta 
ekintzailetza sustatzeko hitzaldiak eta tailerrak antolatuz veste batetik, institutuko 

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak departamentuarekin elkarlanean. 
 

 

8.2. EGITARAUAK EUROPAN 
 

 ERASMUS + 

Erdi eta goi mailako zikloetako bigarren mailetako ikasleek urtero dute aukera beka 

eskatzeko, LEONARDO eta ERASMUS programei esker 10 asteko praktikaldia 
Europako beste herrialde batzuetako enpresetan egin ahal izateko.  

 

 

8.3. PRAKTIKALDIA ENPRESETAN: 
 

Gure inguru industrial eta geografikoan ongi aukeratutako enpresa-sare sendo eta 

antolatuak osatzen du institutuko ikasleen heziketa-prozesua, lan-praktiketarako 

eskaintza osoa errazten baitute. Horrela, gure heziketa zikloek beren osagarri 
praktikoa dute enpresa-sare hori osatzen duten puntako industria eta zerbitzuetan. 

Ikasle ugarik lortzen du lehendabiziko lanpostua heziketa zikloko praktikaldia egindako 
lekuan bertan edo, aldi berean bai enpresan bai ikastetxean ikasiz, ikas-ekinezko 

erregimen dualeko prestakuntzaren hurrengo pauso modura. 
 

 

8.4. ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZARAKO PROGRAMETAN LANKIDETZA. 
 

Eskaintzen dugun heziketak eta baliabide teknologikoek, zentroaren kokagune 

bikainarekin batera, langile aktiboak eta langabetuak birziklatzera zuzendutako eta 
instituzio publiko eta pribatuek antolatutako ikastaroak egitera bultzatu dute gure 

institutua. Ikastaro ofizialak dira eta profesionaltasun ziurtagiriak eskuratzea dute 
helburu. Ziurtagirioi esker lanbide-kualifikazioak egiaztatzen dira eta euren bidez 

aintzat hartzen da lanerako gaitasuna. Gure zenbait irakaslek aholkulari edo 
ebaluatzaile modura parte hartzen dute lanbide-kualifikazio horiek egiaztatzeko 

prozesuan. Profesionaltasun ziurtagiriak ofizialak dira eta Estatuko lurralde osorako 
balio dute. 

 

 

8.5. “URRATS BAT” ENPRESA-PROIEKTUAK. 
 

Institutuak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Lan sailekin, Aldundiarekin eta finantza-
entitateekin elkarlanean, behar diren baliabideak jartzen ditu gure ikasleek euren 

kontura beren enpresak sortu ahal izateko, hasierako ideia martxan jartzen lagunduz 
eta beren enpresa-proiektuak aurrera eramateko eta sendotzeko aholkularitza 

eskainiz. Programa honetan inplikatutako irakasleek ahalegin berezia egiten dute 
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autoenplegua edo enpresa berriak sortzea eztabaidagai diren foroetan institutuak parte 
har dezan edo euretan egon dadin (Dema, Lan Ekintza…). 

 

 

8.6. METODOLOGIA AKTIBOAK ETA LANKIDETZAZKOAK 
 

Gure zentroan ETHAZI metodologia aktibo eta lankidetzazkoen aldeko apostua egin 

dugu, erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren aldekoa. Ikasteko modu 
berri hori gure hezkuntza-eskaintzako ziklo guztietara zabaltzeko asmoa dugu, modu 

jarraituan eta etengabean. 
 

 

8.7. KONPROMISOA INGURUMENAREKIN 
 

Institutuko langileok ingurugiroa zaintzeko ardura hartu dugu eta zentroko jarduerek 

sor ditzaketen ingurumen-inpaktu kaltegarriak murrizteko hainbat neurri hartu ditugu. 
Hala ere, neurri horiek eraginkorrak izan daitezen beharrezkoa da guztion parte-

hartzea, bai irakasle bai ikasleena. Horretarako, jarraian aipatzen ditugun helburuak 
lortzeko hainbat ingurumen-ohitura hartzera gonbidatu nahi zaituztegu: 
 

 Sortutako hondakinak gutxitu eta sortutakoak berrerabiltzera, bilgarri gutxiko 

produktuak erosiz, papera bi aldeetatik erabiliz, dokumentuen fotokopiak bi 
aurpegietatik eskatuz, etab. 

