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0. Sarrera 
 
Atal aipagarriak 
 

Tresna honek Hobetuzen eta Deialdi honen irizpideen arabera finantzatutako prestakuntza 

jardueretan parte hartzen duten pertsonei buruzko informazioa erregistratzeko aukera emango 

dizu. 

 

Aplikazioaren funtzionamenduan sakondu eta informazioa sartzen hasi aurretik, komeni da 

zenbait alderdi azpimarragarri nabarmentzea: 

 

 Informazioa jakinarazteko prozedura deialdian ezarritako araudiaren araberakoa baino ez da 

izango. Horren osagarri izango da laguntza hau. Nolanahi ere, jarraibide zehatzak eman ahal 

izango ditu aldian-aldian Hobetuz, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioak. 

 

 Ezarritako baldintzetan eta epean prestakuntza talde edo ekintza bat hasi dela ez 

jakinarazteak prestakuntza talde edo jarduera hori “egin gabekotzat” jotzea ekarriko du 

berekin, Prestakuntza Plana amaitzen denean. 

 

 Hobetuzi egindako jakinarazpenetan behar bezala betetako informazioa aurkeztu duten 

parte hartzaileak bakarrik hartuko dira kontuan. 

 

 Prestakuntza talde eta ekintza bakoitzari buruz Hobetuzi bidalitako informazioa ezin izango 

da aldatu, taldea edo ekintza amaitu eta 30 eguneko epea igaro ostean. Prestakuntza 

planeko memoriari begira hori izango da Hobetuzek baliozkotzat hartuko duen 

informazioa. 
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1. Informazioa sartu aurreko urratsak 
 

GARRANTZITSUA: Aplikazioan sartu ahal izateko, ezinbestekoa da Microsoft Internet 

Explorer 6.0.2800 bertsioa edo berriagoa izatea; bestela, ezinezkoa izango da hura ondo 

erabiltzea. 

 

Aplikazioan sartu baino lehen, gomendatzen dizugu “Explorer-en aurkitutako arazoei 

irtenbidea” eta “Windows 10 EDGE-en aurkitutako arazoei irtenbidea” aukerak sakatzea; 

bertan, zer arazo hauteman diren zehatz-mehatz deskribatzen dizugu, baita aplikazioa behar 

bezala erabili ahal izateko zure ordenagailua nola konfiguratu behar duzun azaldu ere. 

 

Informatika Zerbitzuek fitxategiak kargatzeko prozedura dute eskura. Prozedura eskuliburu 

honen 4. eranskinean jaso dugu. Prozedura hori egokia izango da asistentzia-bolumen handia 

duten planetarako. 

 

 

 

 

ERABILTZAILEA (espediente zenbakia osorik) eta PASAHITZA (eskabidea betetzeko erabili 

duzun berbera) idazten dituzunean agertuko zaizun pantailan, “Asistentziak” aukeratu beharko 

duzu. Beste pantaila batera joango zara; horretan, Hobetuzek onetsitako prestakuntza ekintza 

guztiak agertuko dira. 
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Lehenengo pantaila horretatik funtzio hauetara ere sar daiteke: 

 

 “PZen jarraibideak”. 

 

Aukera honetan eskura dezakezu Lanbidek argitaratutako "Profesionaltasun-ziurtagiriak 

Euskal Autonomia Erkidegoan lantzeko eta aplikatzeko jarraibideak" dokumentua (pdf 

formatuan). 

 

  “Txostena”. 

 

Aukera honetatik asistentzien txostenak inprima daitezke. “Laburpen txostena” botoiak aukera 

emango digu aldez aurretik hautatu ditugun eta informazioa sartuta duten prestakuntza ekintzei 

dagozkien talde guztien laburpena inprimatzeko. “Inprimatu” botoiak, bestalde, aukera emango 

digu aldez aurretik hautatu ditugun eta informazioa sartuta duten ekintzei dagozkien 

taldeetariko bakoitzaren asistentziei buruzko informazio osatuagoa eta bana-banakoa 

bistaratzeko eta inprimatzeko. 

 

 “Taldeen identifikatzaileak”. 

 

Aukera honetatik zerrenda bat sortzen da asistentzietan alta egin duten ekintza eta talde 

guztiekin, eta kode bat adierazten du horietako bakoitzarentzat: “2C eranskineko ikastaroaren 

kodea”. Informazio modura ematen den kode hori zuzenean erlazionatuta dago eskuliburu 

honen 3. puntuan azaltzen den 2C eranskin elektronikoaren kudeaketarekin. 
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 “Profesionaltasun Ziurtagiriak” (Profesionaltasun Ziurtagiriei lotutako prestakuntza-

ekintzak barne hartzen dituzten planetarako bakarrik). 

 

Aukera honetatik espedientean jasotako prestakuntza ekintza guztien zerrenda bat sortzen da. 

Zerrenda horretan, ekintza bakoitzaren zenbakia eta dagokion Izena / Ziurtagiria / Modulua / 

Maila / Prestakuntza Atala adieraziko da, titularrak errazago eta zehatz-mehatz identifika 

dezan prestakuntza atal edo modulu bakoitza. 

 

 “Lehen prestakuntza ekintza hasi izanaren ziurtagiria”. 

 

Eskuliburu honen 5. puntuan zehazten dira aukera honen ezaugarriak. 

 

 “Ehunekoen kontrola”. 

 

Eskuliburu honen 6. puntuan zehazten dira aukera honen ezaugarriak. 

