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1. APLIKAZIORA SARBIDEA
Dokumentu honetan zehar, eInika erabiltzen ikasten laguntzeko zehaztapen orokorrak
aurkituko dituzu.
Jakin, gerta daitekeela zure seme/alabaren zentruak txosten honetan agertzen diren menuko
aukera guztiak gaituta ez izatea, ikastetxe bakoitzak kudeatzen baitu menuan zein aukera
eskaini. Modu berean, zentruak hemen azaldutakoaren aldean erabilera bereziren bat eman
dakioke menuko aukeraren bati. Horrela bada eta zalantzarik izanez gero, jar zaitez zure
seme/alabaren zentruarekin kontaktuan.
eInikako web orrira sartzeko, ondokoa bezalako pantaila bat aurkituko dugu. Bertan, hiru
eremu bereiziko ditugu:
1. Albistegia
2. Inikako berriak
3. eInikara sarbide eremua
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Albistegian, ikastetxearekin erlazionatutako berriak publika ditzakegu. Inikako berrien
eremuan, berriz, Inikatik publikatutako albisteak bistaratuko dira.
eInikarako sarbide eremuan, zentrutik ahalbidetu dizkiguten erabiltzailea eta pasahitza
sartuko ditugu aplikaziora sartu ahal izateko. Eremu honetan, zentruko logoa ikusiko dugu;
“Pasahitza ahaztu?” loturan klikatuz gero, eInikari esleitutako helbide elektronikora
bidaliko zaizu pasahitza; “Usuario” eremuan, erabiltzaile izena idatzi; “Password” eremuan,
pasahitza. Aplikaziora sartzeko, “Login” botoian klik egin.
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2. HASIERAKO ORRIA
Behin beharrezko datuak sartuta, haserako orria agertuko da pantailan:
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Hasierako orri honetan hainbat atal bereiziko ditugu. Jarraian zerrendatuko ditugu aurreko
orriko irudian zenbakitutako atalak:
1. Hizkuntza - aldaketa: euskaraz edo gazteleraz lan egiteko aukera dago.
2. Menu nagusia.
3. Seme-alaba aukeraketa: bertatik zehaztuko da zein seme-alabaren datuen jarraipena
egin nahi den. Aukera hau eInikako edozein pantailatan toki berean aurkituko dugu.
4. Seme-alaben jarraipena. Laburpena-taula hau, aukeratutako seme-alabaren hainbat
datuetarako (hutsegite, arau-hauste, irakasle eta tutoreen anotazioak) atzipen zuzena da.
“Irakurri gabekoak” zutabeko ikonoak adierazten du, seme-alaba horri dagozkion datuen
irakurketa eguneratuta daramagun ala ez: ikonoa gorria bada, irakurri gabeko datuak
ditugu; ikonoa berdea bada, datu guztiak irakurrita daude.
5. ABIES. Lotura honen bidez, zentruko liburutegiko datu basean bilaketa bat egin daiteke.
Modu honetan, bila gabiltzan liburua libre dagoen jakin dezakegu.

6. Mezuak. Jaso ditugun mezuak irakurtzeko aukera izango dugu.
a. “Oharra” zutabean ageri den “[…]” ikonoan klikatuz mezua osorik irakurri ahalko
dugu. Hau egitean, automatikoki igorleak jakingo du mezua irakurri dela.
Bestalde, aldi berean erantzuna emateko aukera izango dugu.
b. “Irak.”zutabean sobre ireki bat agertzen bada, mezua irakurrita dagoela esan
nahi du; sobrea itxita badago, mezua irakurri gabe dago.
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c.
d.
e.

“Fitx.” zutabean klip bat agertzen bada, jasotako mezuak fitxategi atxiki bat
duela esan nahi du. Ikono hori klikatuz gero, fitxategia eskura dezakegu.
“Jatorri” zutabean ageri da mezuaren igorlea.
“Ezkutatu”zutabeko zeldatxoa aktibatzen badugu eta
botoia klikatzen
badugu, mezu hori hasierako orritik ezkutatuko dugu.