 

 Sortutako hondakinak birziklatzera, zentroan hondakinak bereizteko eta 
desagerrarazteko jarri ditugun edukiontziak egoki erabiliz. Zentroan bertan ditugu 

honako hondakin hauek uzteko ontziak: 
 

- Papera eta kartoia 
- Pilak 

- Plastikoak, latak eta brikak 
- Gainerako hondakinak 

- Tonerra eta inprimatze-kartutxoak 
- CDak eta DVDak 

- Produktu kimiko neutralizatuak (laborategia) 
- Olioztatutako zerrautsa eta taladrina (fabrikazio mekanikoa), txatarrak. 
 

 Uraren eta energiaren kontsumoa murriztera, ura zentzuz kontsumituz, ordenagailu 

eta pantailak deskonektatuz, argiak itzaliz, berogailua martxan dagoenean ateak eta 
leihoak itxiz eta txorrotak matxuratuta daudenean irakasleei jakinaraziz, esate 

baterako. 
 

 

Honi buruz zerbait gehiago jakin nahi izanez gero, zentroak ondorengoak prestatu ditu: 
 

 Ingurumenari buruzko ohitura egokien gida, zentroko web-orrialdeko Albisteak 
atalean edota institutuko Intranetean. 

 

 Informazio-kartelak. Batzuek edukiontzien erabilera egokia azaltzen dute 

(edukiontzien ondoan daude jarrita) eta beste batzuk ingurugiro sentsibilizazioari 
buruzkoak dira (zentroko pabiloietan banatuta). 

 

 Sortutako hondakinei buruzko eta hondakinok non utzi daitezkeen azaltzen duten 
informazio-kartelak daude departamentuetan. 

 
Adostutako helburuak lortzeko ezinbestekoa dugu zuen parte-hartze zuzena, horrela, 

guztiok batera, ingurumena hondatzea ekidin eta gure ingurua hobetzen lagunduko baitugu. 
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8.8. KOMUNIKAZIORAKO TRESNA 
 

Ikasle bakoitzarentzat Hezkuntzarako G Suite (lehengo GoogleApps) kontu pertsonala 

sortuko dugu elorrieta-errekamari gure domeinuan, ikasleek zentroarekiko 
komunikazioak bidera ditzaten eta eskolako lanetarako tresna modura erabiltzeko. 

 

 

8.9. KUDEAKETA SISTEMARAKO POLITIKA 
 

CIFP ELORRIETA - ERREKA MARI LHIIko zuzendaritzak, antolakuntzako beste pertsona 
guztiekin batera, beregan hartu du bezeroei kalitatezko zerbitzua eskaintzeko 

ardura, haren betekizunak eta helburuak ingurumena zainduz eta pertsonentzat 
modu seguruan bideratuz. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen ditugu SIGaren 

(Sistema Integrado de Gestión – Kudeaketarako Sistema Integratua) jarduera-eremu 
guztietan informazioa, komunikazioa, formakuntza, partaidetza eta kontsulta 

antolakuntzako pertsona guztiak kontuan izanik garatzea, baita lanean haren izenean 
jarduten dutenak ere. 
 

Horregatik ahalegintzen gara egunero: 

 SIGaren eraginkortasuna hobetzen haren jarduera-eremu guztietan.  

 Legezko betekizunak betetzen gure jarduerari dagokionez, baita gure geure 

betekizun propio modura aintzat hartu ditugunak ere.  

 Zentroan edo haren izenean egin daitezen jardueretatik eratorritako kutsadura eta 

langileen segurtasun eta osasunerako kalteak saihesten.  

 Zentroko helburuak bete egiten direla bermatzen, neurriak ezarriz, behar 
denean aztertuz eta pertsona guztiak jakinaren gainean jarriz, betiere 

Kudeaketarako Politika hau izanik erreferentzia-eremu.  
 
 

 

9. ESKOLA-ASEGURUA 

 

Eskola aseguruak babesten ditu ikasleak. Laguntza medikoa jasotzeko, ikasleak 

OSAKIDETZAra joango dira, txartelarekin. 
 