 

 

2. Informazioa sartzea 
 

Ekintza bakoitza eskura izan eta bertan datuak sartu ahal izateko, haren egoera zehaztu 

beharko duzu, lehenengo eta behin. 

 

2.1. BURUTUA / EZ BURUTUA 
 

Lehen aldiz sartzen zarenean, ekintza guztiak “Ez burutua” bezala tipifikatuak egongo dira. 

Ekintza bat aukeratu eta “Burutua” botoia sakatu beharko duzu, hari buruzko informazioa 

sartzen hasi ahal izateko. 

 

Aldez aurretik datuak sartuta dituen ekintza baten egoeran “Ez burutua” hautatuz gero, 

aplikazioak ohartaraziko dizu sartutako informazio guztia automatikoki galduko duzula. 
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2.2. ANTOLAKUNTZA 
 

Behin ekintza bat “Burutua” dela ezarri duzunean, jarri sagua haren gainean eta sakatu 

“Antolakuntza” aukera, aurreko pantailako botoian, datuak sartzeko hurrengo pantailara 

joateko. Pantaila horretan, taldeak eta haiei buruzko informazioa (ikasleak, prestatzaileak, 

lekuak eta egutegiak) sortu, ezabatu eta aldatzeko aukera izango duzu. 

 

Beheko irudiko pantailako botoiek zenbait pantailatara eramango zaituzte. Haietan, honako 

hauei buruzko informazioa sartu ahal izango duzu, ordena honi jarraiki: 

 Taldeak (“Alta” “Edizioa” “Ezaba”) 

 Erakunde prestatzaileak (“Prestatzaileak”) 

 Prestakuntza emateko lekuak (“Lekuak”) 

 Prestakuntza emateko egutegia (“Ordutegia”) 

 Parte hartzaileak (“Ikasleak”) 
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2.2.1. ALTA / EDIZIOA / EZABA 
 

Pantailako hiru botoi horiei esker, aukera hauek izango dituzu: taldeak sortzea (“Alta”); behin 

sortuta daudenean, haiek aldatzea, betiere, talde jakinaren gainean jarrita (“Edizioa”); eta, 

nahastu baldin bazara, haiek ezabatzea (“Ezaba”). 

 

Taldea/ekintza komunikatu ondoren, aldaketak egin ahal izango dira, betiere aldaketa horiek 

2017ko deialdian jasotako epeak betetzen badituzte. Epe horien ondoren, taldea blokeatuta 

geratuko da eta edozein aldaketa Hobetuzek baimendu beharko du. Edozein kasutan, “Ezaba” 

aukera beti dago eskuragarri eta posible izango da berriro ere talde berri bati alta ematea. 

 

“Alta” botoia sakatuz gero, beste pantaila hori irekiko da, eta bertan ondoren deskribatzen 

diren eremuak azalduko dira, horietariko bakoitzean sartu beharreko informazioa adierazita. 

Aurtengo deialdian, aseguru-polizaren zenbakia derrigorrez adierazi beharko da. 
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Gutxienez taldea hasi baino 7 egun lehenago, aplikazio informatikoaren bidez, Hobetuzi bidali 

behar zaizkio prestakuntza taldea, prestakuntza ematen den lekuari, prestatzaileari eta 

taldearen edo ekintzaren ordutegiari buruzko datuak.  

 

Aplikazioak adierazitako epeen barruan baino ez du utziko alta ematen eta hasiera eta 

amaiera datak aldatzen. Prestakuntza-ekintza hasi eta gero, egutegiko zein ordutegiko datuak 

aldatzeko aukera dago, betiere aldaketa gertatu aurretik egiten bada (beranduenez egunean 

bertan egingo da). Aldaketa hauek egutegiaren bitartez egin daitezke soilik. 

 

2C eranskinaren bitartez (Parte hartzeko konpromisoa) jasotako parte hartzaileen datuak, 

prestakuntzaren bigarren egunean bete beharko dira beranduenik. Aplikazioak parte hartzaileen 

datuak sartzeko aukera emango du aurretik taldearen egutegia sartuta baldin badago. 

Horretarako, erakunde prestatzailearen eta prestakuntza emateko lekuaren informazioa 

lehendik sartuta egon beharko da. 

 

Taldea edo ekintza amaitutakoan, 30 eguneko epea dago, Hobetuzi bidalitako informazioan 

beharrezko aldaketak egiteko. Alegia: 
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 Epe hori izango da egiaz prestakuntza-ekintza amaitu duten parte-hartzaileei, hau da, 

prestakuntza-ekintzak irauten dituen orduen % 75 gutxienez egin dutenei, eskolak 

eman dituztenei eta abarri buruzko behin betiko informazioa Hobetuzi bidaltzeko 

gehieneko epea ("F" bat jarriko zaie baliozkotu diren parte-hartzaileei). 

 

Deskribatutako behin betiko datuak bete dituzunean, hautatu “Taldea balidatu” aukera eta 

ikusiko duzu ekintzaren egoera automatikoki “Amaituta” dela. 

 

30 eguneko gehieneko epea gainditzen ez bada, aplikazioan sartuta dauden parte hartzaileei 

buruzko datuak eguneratu edo aldatzeko aukera izango duzu. Epe hori gainditu ondoren, 

Hobetuzek ez du aldaketarik onartuko, aplikazioak taldea blokeatuko du. 





 MOTA 

Prestakuntza “Presentziala”, “Teleprestakuntza” edo “Mistoa” izan daiteke. 