7. Haserako-orrira lotura
: pantailaren goiko aldean eskuinean dagoen
botoia klikatuz gero, haserako orrira itzuliko gara beti. Botoi hau eInikako edozein
pantailatan toki berean aurkituko dugu.
8. eInikatik irten
: pantailaren goiko aldean eskuinean dagoen botoia
klikatzen badugu, eInikatik aterako gara. Botoi hau ere eInikako pantaila guztietan
aurkituko dugu.
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3.MENUA
Hurrengo orrietan zehar eInikako gurasoen perfilak eskaintzen dituen aukerak azalduko
ditugu. Aukera guzti hauek, menu nagusi batean sailkatuta daude. Hau honela, menuko
aukera horiek aztertuko ditugu:

3.1 IKASGAIAK
Menuko aukera honen bitartez, aukeratutako seme/alabak ematen dituen ikasgaien inguruko
hainbat datu ezagutu ahal izango ditugu.

3.1.1 PROGRAMAZIOA
Sarrera honetan eskegita egongo dira seme/alabak ematen dituen ikasgaietako programazio
laburrak.
“Gaia” zutabean adierazten da gaia; “Irakaslea” zutabean, gai horretako irakaslea.
Programazio labur hauek eskuratzeko, “Dokumentua” zutabeko ikonoan klikatuko dugu.

3.1.2 ORDUTEGIA
Seme/alabaren asteko ordutegia kontsultatzeko, menuko aukera honetaz balia gaitezke.
(“Ikasgaiak”>”Ordutegia).
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3.1.3 IRAKASLEAK
Atal honetan, seme/alabaren irakasleen zerrenda aurkituko dugu. “Gaia” zutabean,
ikasgaiaren izena; “Irakaslea” zutabean, dagokion irakaslearena; “Atzeratua” zutabean,
ikasgaia atzeratua den ala ez adierazten da.

3.2 NOTAK
Menuko sarrera honetan, aukeratutako seme/alabaren notekin erlazionatutako datuen
kontsulta burutzeko aukera eskaintzen da.

3.2.1 AURTENGOAK
Alde batetik, aurtengo ikasturteko notak bistara ditzakegu: ikasgaia atzeratua den ala ez,
dagokion ebaluazioko nota, errekuperaketakoa, kontzeptuen notak, ikasgaiko oharra, etab.
Horretarako, “Aukeratu ebaluaketa” eremuan, interesatzen zaigun ebaluaketa zehaztuko
dugu.

Hau honela, ebaluaketa horri dagozkion datuak bistaratuko dira.

3.2.2 AURREKO URTEETAKOAK
Bestalde, modu beretsuan aurreko urteetan zehar ikasleak emandako ikasgaietan lortutako
kalifikazioak bistaratuko dira. Horretarako, menuko “Notak”>”Aurreko urteetakoak” aukera
atzituko dugu.
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Jarraian bistaratuko den pantailaren egitura honakoa da: ikasturte bakoitzeko, ikasleak
emandako ikasgaiak zerrendatuko dira. Ikasgai bakoitzeko, berriz, dagokion ohiko eta ezohiko ebaluaketetako nota.
Hurrengo irudian ageri da azaldurikoa:

3.3 HUTSEGITEAK
Menuko atal honetan, ikaslearen ebaluaketa bakoitzeko hutsegiteak kontsultatzeko aukera
eskaintzen da. Halaber, eginiko falta horiek justifikatu ahal izango ditugu. Horretarako,
lehenik ebaluaketa zehaztu behar da “Aukeratu ebaluaketa” eremuan.

Hau egin ostean, ebaluaketa horri dagozkion hutsegiteen erregistroa bistaratuko da. “Gaia”
zutabean adierazten da hutsegitea zein ikasgaitan eman zen; “Data” eta “Ordua” zutabeetan,
hurrenez hurren, zein egun eta saiotan eman zen. “Falta Mota” zutabean, hutsegitea zein
motatakoa izan zen; “Oharra” zutabean aurki dezakegu hutsegitearen inguruko
informazioren bat.