Istripua arina bada, irakasleak hitzartutako zentrora deituko du ikaslea sorosteko aukera 
aztertzeko. Aukerarik balego, zaintzako irakaslea ikaslearekin batera joango da honako 

klinikaren batera istripu-agiria hartuta:  
 

Istripua larria den kasuetan 112 SOS DEIAKera deituko da anbulantziaren bat etor 

dadin. Bertako osasun-adituen esanei jarraitu beharko zaie.   
 

Lantokiko Prestakuntza egiten daudenentzat ere balio du goiko horrek guztiorrek. 
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10. IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

 
Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoko hezkuntza ez 

unibertsitarioko ikasleen Eskubide eta Betebeharrei dagokiena, Eskola Publikoaren Legearen 
31 eta 34 artikuluen aldaketetatik ondorioztatutako arau berria da, ikastetxeetako 

zuzendaritza organoei dagokien konpetentzia arautegi berrira egokitzeko, elkarbizitzaren 

eta diziplinaren arloan. 
 

Bestalde, gizarte eta eskola arloko errealitate berrietan, ikasleen arteko eta irakasleekiko 
tratu txarreko egoerak sortzen dira alde batetik; berriak ez badira ere, egoera horiek lehen 

baino ondorio larriagoak dakartzate giza mailan eta ikastetxeetako elkarbizitzan. Gainera, 
egoera berri horretan erraza da teknologia berriak, Internet eta poltsikoko telefonoak 

besteak beste, gizabidez ez erabiltzea.  
 

Dekretu berri honen helburua elkarbizitzarako esparrua erregulatzea da, ikasleek beren 

eskubideak erabiltzen eta betebeharrak betetzen ikas dezaten, gizartean integratzeko 
konpetentziak eskuratuz. 

 
Egiturari dagokionez: 
 

Dekretuaren Atariko Kapituluak helburua, aplikazio-eremua eta oinarrizko 
printzipioak garatzen ditu. Portaera desegokia, elkarbizitzaren aurkako 

jokabidea, elkarbizitza modu larrian zauritzen duen portaera eta antzeko beste 
kontzeptu batzuk aitatzen dira bertan. 
 

I Kapituluan ikasleen eskubideak eta betebeharrak aipatzen dira, Estatuko legerian 

azaltzen diren eskubideen garapen direnak barne. 
 

II Kapituluan zuzendu beharra eskatzen duten portaerak tipifikatu eta eurok 

zuzentzeko neurriak ezartzen dira. Kapitulu honen hirugarren atalak ataza edo lan 
hezitzaileak betetzea proposatzen du, zuzendu behar den portaeraren araberakoak 

hain zuzen. 
 

III eta IV Kapituluetan ekainaren 13ko 3/2008 Legeak agindutako aldaketak 
azaltzen dira. Euron arabera, elkarbizitza bermatzeko arduraduna zuzendaria bera da 

eta, kasua balitz, hartutako erabakiak Kontseilu Sozialaren jakinaren gainean jarri eta 
bertan aldatu egin daitezke. 

 
Dekretu hau eta beronen ondorengo garapena, ikastetxeko ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA 

ARAUDIAN (ROF) azaltzen dena, tutore guztien esku dago, baita delegatuenean ere, 
ikastalde guztiak informatuta egon daitezen. 

 

 
10.1. IZANDAKO KALIFIKAZIOAK ERREKLAMATZEA 

 
Ebaluazio jarraituan zehar lortzen ari diren kalifikazio partzialak ez dira ikuskatuko. 

Arrazoiren batengatik ikaslea aipaturiko kalifikazioekin ados ez balego, lehenengo eta behin 
moduluko irakaslearekin hitz egin beharko du eta, gero, taldeko tutorearekin, baina ez du 

inoiz gorago joko eskaria egiteko. 
 

Azken kalifikazioetan, ikasleak hiru aukera izango ditu, modu sekuentzialean jarraitu 
beharrekoak, erreklamazioak aurkezteko:  

 Lehenbizikoa, IRAKASLEAri, ebaluzio-saioa izan eta gero (ez du balio froga 

libreetako ikasleentzat).  

 Bigarrena, DEPARTAMENTUAri, boletinak banatu ondoren edo azken emaitzak 

argitaratu eta gero. 