 

Prestakuntza motaren arabera, informazio desberdina sartu beharko da; izan ere, prestakuntza 

presentzialaren edo mistoaren kasuan, pantailako zenbait eremu beste pantaila batzuetan 

sartutako informazioarekin betetzen dira, automatikoki. 

 

 Prestakuntza “Presentziala” izango da, ikasgela batean irakasleen aurrean garatzen 

denean; irakasleek ikasle talde bati, edo ikasle bati bakarka, jakintza berak 

transmititzen dizkiote aldi berean, edozein motatako baliabide didaktikoak erabilita. 

Mota hori aukeratuz gero, taldearen alta jartzen den pantailan hasiera eta amaiera 

datak adierazi beharko dira, ekintzaren ordu kopuru osoa, “Ordu Kop.” eremuan bete 

behar den bezala. Ordu presentzialen kopuruaren datua gero “Ordutegia” aukeran 

sartuko den informazioarekin beteko da, automatikoki.  

 

 “Teleprestakuntza” izango da parte hartzaileak bere ikaskuntzaren erritmoak 

norberaren denborara egokitzen dituenean; horretarako, prestakuntza prozesua 

egingo den lekua edozein dela ere, denbora mugatu batean tutorea/irakaslea izango 

du, bere zalantzak argitzeko eta aurrerapausoak egiaztatzeko. Modu horretan, 

erabilitako materialen edukiak osatu edo sendotuko ditu.  

 

Kasu horretan, prestakuntza ekintzaren “Ordu Kop. (presentzialak bakarrik)” 

eremua hutsik utzi beharko duzu, eta ordu kopuru osoa (“Ordu Kop.”) eta hasierako 

eta amaierako datak adierazi; hots, lehen parte hartzailearen lehen eguna eta azken 

parte hartzailearen azken eguna. Mota horretan, ez dago ordutegia bete beharrik. 

 

Halaber, erabilitako plataformaren WEB HELBIDEA, PASAHITZA eta Hobetuzerako 

ERABILTZAILE espezifikoa zehaztu beharko dituzu, sarbidea libre utzita parte-
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hartzailearen jardueraren datu guztiak (konexio-datak, egunak eta orduak…), 

ebaluazio-proben datu guztiak (egin direneko datak, erabilitako denbora…) eta 

tutoretza eta kontsulten datu guztiak eskuratzeko. (Ikus 3. Eranskina: 2017ko 

Teleprestakuntza eta Prestakuntza Mistoa kudeatzeko irizpideak) 

 

 Prestakuntza “Mistoa” da prestakuntza presentzialaren zein teleprestakuntzaren 

bidez ematen dena, kasuan-kasuan beharrezkoa den orduen ehunekoetan banatuta. 

Prestakuntza ekintzaren “Ordu Kop.” eremua bete beharko duzu. Taldeko 

prestakuntzan bezalaxe, “Ordu Kop. (presentzialak bakarrik)” eremua automatikoki 

beteko da “Ordutegia” aukeran betetakoaren arabera, eta taldean emandako 

prestakuntzaren ordutegia besterik ez da adierazi beharko. 

 

Ekintza berean talde bat baino gehiago badaude, prestakuntzako ordu kopuru bera eta 

eduki berak izan beharko dituzte. 

 

 BEZEROAREN TALDEAREN ZENBAKIA 

Bezeroari dagokion taldearen zenbakia da, hark hautatua. Talde berriak sortzen direnean, hau 

da, alta ematen denean, aplikazioak korrelatiboki zenbakitzen ditu. Aukera honen bitartez 

taldeen zenbakikuntza pertsonalizatu daiteke. 

 

 HASIERA DATA / AMAIERA DATA 

Hasiera eta amaiera datak taldeari alta ematean ezartzen den pantailan bete beharko dira. 

Hasiera data lehen parte hartzailearen lehen eguna izango da, eta amaiera data, berriz, azken 

parte hartzailearen azken eguna.  

 

Prestakuntza presentzialeko modalitatean eta behin taldeari alta eman ondoren, edozein datu 

aldaketa egin nahi bada ikastaroa hasi ondoren, egutegiaren bitartez egin beharko da. 

(Egutegia botoia), eta aplikazioan automatikoki eguneratuko da. 

 

 PARTE HARTZAILEEN KOPURUA 

Prestakuntza presentzialean, teleprestakuntzan zein mistoan, taldean parte hartuko duen ikasle 

kopurua adierazi beharko da. 

 

 

 ORDU KOPURUA (ORDU KOP. ETA ORDU KOP. PRESENTZIALAK 

BAKARRIK) 

 

 ORDU KOP. 

Eremu honetan eta hiru prestakuntza motetan (Presentziala, Teleprestakuntza edo Mistoa), 

ekintzak iraungo duen ordu kopurua osoa sartu beharko da. Horrenbestez, prestakuntza 
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ekintzan 5 ikaslek hartzen badute parte, eta haietako bakoitzak 40 prestakuntza ordu jasotzen 

baditu, “40” ordu idatzi behar duzu eremu honetan; inondik inora 200. 

 

Profesionaltasun Ziurtagiriei lotutako prestakuntza ekintzetan, iraupen horrek bat etorri behar du 

kasuan kasuko prestakuntza atalaren edo moduluaren iraupenarekin, bestela aplikazioak ez 

baitu utziko taldeari alta ematen. Era berean, Profesionaltasun Ziurtagiriei lotugabeko 

prestakuntza ekintzetan ere, ezin izango da talderik alta eman, adierazitako iraupena eskaeran 

esandakoarekin bat ez badator.  