Hutsegiteren bat justifikatzeko, “Just.” zutabeko zeldatxoa aktibatu ostean,
botoia
klikatuko dugu. Modu honetan, -“Oharra” zutabean- hutsegitea noiz justifikatu den
adierazten dela ohartuko gara.
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3.4 MEZUAK
Menuko atal honek, zentroko eragile desberdinen arteko komunikazioa bideratzeko aukera
eskaintzen du. Besteak beste, gure seme/alabaren tutorearekin, ikasle arduradunarekin
nahiz jangelako arduradunarekin nolabaiteko kontaktua ezartzeko mezu sistema bat da.
Lehenik hartzailea zehaztu behar da. Horretarako, hartzaile motaren arabera menuko aukera
bat ala bestea atzituko dugu:
HARTZAILEA
Tutorea
Ikasle arduraduna
Jangelako arduraduna

MENUKO AUKERA:
“Mezuak” > “Tutoreari”
“Mezuak” > “Ikasle arduradunari”
“Mezuak” > “Jangelako arduradunari”

Mezuak bidaltzeko sistema berbera da hiru hartzaile-moten kasuan.

“Mezua” eremuan idatziko dugu mezua. Goiko barran ditugu mezuei formatua emateko
tresnak. “Iraungitze-data” eremuan zehatz dezakegu idatziriko mezuari “bizirauteko” eman
nahi diogun epea. Eremu horretan klikatuz agertuko den egutegian aukeratuko dugu epemuga. Mezuari dokumenturen bat atxikitzeko, “Fitxategia” eremuan klikatuz nahi den
dokumentua erantsiko dugu. Bidalketa burutzeko
botoia klikatuko dugu.

3.5 JARRAIPENA
Menuko aukera honek, tutore eta irakasleek seme/alabari idatzitako anotazioak irakurtzeko,
nahiz hauek eginiko arau-hausteak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

3.5.1 ANOTAZIOAK
Anotazioak, nolabait esateko, tutore eta irakasleek euren ikasleengatik idatziriko oharrak
dira. Menuko “Jarraipena” > “Anotazioak” atalean sartuz kontsultatu ahalko ditugu hauek.
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Alde batetik, “Irakasleenak” aukeraren bitartez, gure seme/alabak ematen dituen
ikasgaietako irakasleek idatzitako anotazioak kontsulta ditzakegu. Bestalde, “Tutorearenak”
atalean sartuz gero, gure seme/alabaren tutoreak idatzirikoak.
Bi kasu hauetan jarraitu beharreko pausuak, eta ondorioz, bistaratzen den pantaila berbera
dira. Ondoko irudian agertzen den moduan, “Noiztik” eta “Nora eremuak zehaztuz gero, data
horien artean idatzitako anotazioak bistaratuko dira:

Emaitza moduan, beraz, hurrengo irudian ageri den moduko pantaila bat jasoko dugu:

Ongi behatuz gero, kasu bakoitzean bi azpi-atal daudela ikusiko dugu.
MENÚA
Anotazioak > Tutorea

Anotazioak
Irakaslea

>

AZPIATALA
1.
Tutoreak
ikasleari
idatzitako anotazioa
2.
Tutoreak
gurasoekin
izandako bileren jarraipena
1.
Irakasleak
ikasleari
idatzitako anotazioa
2.
Irakasleak
taldeari
idatzitako anotazioa

Azalpena
Tutoreak ikasle konkretu bati
idatzitako oharrak
Tutoreak
gurasoekin
eginiko
bileretako oharrak
Irakasleek ikasle konkretu bati
idatziriko oharrak
Irakasleek taldeari orokorrean
idatziriko oharrak

3.5.2 ARAU-HAUSTEAK
Hemen aurkituko ditugu kurtsoan zehar gure seme/alabari erregistratu zaizkion arauhausteak.
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“Mota”




zutabeko ikonoak, arau-haustea zein motatakoa izan den adierazten du:
Berdea: Desegokia
Horia: Aurkakoa
Gorria: Larria

“Data” eta “Ordua” zutabeetan arau-haustea zein egun eta saiotan eman den jakinarazten
dute; “Jokabidea” zutabeko informazioa, arau-haustearen ingurukoa da eta “Neurriak”
zutabean, arau-haustearen aurrean hartutako erabakiak zehazten dira. “Oharra” zutabean,
irakasleak idatzitako oharrak ager daitezke.