 Hirugarrena, HEZKUNTZA IKUSKARITZAri. 
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Azken bi horiek, zuzendariarentzako idazki baten bidez eskatu behar dira. 

 
IRAKASLEARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA 

1. Behin ebaluazio-saioak egin ondoren, notak ageriko lekuetan jarriko dira. 

2. Egun horretan, ikasleek 14:30era arte eta hurrengo eguneko 8:30etik 12:30era 
arte eska dezakete beren azterketak berraztertuak izan daitezen.  

3. Horretarako, atezaintza nagusian erreklamazioa egiteko orria eskatuko dute eta 

bertan itzuli beharko dute, ondo beteta. 

4. Eskabidea jaso izanaren egiaztagiria emango dio atezainak ikasleari. 

5. Boletinak emateko egunean, 11:00etatik aurrera, irakasleak ikasleari emango dio 

erreklamazioaren erantzuna. Bertan, argi eta garbi egiaztatuko da kalifikazioa 

aldatu den ala ez.  

6. Ikasleak sinatu egingo du jakinarazpen hori jaso izana. Jatorrizko erantzuna 

berarentzat izango da. 

7. Boletinak 14:00ak baino lehen jaso behar dira. Ikasleak berak etorri ezin badu, 

beste norbaitek jaso beharko ditu haren izenean; ikaslearen NANaren 
fotokopiarekin etorri beharko du notak jasotzera. 

8. FCT modulua „ez gaitua‟ bada eta ikasleak erreklamazioa egiten badu, ikastetxeko 

tutoreari eta Ikuskaritzari baino ezin izango dio erreklamazioa zuzendu, nahiz eta 
mintegiburuak jakitun dagoela adieraziko duen tutorearen erantzunean. 

 
 

DEPARTAMENTUARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA 
 

Azken notak entregatu ondoren ikaslea notaren batekin ados ez badago, honelaxe jokatuko 

da: 

1. Ikasleak aukera dauka Mintegiari ESKABIDE bat egiteko, nota berriz ere 
berraztertua izan dadin. 

2. Eskabidea egiteko orria atezaintza nagusian eskatuko du ikasleak (KABIAn ere 

badago), notak entregatu diren egunean bertan 14:30era arte edo biharamuneko 
13:00ak baino lehen.  

3. Erreklamazioa egiteko eskabideko puntu guztiak bete beharko ditu ikasleak eta, 

irakaslearen erantzunarekin batera, Atezaintzan entregatu beharko du. 

4. Ateizainek eskabide hori jaso izanaren egiaztagiria emango diote ikasleari, 

zigiluarekin eta datarekin. 

5. Mintegiak, boletinak entregatu eta hurrengo 48 orduak baino lehen, erreklamazioa 

aztertu eta ikasleari erantzunen bat eman beharko dio. 

6. Ikasleak sinatu egingo du Mintegiaren ebazpena jasotzen duen erantzun hori 

eskuratu izana. Jatorrizko erantzuna berarentzat izango da. 

 
 

HEZKUNTZA IKUSTARITZARI ERREKLAMAZIOA AURKEZTEKO PROZEDURA 
 

Ondoren, hirugarren erreklamazioa egin nahi izanez gero, oraingoan Ikuskaritzari 
zuzenduta, ikasleak beste bi kasuetan legez jokatuko du, hau da, aldez aurretik jasotako bi 

erantzunekin batera, irakaslearena eta Mintegiarena, entregatuko du erreklamazioaren 
eskabidea. 

 
Mintegiaren jakinarazpena jaso eta 36 ordu baino lehen eskatu ahal izango da Ikuskaritzari 

zuzendutako erreklamazio hori. 



 

21 

 

11. PROMOZIOARI ETA EBALUAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 
11.1. PROMOZIOA ETA EBALUAZIOA 

 

Ikasleek 4 deialdi izango dituzte modulu bakoitzerako, Lantokiko Pretakuntza 
modulurako izan ezik, azken modulu hori 2 aldiz baino ez baita ebaluatu eta 

kalifikatuko (EHAO 2010/03/24). 

 
Orokorrean, lanbide-modulu guztiak gainditutakoan baino ezin izango da egin 

Lantokiko Prestakuntza (FCT) modulua. 
 