 

 ORDU KOP. (PRESENTZIALAK BAKARRIK) 

Prestakuntza Presentziala edo Mistoa bada, eremu hau “Ordutegia” aukeran sartzen den 

informazioarekin beteko da, automatikoki. 

 

 IZENA EMAN DUTEN IKASLE KOPURUA 

Prestakuntza taldean edo ekintzan behar bezala alta emandako parte hartzaileen kopurua da. 

Prestakuntza talde edo ekintza jakin batean hasieran adierazi bezala parte hartu behar zuten 

pertsona guztiei alta eman diezula kontrolatzeko balioko dizu. 

 

 IZENA EMAN ETA AMAITU DUTEN IKASLE KOPURUA 

Prestakuntza taldean edo ekintzan behar bezala alta emandako eta, horrez gain, prestakuntza 

ekintza zuzen amaitu dutela, hau da, ekintzaren ordu kopuruaren % 75 amaitu dutela, berariaz 

eta “Amaitu parte-hartzailea” aukeraren bidez adierazitako parte hartzaileen kopurua da. 

 

 BEHIN BETIKO DATUAK HOBETUZI JAKINARAZTEKO AZKEN EGUNA 

Hobetuzen Deialdiaren arabera, prestakuntza talde edo ekintza bati buruz bidalitako 

informazioa ezin izango da aldatu, hura amaitu eta hurrengo 30 egunak igaro ondoren. Beraz, 

eremu horrek, aldez aurretik sartutako egutegian oinarrituta, mugatzat onartutako data 

gogorarazten du. 

 

Arreta bereziz zaindu behar da muga eguna igaro aurretik Hobetuzi jakinarazten zaizkion datu 

guztiak prestakuntza taldeari edo ekintzari dagozkiola, aplikazioak taldea blokeatuko baitu; izan 

ere, hori izango da Hobetuzek baliozkotzat joko duen informazioa, Prestakuntza planaren 

justifikaziozko memoriari begira (besteak beste, behar bezala amaitu duten parte hartzaileei, 

datei, iraupen orduei eta prestatzaileari dagokienez). 
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 ASEGURU-POLIZAREN ZENBAKIA 

Deialdiaren 13.7. artikuluaren arabera, “Prestakuntza-ekintza hasi aurretik, istripuetarako eta 

erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat egin beharko da,..”, horregatik, parte-hartzaileak 

aplikazio informatikoan alta eman aurretik, derrigorrezkoa izango da informazio hau adieraztea. 

 

 TALDEAREN IRUZKIN ESPEZIFIKOAK 

Titularrak taldeari buruz egoki jotzen duen informazioa sartu ahal izango du.  

 

 EKINTZA ESKAINTZEKO HIZKUNTZA 

Atal honetan adieraziko da prestakuntza-ekintza zein hizkuntzatan eskainiko den: gaztelaniaz, 

euskaraz, ingelesez edo beste hizkuntza batean. 

 

 IRAKASLEAREN BALORAZIOA (Profesionaltasun Ziurtagiriei lotutako prestakuntza-

ekintzak barne hartzen dituzten planetarako bakarrik) 

Atal honetan adieraziko da prestakuntza-ekintza amaitzean parte-hartzaileek bete beharreko 

“Prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galde-sortako” azken aurreko itemari 

(Irakaslearekiko asetasun-maila orokorra) emandako batez besteko puntuazioa, bider 2,5. 

 

 TALDEAREN BALORAZIOA 

Atal honetan adieraziko da prestakuntza-ekintza amaitzean parte-hartzaileek beteko duten 

“Prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galde-sortako” azken itemari (Ikastaroarekiko 

asetasun-maila orokorra) emandako batez besteko puntuazioa, bider 2,5. 

 

 

2.2.2. ERAKUNDE PRESTATZAILEA (Prestatzaileak)  
 
Egutegia sortu aurretik bete behar da adierazitako informazioa; dena den, prestakuntza-ekintza 

hasi eta gero, prestatzaileak aldatzeko/ordezkatzeko aukera dago, egutegiarekin zein 

ordutegiarekin esan den moduan. Horretarako, alta emango zaio prestatzaile berriari 

prestatzaileen fitxaren bitartez, eta Eskaintzako prestakuntza planetan, prestakuntza-ekintza 

aurkezteko eguna edo egunak esleituko zaizkio egutegian. Edozein kasutan, beranduenez 

aldaketaren egunean egingo dira aldaketak/ordezkapenak. 

 

Pantailako “Prestatzaileak” aukera hautatu ondoren, datuak sartzeko pantailara joango gara. 

 

Datuak sartzeko gainerako pantailetan legez, honetan ere erakunde prestatzaileak sortzeko 

(“Alta”), sortutakoak ezabatzeko (“Ezabatu”) edo aldatzeko (“Edizioa”) aukera izango dugu. 

Horretarako, besteetan bezala, dagokion erregistroaren gainean jarri beharko dugu. 
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Eskatzen diren datu guztiak idatzi behar dira, honako hau kontuan hartuta: 

 “Barnekoa” hautatzen denean, “Prestatzaileari” buruzko datuak soilik sartu behar 

dira; hots, NAN zenbakia, izena eta abizenak. 

 “Kanpokoa (Profesional Independentea)” aukeratuz gero, eskatutako datu guztiak 

sartu behar dira. Kasu honetan, ez dira “Prestatzailea” eremuan eskatutako datuak sartu 

behar. 

 

Hobetuzek ulertuko du prestatzaileari buruzko edozein ataletan adierazitako pertsona 

fisikoa taldeko irakaslea izan dela. Ezin izango da, inolaz ere, informazio horren ordez 

prestakuntza ekintzaren koordinatzailearena edo arduradunarena jarri. 

