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eInikan sartu ahal izateko eta mezuak ikusteko 

eInikan sartu ahal izateko erabiltzaile izena eta pasahitza idatzi behar dira. Datu 

hauek institutuak lehenengo gutunarekin postaz bidaltzen dizkie guraso guztiei. Komeni 

da datu hauek ongi gordetzea. Datu hauek lehenengo gutunarekin postaz bidaltzen dira. 

Jaso ez badituzue edo galdu egin badituzue, telefonoz edo e-postaz 

(013025aa@hezkuntza.net) eska ditzakezue. 

Einikan sartzen zaretenean agertzen den pantaila bi era ezberdinetakoa izan daiteke: 

a) eta b). 

 

a) kasuan, gurasoek ez dute mezurik. 

 

b) Gurasoek hiru mezu dituzte. Lehenengoa irakurrita dago (gutun-azala irekita 

agertzen da), eta beste biak irakurri gabe (gutun-azala itxita). 
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Gurasoek jasotzen dituzten mezuak irakasleek edo tutoreek idatz ditzakete.  

Mezu bakoitza nork bidali duen ikusteko, IGORLEaren atalean zehazten da. Mezua 

irakurrita izan dela jakinarazteko IRAKURRITA aukeratu eta GORDE sakatu behar da. 

Mezua pantailatik desagertzea nahi izanez gero, ESCOND aukeratu eta GORDE 

sakatu. 

Bi lan hauek batera egin daitezke. 

Mezu batek soilik, artxibo bakar bat atxikita izan dezake. Mezua irekitzeko, artxiboan 

bi klik besterik ez dira egin behar. 

 



ESPEDIENTEA 

Espedientea ikusteko seme-alabaren izena aukeratu behar da.  

 

 

 

Behin izena aukeratuta, pantaila bat agertuko da non ikaslearen maila, taldea, 

tutorea eta ikasten ari den ikasgaiei buruzko informazioa (irakasleak, gainditu gabeko 

ikasgaiak) ikus daitezkeen.  

 

 



NOTAK 

 

Notak ikusteko seme-alabaren izena aukeratu behar da eta jarraian gezia sakatu. 

 

 

 

Gero agertuko den pantailan notei buruzko informazioa, errekuperazioak eta 

tutorearen mezuak azalduko dira. 

 

 



HUTSEGITEAK 

 

Hutsegiteak ikusteko, ikaslearen izena eta ebaluazioa aukeratu behar dira. Jarraian, 

gezia sakatu behar da. 

 

 

Aukera egin eta gero agertuko den pantailak hutsegite eta beste eratako gertakariei 

buruzko informazioa erakutsiko digu. 

 

Hutsegiteak web orrialdearen bidez ezin direla justifikatu, kontuan hartu behar da. Era 

berean, hutsegitea egiten denetik irakasleak esan eta kasu honetan tutoreak 

justifikatzen duen arte, egun batzuk pasa daitezkeela jakin behar dugu.



Tutorearekin harremanetan jarri 

 

Tutorearekin harremanetan jarri nahi izanez gero, semearen edo alabaren izena 

aukeratu eta automatikoki zure seme-alabak duen tutorearen izena laukian agertuko da. 

 

 

Gero mezua idatzi behar da eta azkenik gutun-azalaren gainean sakatu mezua 

bidaltzeko. 



DOKUMENTUAK 

 

 

BESTE ERABILERA BATZUK 

 

 

 