Goi mailako heziketa zikloei dagokienez, proiektu bat garatzeko lanbide-modulu 
berria egingo da heziketa zikloaren azkenaldian. Lantokiko Prestakuntza amaitu 

ondoren ebaluatuko da, lantokian egindako praktikaldian eskuratutako konpetentziak 
proiektuan barneratu ahal izateko. 

 

Heziketa ziklo bateko mailen arteko promozioa eta Lantokiko Prestakuntza 
modulua egitera joateko ezinbesteko baldintzak: 

Ikasleak ezin izango du bigarren mailara pasatu lehenengo mailako 2. azken 
ebaluaketaren ostean 3 modulu edo gehiago gainditu gabe geratu bazaizkio edo, 

gutxiago izanik ere, modulu horien iraupenak batuta 300 ordu baino gehiago 
zenbatzen badituzte. Bigarren mailakoek, Lantokiko Prestakuntza egitera joan ahal 

izateko eta, hala balitz, Proiektua egiteko, ezinbestekoa izango dute bai lehenengo bai 
bigarren mailako modulu guzti-guztiak gaindituta izatea. 

 

 
11.2. ANULAZIOAK (ziklo guztietarako) 

 

Matrikula anulatuz gero, hartarako eskaera egin dezan ikaslea baja izango da 
matrikulatuta dagoen lanbide-modulu guztietan eta, ondorioz, ez da ebaluatua 

izango. Eskaera abenduak 31 baino lehen egin beharko du, beharrezko agiriak 
aurkeztuta. Anulazioa ontzat emango da honako gertaeraren batengatik eskatu izan 

bada: 

 
Ikaslearen gaixoaldi luzea, behar bezala ikasteko aukerarik ematen ez duen lanpostu 

batean lanean hastea, ikasteko behar besteko dedikazioa ekiditen duten etxeko 
ezinbesteko zereginei erantzun beharra edota beste edozein ezohiko egoera 

zuzendariari jakinarazi eta honek aintzat hartua bada. 
 

Ikasturtea hasi eta 20 egunera, matrikulatuta dagoen modulu guztien ordu-kopurua 
kontuan hartuta, %30etik gora justifikatu gabeko hutsegite egiten baditu ikasleak 

edota segidako 10 egunetan ikaslea eskolara etorri ez bada, BORONDATEZ 

MATRIKULA ANULA DEZAN PROPOSAMENA helaraziko zaio. 
 

 
UKO EGITEAK (ziklo guztietarako) 
 

Modulu bakoitzerako aurreikusitako deialdiak ez agortzearren, ikasleak aukera du 
lanbide-modulu bakoitzeko ebaluazioari eta kalifikazioari gehienez 2 aldiz uko egiteko. 

Eskaerak, dagozkion egiaztagiriekin batera, institutuko zuzendariari helaraziko 
zaizkio, uko egiten zaion ebaluazioari dagokion eguna baino hilabete 

lehenago gutxienez. Era berean, tutoreak ere, taldeko irakasle-taldearen eskariz, 

eta arrazoiak justifikatuta badaude, moduluren baterako uko egitea eska lezake. 
 

Eskaerak zuzendariak berak ebatziko ditu, betiere goian zehaztutako egoerak tarteko 
direla. 
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11.3. KONBALIDAZIOAK ETA EXENTZIOAK: 
 

Ingeles teknikoa lanbide-modulua konbalidatzeko, ingeleseko B2 maila egiaztatu 
beharko du ikasleak. Konbalidazioei eta exentzioei dagokienez, oinarrizko araudian 

eta dagokion tituluaren dekretuetan jasotakoaren arabera jokatuko da. 
 

Lantokiko Prestakuntza moduluaren exentzioa lan-esperientziagatik onartzeko, 
exentzio osoa edo partziala matrikula egin dezan momentuan bertan eska lezake 

ikasleak. Edozein kasutan, Lantokiko Prestakuntzara joateko gainditu beharreko 

moduluen ebaluazio-saioa baino zazpi egun lehenago jakinarazi beharko du ikasleak 
Idazkaritzan asmo hori.  

 
Euskal Autonomia Erkidegorako curriculumak ezartzen dituzten Errege Dekretuetako 

artikuluetan zehaztuta agertzen diren lanbide-moduluen konbalidazioak ere gauzatu 
ahal izango dira, gaitasun-unitateen eta lanbide-moduluen artekoak hain zuzen. 