 

Halaber, ekintza ematen duten prestatzaile guztiei buruzko datuak adierazi beharko dira. 

Beharrezkoa izanez gero, Hobetuzek prestatzaile horien egutegi xehatua eska dezake. 

 

 

 

 

 

 

 

Behin erakunde prestatzailearen “Mota” adierazita, “Profesional Independentea” edo 

“Prestatzailea” sartu beharko dugu, dagokionaren arabera. 

 

Horretarako, eremu horretan sakatuko dugu, eta irekiko zaigun pantailan, 

enpresak/prestatzaileak sortzeko (“Berria”), planerako aurrez sortutakoak aukeratzeko 

(“Esleitu”) edo aldatzeko (“Edizioa”) aukera izango dugu. 
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Taldeari alta ematerakoan “Prestakuntza motan” “Teleprestakuntza” edo “Mistoa” aukera 

hautatu baduzu, aurreko pantailan “Modalitatea” leihoa zabalduko da, “Prestatzailea”, 

“Tutorea” edo “Tutorea eta Prestatzailea” aukeren artean hautatzeko, eta “Tutoretza Datak” 

eta “Tutoretza Orduak” adierazteko. 

 

Kasu horietan (Teleprestakuntza edo Mistoa), informazio hori osatu beharko duzu, alta ematen 

diozun pertsonak prestatzaile lanak, tutore lanak edo biak egiten dituen adierazita. Soilik 

tutoretza lanak edo biak egiten dituenean bete beharko duzu tutoretza datei eta tutoretza orduei 

buruzko informazioa. 

 

Ondorengo pantailan ikus daitekeenez, enpresa publikoen zerrenda zabala dago. Haien IFK 

beste erakundeenarekin bat dator –adibidez, Zentro Publikoetan gertatzen den moduan–, eta 

beraz, bakoitzean dagokiona aukera dezakezu. Horrez gain, erregistratu gabeko erakundeei 

alta emateko aukera emango du aplikazioak. Aipatutako zerrendako “Beste batzuk” aukeraren 

bidez egingo da. Sortzen diren erakunde berriak automatikoki sartuko dira zerrenda hartan, eta 

hortaz, beharrezkoa izanez gero, berriro esleitu ahal izango dituzu. 
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2.2.3. PRESTAKUNTZA EMATEKO LEKUA (Lekuak) 

“Lekuak” botoia sakatuta, prestakuntza emateko erabiliko diren lekuei alta emateko, haiek 

editatzeko eta ezabatzeko (dagokion erregistroan gainean jarri beharko dugu) aukera emango 

digun pantaila batean sartuko gara. Informazio hau egutegia sortu baino lehen bete behar da. 

 

Eskatzen diren datu guztiak adierazi beharko dira, kontuan hartuta “Titularraren instalazioak” 

aukera hautatzean Hobetuzi aurkeztutako eskaeran Planaren Titularrari buruzko datuak 

automatikoki berreskuratzen direla. Dena den, eskaerako datuez bestelakoak adierazi nahi 

izanez gero, datu haiek aldatzeko aukera dago, “Editatu” aukeraren bidez. 

 

Ekintza hasi eta gero ezin izango da prestakuntzaren tokia aldatu. Salbuespenez, saioren bat 

beste lekuren batean egiten bada, aldez aurretik Hobetuzi jakinarazi beharko zaio. 

 

 

 

 

Prestakuntza emateko lekua jakinaraztea bereziki garrantzitsua da prestakuntza ekintzak 

ikuskatzeko bisitaldiak egin ahal izateko. Hori dela-eta, informazioa zehatza izateaz gain, behar 

diren elementu guztiak izan behar ditu, teknikariek ikasgelan sartzeko zailtasunik izan ez 

dezaten, bereziki ikastetxeetan harrerako langilerik ez dagoenean. 
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Horretarako, “Ikasgelaren/lantegiaren identifikazioa” atalean zehatz-mehatz idatzi behar dira 

ikastetxean prestakuntza emateko lekuari dagozkion datuak (adibidez: eraikin nagusia, 2. 

solairua, 15. ikasgela). Derrigorrezkoa da atal hau betetzea. 

 

 

2.2.4.  EGUTEGIA (Ordutegia) 

Prestakuntza “Presentziala”, “Teleprestakuntza” eta “Mistoa” bereizi behar dira. 

 

“Teleprestakuntza” bada, arestian esan dugun bezala, “Hasiera data”, “Amaiera data” eta 

“Ordu kopurua” eremuak eskuz bete behar dira, taldeak sortzeko pantailan. Horrez gain, 

gogoan izan ez dela beharrezkoa egutegi xehatua betetzea. 

 

Prestakuntza “Presentziala” bada, “Ordutegia” botoia sakatuko dugu. Horrek beste pantaila 

batera eramango gaitu, eta horretan, taldea ordutegi normalean garatu bada, honako hauek 

adierazi beharko dira: 

 Datak, “Noiztik” “Noiz arte” eremuetan. 

 Prestakuntza ekintza asteko zer egunetan garatu den. 

 Ordutegia “Hasi.-Ord1” eta “Ama.-Ord1” eremuetan. Adierazitako asteko egunetan bi 

ordutegi sartzeko aukera ematen du aplikazioak. 