3.6 DOKUMENTUAK
Aukera honekin, administratzaileak eskuragarri jarritako dokumentuak atzitu ahal izango
ditugu.
Beheko irudian ikus daitekeen moduan, sailkapena honakoa da: “Dokumentu orokorrak”
atalean, ikastetxeko dokumentu orokorrak eskuratu ahalko ditugu; Jarraian, aukeratutako
seme/alabaren mailako dokumentazioa (kasu honetan, Batxilergokoa).

Dokumenturen bat deskargatu ahal izateko, dokumentuaren izenaren ondoan dagoen
ikonoa klikatu behar da.
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3.7 ERREZIBOAK
Menuko atal honetan, hilabete bakoitzean seme/alaba bakoitzari dagozkion ordainketen berri
ematen da. Horretarako beharrezkoa da “Hilabetea” zutabean kontsulta burutu nahi den
hilabetea zehaztea.
“Kontzeptua” zutabean adierazten da ordainketa kontzeptua; “Zenbatekoa” zutabean, berriz,
ordaindutako diru kopurua. “Egoera” zutabean, ordainketa ze egoeratan dagoen adierazten
da.

Egoerak honakoak izan daitezke:
-

Prozesua burutzen: kasu honetan, “Egoera” eremua hutsik agertuko da.
Ordainduta: ordainketa burutu denean.
Bueltatuta: erreziboa itzuli egin da.

3.8 KUDEAKETA+
Atal honetan, jangela, garraioa eta eskolaz kanpoko ekintzen inguruko informazioa kontsulta
dezakegu.

3.8.1 Jangela – Garraioa datu orokorrak
Azpi-atal honetan, jantokia eta garraio zerbitzuen ezaugarriak kontsulta daitezke. Hau
honela, ondoko irudian ageri den moduan, pantaila bi zatitan banatuta dago:
- Jangela: Aukeratutako ikaslea jangelara joaten bada, ohiko ala ez-ohiko bazkaltiarra
den zehazten da.
-

Garraio ibilbide eta zerbitzuak: garraioa erabiltzen badu aukeratutako ikasleak, zein
ibilbide jarraitzen duen eta zein geltokitan igo/jaisten den adierazten da.

3.8.2 Jangela, eguneko jarraipena
Ikaslea jangelan gelditzen bada, atal honetan jasotzen da eguneroko balorazioa. (“Noiztik”
eta “Nora” eremuetan data zehaztu eta iragazkiaren ikonoan klikatuz gero, data-tarte
horietako eguneroko balorazioak bistaratuko dira).
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Besteak beste, eguneko jangelako jarrera, janariarekiko jarrera eta garbitasuna baloratzen
dira. Jangelako arduradunak idatziriko oharrak ere ikus daitezke.

3.8.3 Jangela, salbuespenak gehitu
Menuko sarrera honen bitartez, jangelako ardunari jakinaraz diezaiokegu, adierazitako
egunean gure seme/alaba ez dela jangelara joango.
Horretarako, lehenik “Data aukeratu” eremuan eguna zehaztuko dugu (eremua klikatuz
agertuko den egutegian aukeratuta). “Jantokiko arduradunari oharra” eremuan idatz
dezakegu mezua eta jakinarazpena bidaltzeko “Jangelara ez al da etorriko?” botoia klikatuko
dugu.

3.8.4 Jangela,
salbuespen
kudeaketa
Menuko sarrera honen bitartez, “Aukeratu hilabetea” eremuan zehaztutako hilabetean zehar
eman diren salbuespenak kontsulta ditzakegu.

3.8.5 Kanpo ekintzak
Menuko aukera honetan, gure seme/alabak zentruak eskainitako eskolaz kanpoko zein
ekintzetara joaten den jakin dezakegu.
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