Konbalidazio horiek ere ikasleak matrikula eginda daukan institutuko zuzendariak 
ontzat eman beharko ditu. 

 

LOEtik eratorritako zikloetako modulo baten izandako nota, ofizioz lekualdatu ahal 
izango da bere baitan hartzen duen edozein ziklora, baldin eta, kode bera badute. 

 
Egindako ikasketak konbalidatzeko eskabideak idazkatitzan egingo dira, eskolak 

hasi baino lehen. 
 

 
 

12. ELKARBIZITZARAKO ARAUAK: 

 

0. COVID19 PROTOKOLOA 
Ikasturte honetan ere, gutariko bakoitzaren ardura izango da COVID19a dela-eta 

osasun eta hezkuntzako arduradunek, edo ikastetxeak berak, ezarritako arau eta 
protokolo guztiak ezagutu, aintzat hartu eta betetzea. Adi egon behar dugu 

ikasturteak aurrera egin ahala protokolo horietan egin daitezen aldaketei eta 

eguneratzeei. Araudia ikasturtearen hasieratik webgunean edo intranetean egongo 
da eskuragarri, edo hala jakinaraziko den beste kokalekuren batean. Arauok 

zentroaren webgunean eta Intranetean egongo dira ikusgai eta bertan jasotako 
arauak bete ez ditzanari zigorra ezarriko zaio. 

 
1. GUZTION ARTEKO ERRESPETUA. 

Hezkuntza-komunitateko partaide guztion lehenbiziko eta funtsezko araua dugu. 
 

2. ESKOLARA ETORTZEA. 

Matrikula egitean ikasleak aitortzen duen konpromisoa da. Eskolara ez datorrenak, 
bai era aktiboan bai pasiboan, ebaluazio jarraitua gal lezake. 

 
3. PUNTUALTASUNA. 

SASOIZ ibili behar dugu klasera garaiz sartu edota handik irteteko. Berandu 
datorrena irakaslea bada, ikastaldearen ordezkariak atezainen bati eskatuko dio 

irakasle horri dagokion departamentuko zaintzako irakasleari deitzeko. Erreka 
Marin, ordea, irakasle-gelara joan eta zaintzan dagoen irakasleari eskatu beharko 

zaio taldeaz arduratu dadin. 2. klasetik 5.era artekoetara ez etortzeko aitzakiarik 

ez dago.  
 

4. HUTSEGITEEN ETA BERANDU ETORTZEEN EGIAZTAGIRIAK. 
Gehienez bi egun baino lehen ekarri beharko dio ikasleak tutoreari etorri izan 

ez den eskola-orduei dagokien egiaztagiria. Gainerako irakasleei astebete 
lektiboa pasatu baino lehen. Hutsegitea COVID19arekin zerikusia izan dezan 

zerbaitek eragin badu, protokoloak dioena egin beharko da. 
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5. Ikasleek EGINDAKO ERREKLAMAZIOAK. 

Ikasleek irakasleei buruz dituzten kexuak konpontzeko, arazoa lehenbizi 
euren artean eztabaidatzen saiatuko gara beti. Konponbiderik ez balego, 

ikasleek tutoreari adieraziko diote arazoa, honek ere konponbidean 

lagundu dezan. Ezer lortzen ez bada, tutoreari idatziz adieraziko zaio 

arazoa eta tutore horrek ikasketaburuari helaraziko dio. 48 orduko epea 

baino lehen ikaslearekin kontaktuan jarriko da ikasketaburua.   
 

6. IRAKASLEAK AGINDUTAKOA EZ BETETZEA. 

Ikasleak men egin beharko die klase barruan irakasleak hartutako 

erabakiei. Ados ez badago, klasea bukatu eta gero ikasleak bere 

desadostasuna adieraziko dio irakasleari, akordurik ezean tutorearen eta 

zuzendaritzaren aurrean adieraz ditzan, beste jarduera batzuen KALTETAN 
IZAN GABE. Ez dugu ahaztu behar ikasgelan eta klaseetan irakasleari 

dagokiola agintea. 