 

 

 

 

Adibide gisa emandako pantailan (goikoa), honako hau idatzi da, talde jakin bati dagokionez: 

 Prestakuntza ekintza 2018/02/05etik 2018/02/23ra bitartean garatu da, astelehenetik 

ostiralera, 08:00etatik 14:00etara. 
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“Sortu” aukera sakatuta, aplikazioak ordutegi hori esleituko du, eta beste pantaila hau irekiko 

zaigu: 

 

 

 

 

 Urdinez nabarmendutako datuak prestakuntza ekintza garatzen den egunei dagokie, eta 

informazio hori aurreko pantailan sartutako datuetatik lortzen da. 

 

 “Alta Eguna” aukerari esker egun bakar bati eman dakioke alta. Horretarako, aski dugu 

egun horren gainean kokatu, aukeraren gainean klik egin eta eskatutako datuak sartzea.  

 

 “Editatu Eguna” aukerari esker, egun jakin bateko ordutegia alda dezakegu; horretarako, 

egun horren gainean egon behar dugu). 

 

 “Ezabatu Eguna” aukerak egun jakin baterako sartutako informazioa ezabatzen du; 

horretarako, egun horren gainean egon beharko dugu. Aukera hori hautatzean, ezabatu nahi 

duzun eguneko ordutegia editatzen da. Onartu botoia sakatu behar duzu, besterik ez; ez da 

beharrezkoa orduen edukia hustea. 

 

 “Ezabatu Egutegia” aukerak egutegia ezabatzen du, osorik. 

 

 ”Gehitu Egutegia” aukera erabiliko dugu egutegia erregulartasunez garatzen ez bada; 

alegia, ordutegi berean garatzen ez bada edo data batetik aurrera prestakuntza egunak 

aldatzen badira. Hona hemen adibide batzuk: 
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- Eman dezagun prestakuntza ekintza bat baldintza hauetan garatzen dela: urtarriletik 

martxora bitartean, astelehen eta asteazkenetan, 09:00etatik 10:00etara; apiriletik 

maiatzera bitartetan, astelehen eta ostegunetan, 10:00etatik 11:00etara; eta ekainean, 

ostiraletan, 08:00etatik 11:30era. Lehen egutegi bat sortu beharko duzu, urtarriletik 

martxora bitarteko tartea adierazita, eta horretan, prestakuntza zer egunetan eta zer 

ordutegirekin garatuko den idatzi beharko duzu. Behin hori sortuta, “Gehitu Egutegia” 

aukera sakatu eta bigarren tartearen (apirila eta maiatza bitartekoa) xehetasunak 

adierazi beharko dituzu, dagozkion egunekin eta ordutegiekin. Era berean, bigarren 

tartea gehitu ondoren, berriro sakatu behar dugu “Gehitu Egutegia”, hirugarren tarteari 

buruzko datuak sartzeko. 

 

- Prestakuntza ekintza urtarriletik ekainera bitartean garatzen bada, astelehenetan 

14:00etatik 15:00etara eta astearte eta ostegunetan 12:00etatik 14:00etara. Lehen 

egutegi bat sortu beharko duzu, tarte osoari dagokiona, astelehenetan 14:00etatik 

15:00etara bitartean garatuko dela adieraziz. Behin lehen egutegi hori sortuta, “Gehitu” 

botoia sakatu eta denbora aldi bera (urtarriletik ekainera) adierazi beharko duzu, baina 

oraingoan, prestakuntza astearte eta ostegunetan 12:00etatik 14:00etara garatuko dela 

adierazita. “Gehitu Egutegia” aukerak ez du denbora aldi jakin batean adierazitakoa 

aldatzen; egun eta ordutegi berriak gehitzeko balio du. 

 

Egutegia “Sortu” aukeraren bidez sortzen dugunean, haren iraupena taldeari alta eman 

diogunean sartutako iraupenarekin bat ez badator, horren berri emango digun mezu bat jasoko 

dugu. Atal honetan adierazitako aukerak erabili beharko ditugu egutegia egokitzeko, bi 

iraupenak bat etor daitezen. Bestela, aplikazioak ez digu utziko ikasleei alta ematen. 

“Inprimatu” aukera (eskuliburuaren 2.2.7. puntua) oso erabilgarria izan daiteke sartu dugun 

egutegi zehatza egiaztatzeko. Izan ere, aukera horretatik talde jakin baterako sartutako 

informazio osoaren txostena sortzen da; alegia, besteak beste, ematen den lekuari, erakunde 

prestatzaileari, parte hartzaileei eta egutegiari buruzkoa. 

 

 

2.2.5. PARTE HARTZAILEEI BURUZKO DATUAK (Ikasleak) 

 ALTA / EDIZIOA / EZABATU 

“Ikasleak” aukeraren gainean sakatuz, beste pantaila batera joango gara, eta horretan, parte 

hartzaileei alta emateko (“Alta”), sortuta dauden parte hartzaileen gainean jarriz haiek 

aldatzeko (“Edizioa”) eta, nahasten bagara, haiek ezabatzeko (“Ezabatu”) aukera izango 

dugu. 

 

Bete behar den lehen datua “Parte hartzailea” eremuari dagokio. Horretarako, “Alta” hautatu 

ondoren, “Parte hartzailea” eremuan sakatu behar da. Goiko pantaila zabalduko zaigu; 

horretan, parte hartzaile berriak sortu (“Berria”), planeko beste ekintza batzuetarako aurrez 
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sortutako ikasleak esleitu (“Esleitu”) eta sortutako parte hartzaileen datuak aldatu (“Edizioa”) 

ahal izango ditugu.  

 

 

 

 

 

 

 

Teleprestakuntza edo Mistoa modalitatean emango diren prestakuntza ekintzetan, ikasle 

bakoitzak ikastaro/talde horretarako plataforman sartzeko duen baimen epea adierazi behar da. 

 

Ikastaroan alta ematen ari zaion parte-hartzaileak beste ikastetxe batean izena eman duenean 

eta datak eta ordutegiak bat datozenean, egoera horren berri emango duen mezu bat sortuko 

du aplikazioak. Une horretatik aurrera eta parte-hartzaileak izena behin betiko eman aurretik, 

ikastetxeak harekin harremanetan jarri beharko du ikastaroa egiteko prest dagoen egiaztatzeko. 

 

Egoera horrek ez du inola ere ekarriko parte-hartzaileak automatikoki izena ez ematea. 

 

Atzerriko parte hartzaile baten datuak sartu behar baditugu, honako urrats hauek egingo ditugu: 

1.- Lehenengo laukian dagokion letra sartuko dugu (X, Y edo Z). 

2.- Erdiko laukian digitu guztiak sartuko ditugu, azkeneneko letra barne, 8 digituak osatu arte. 

3.- Eskuineko laukia hutsik utziko dugu. 

 

ADIBIDEA: AIZ X-rekin:  X -  4116740 – Q 
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Izena ematerakoan ez NAN ez AIZ ez duten parte-hartzaileek PROFESIONALTASUN 

ZIURTAGIRIEI LOTUTAKO PRESTAKUNTZA EKINTZETAN BAINO ezin izango dute parte 

hartu. 

 

Kasu horietan, parte-hartzaileak PASAPORTEAREN FOTOKOPIA aurkeztu beharko du 

Lanbideren LEABD txartelarekin batera. Hobetuzen bitartez emango da izena. Horretarako, 

ikastetxeak teknikariekin harremanetan jarri beharko du eta arestian adierazitako 

dokumentazioaren kopia eman beharko die. 

 

Izena eman ondoren, parte-hartzaile horiek EZ EGIAZTAGARRITZAT hartu beharko dira 

aplikazioan. 

 

 

 

Azpimarratu behar dugu “Parte hartzailearen telefonoa” –nahitaez bete beharreko datua– 

parte hartzailearen telefono partikularrari dagokiola, eta ez hark bere lan jarduera garatzen 

duen enpresarenari. 
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 AMAITU PARTE-HARTZAILEA 

“AMAITU IKASLEA”: Deialdiaren arabera, laguntzen likidazioa diruz lagundutako prestakuntza 

ekintzak zuzen amaitu dituzten parte hartzaileen araberakoa izango da. 

 

- Ikasle batek prestakuntza ekintza bat behar bezala amaitu duela aintzat hartzeko, 

beharrezkoa izango da prestakuntza ekintzaren iraupenaren % 75ean parte hartu 

izatea, gutxienez, eta horrez gain, Deialdian horretarako ezarritako baldintzak betetzea. 

 

Teleprestakuntza modalitatean ikasle batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da 

konexioak prestakuntza-ekintzak duen iraupenaren % 75ekoak gutxienez izan badira 

eta haren programazioan ezarritako jarraipen-kontrolen % 75 gutxienez egin badira. 

 

Langaberen batek prestakuntza ekintza uzten duenean lanpostu batean lanean 

hasteko, ekintza amaitutzat emango zaio baldin eta gutxienez haren % 25 egin badu. 

 

Horrelako kasuetan egoera horretan dagoenaren edo daudenen izena jasoaraziko da 

“Taldearen datuak - Taldearen iruzkin espezifikoak” atalean. Halaber, titularrak gorde 

egin beharko du parte-hartzailearen kontratazioa egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

- Parte hartzaile batek prestakuntza ekintza amaitu izanaren berri emateko, parte 

hartzaile horren izenaren gainean jarri eta “AMAITU IKASLEA” aukera sakatu behar 

dugu. Horren ondoren, parte hartzailearen eskuineko zutabean “F” bat agertuko da. 

 

Parte hartzaileari buruz nahitaez bete beharreko eremu guztiak beteta ez badaude, ezin izango 

da “AMAITU IKASLEA” aukera sakatu. Egoera horretan sakatuz gero, aplikazioak zuriz 

dauden eremu guztiak erakutsiko ditu pantaila batean. Aukera hura sakatu ahal izateko, eremu 

horiek bete beharko dira. 

 

Parte hartzailearen daturen bat (IFZ, Izena, Abizena eta Gizarte Segurantzako Inskripzio Zk.) 

aldatu nahi bada, hasierako parte hartzaileen pantailako “Erakundeak” aukeraren bidez egin 

beharko da, dagokion atalean zehazten den moduan. 

 

 

HOBETUZEK – ETENGABEKO PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOAK “F” 

DUTEN PARTE HARTZAILEAK HARTUKO DITU AINTZAT, PRESTAKUNTZA PLANAREN 

JUSTIFIKAZIOZKO MEMORIARI BEGIRA. 

 

 



                     Hobetuz – Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa 

Laguntza eskuliburua – ASISTENTZIEN aplikazioa 

2017ko deialdia Langileak  23 / 54  

Parte-hartzaile HASIAK bezala kontutan hartuko dira, ikastaroaren ordu guztien lehen 

% 25a egiten hasi badira eta ikastaroa utzi behar izan badute, betiere epe hori igaro 

ondoren utzi badute. EZ HASIAK aplikaziotik ezabatu behar dira. 