 

7. IKASTALDEEN EDO NORBANAKOEN KEXUAK ETA ERREKLAMAZIOAK. 

Norbaitek kexu, iradokizun edo erreklamazioren bat (SQR) egin nahi 
dezanean, horretarako ezarritako prozedura digitalari jarraitu beharko dio 

hiritarrak, ikasleak edo ikastetxeko langileak, bakoitzari dagokion 

jarraibidea kontuan hartuta. 

 

8. IKASGELAK/TAILERRAK ZAINTZEA. 
Klaseak emateko guneak dira; beraz, barruan ezin da jan ez edan. 

Irakasleak hartarako baimena emanez gero, eguraldi txarra egiten duen 

egunetan esate baterako, kanpora ezin irten bada, gero espazio horiek 

garbi eta txukun utzi beharko dira, hala jokatzea besteen 

lanarekiko errespetua baita.  

 
9. POLTSIKOKO TELEFONOAK ETA GAINERAKO TRESNA DIGITALAK. 

Ezin da inondik inora klase barruan piztuta eduki poltsikoko telefono, 

smartphone, tablet, mp4/mp5 ez beste antzeko tresnarik, gaur egungo 

edota etorkizunean ager daitezen modeloetan, eta aurikularrak jartzea ere 

debekatuta dago. Erabiltzeko, ikasleak baimena eskatu beharko dio 
irakasleari. Era berean, ezin da hezkuntza-komunitateko inoren argazkirik 

atera edo irudirik grabatu beraren baimenik gabe.  

 

10. ORDENAGAILUDUN GELAK. 

Moduluak lantzeko beharrezkoak diren programak baino ez ditu 
izango ikasleak ordenagailuan instalatuta. Aparatua aberiatu bada edo 

ganoraz ez badabil, konturatu eta batera esango dio ikasleak irakasleari. 

Horrelako ikasgeletan ikasleek egin dezaten lana BETI egongo da 

irakasleen ardurapean.  Klasea amaitzerakoan, erabiltzaile bakoitzak 

bere ekipoa eta pantaila amatatuko ditu, saioa itxi ondoren. Teklatua, 
sagua eta alfonbratxoa dagozkien tokietan utziko dira. 

 

11. KLASE ARTEKO ATSEDENALDIA. 

Klaseak ordubetekoak dira. Amaitzean beste ikasgela, tailer edo jarduera 

batera joan beharra badago, irakasleek bost minutuko tartea dute aldaketa 

egiteko. Irtetean, irakasleak giltzaz itxiko du ikasgela eta ikasleek BESTE 
gela edo tailer batera joan beharko dute, edo hurrengo klaseko 

irakaslearen zain geratuko dira. Tailerren kasuan, irakasleak esango du 

“atsedenaldia” zenbat denborakoa den, segidan bi ordukoak baino 
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luzeagoak diren moduluetan. Baliteke arau honetan aldaketak egotea 

unean uneko COVID19 protokoloaren arabera. 

 
12. KONPROMISOA INGURUMENAREKIN. 

Edukiontziak erabiltzen saiatu behar dugu hondakinak era egokian 

banatzeko. 

 

13. ERRETZEA. 
Lege mailako arauz, erretzea erabat debekatuta dago institutuari dagokion 

esparru oso-osoan. 

 
 

ERANSKINA. 

Gure hezkuntza-komunitateko partaide garen guztion arteko errespetua gordetzeko 
oinarrizko araua maila guztietara zabaltzen da. Beraz, inguruko etxeetan bizi diren 

auzokoekin ditugun harremanak errazteko, garbi utzi behar ditugu atsedenaldian 
ogitartekoa jaten gauden lekuak eta pasuko lekuetan motxilak ez jartzen 

ahalegindu behar dugu: portaletan, dendetako ateetan, eta abar.  
 

 
Zuzendaritza-taldea 

 



 

 

 

 

Elorrieta gunea: Lehendakari Agirre etorbidea, 184 (S. Inazio) 

Telefonoa: 94.402.80.00  

Faxa: 94.475.94.25  
Email-a: secretaria@elorrieta.com 

Erreka Mari gunea: San Pedro plaza, 5 (Deustu, HEO) 

Telefonoa: 94.475.11.17 

Faxa: 94.476.11.85 
Email-a: secretariaerreka@elorrieta.com 