 

 

Kualifikazio Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrari (Profesionaltasun Ziurtagiriak) lotutako 

prestakuntza-ekintzak barne hartzen dituzten prestakuntza-planetan, eta aipatutako ekintzen 

kasuan bakarrik, parte-hartzaile bakoitzaren “Egoera” tipifikatu behar da “Amaitu ikaslea” 

aukera sakatu aurretik, jarraian adierazitako aukeretako bat markatuz, baldin eta parte-

hartzaileak HASIAK badira, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera. 

 

 “Gai- Egiaztagarria”, baldin eta ikasleak prestakuntza-ekintza Amaitu badu (orduen % 

75eko bertaratzea gutxienez), gainditu badu (azterketa gainditu du) eta sartzeko baldintzak 

betetzen baditu. Kasu horietan LANBIDE ereduko ziurtagiria (aprobetxamendu-diploma) 

emango zaio parte-hartzaileari. Ziurtagiria GAITUZen aplikaziotik inprimatu ahal izango da. 

 “Gai- Ez Egiaztagarria”, baldin eta ikasleak prestakuntza-ekintza Amaitu badu (orduen % 

75eko bertaratzea gutxienez), gainditu badu (azterketa gainditu du) eta sartzeko baldintzak 

betetzen Ez baditu. HOBETUZen bertaratze ziurtagiria. 

 “Ez gai”, baldin eta ikasleak ez baditu ondoren adierazitako baldintzak betetzen: 

 Ez du Amaitu (ez du betetzen orduen % 75eko bertaratzea). Ez du Ziurtapenik. 

 Amaitu du (orduen % 75eko bertaratzea gutxienez), Ez du gainditu prestakuntza-

ekintza (Ez du azterketa gainditu), eta baliteke sartzeko baldintzak betetzea. 

HOBETUZen bertaratze ziurtagiria. 

 

Ekintza horietan eta aplikazio honetatik asistentzia ziurtagiriak (Hobetuz eredua) besterik ez 

dira jaulkiko. Halaber, AMAITU DUTEN parte-hartzaileek eta EZ EGIAZTAGARRIEK (gai izan 

nahiz ez izan) besterik ez dute jasoko ziurtagiri hori. 

 

Parte hartzaileen “Enpresa” eremuari dagokionez: 

Zenbait kasutan –esate baterako, Zentro Publikoen kasuan–, enpresen edo zentroen IFK 

beste erakunde batzuenarekin dator bat. Horrelakoetan, IFK berarekin ordura arte 

erregistratutako erakunde guztien zerrenda emango du aplikazioak, planaren titularrak kasu 

bakoitzean dagokiona aukera dezan. Horrez gain, erregistratu gabeko erakundeei alta emateko 

aukera emango du aplikazioak. Aipatutako zerrendako “Beste batzuk” aukeraren bidez egingo 

da. 
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 ZIURTAGIRIAK 

Aplikazio informatikoak parte hartu izanaren ziurtagiriak automatikoki inprimatzeko aukera 

ematen du. Ziurtagiriak pertsonalizatuta daude, eta eranskin bat dute, prestakuntzan jasotako 

edukiak azaltzeko. Ziurtagiria inprimatzeko, ikaslearen izenaren gainean jarri eta “Ziurtagiria” 

botoia sakatuko dugu. 

 

Parte hartzearen ziurtagiriak inprimatzen dituen edukiak eskaeraren atal horretan sartutakoak 

dira, eta dagokien atalean zehazten den moduan alda daitezke.  

 

Inprimatutako ziurtagirietan erakunde titularraren logotipoa eta ziurtagiria ematen duenaren 

sinadura ager daitezen, aurrerago azalduko ditugun “Anagrama esleitu” eta “Sinadura 

esleitu” aukerak erabili beharko dira.  

 

KONTUZ! Prestakuntza amaitu duten eta, beraz, “F” duten ikasleen ziurtagiriak soilik inprima 

daitezke. 

 

 

2.2.6. TALDEA BALIDATU (Itxi) 

Prestakuntza taldea edo ekintza amaitutakoan sakatuko da pantailako botoi hori, behin betiko 

datuak erabilgarri daudenean eta horiek aplikazioan sartuta daudenean, alegia. Orduan, taldea 

edo ekintza Hobetuzek memoria aztertzeko moduan geratuko da. 

 

Arreta bereziz zaindu behar da muga egunaren aurretik jakinarazten diren datu guztiak 

taldeari edo ekintzari buruzko behin betiko datuak izatea (besteak beste, behar bezala 

amaitu duten parte hartzaileei, datei, iraupen datei eta erakunde prestatzaileari 

dagokienez). Prestakuntza planaren justifikaziozko memoriari begira hori izango da 

Hobetuzek baliozkotzat hartuko duen informazioa eta, Profesionaltasun Ziurtagiriei 

lotutako prestakuntza-ekintzen kasuetan soilik, GAITUZeko datu-baseetara automatikoki 

pasako dena.  

 

 

2.2.7. INPRIMATU 

“Inprimatu” aukera –taldeen pantailan dagoen botoia– sakatuz, talde jakin baterako sartutako 

informazio osoaren txostena inprimatzen da; alegia, besteak beste, ematen den lekuari, 

erakunde prestatzaileari, parte hartzaileei eta egutegiari buruzkoa. 

 

Azpimarratu behar da titularrak soilik erabiltzeko txostena dela, eta, beraz, ez du balio 

Hobetuzen entregatzeko. 
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2.2.8. FITXATEGIA IGO 

Parte hartzaileen testu-fitxategiak inportatzeko prozeduran erabiliko da aukera hau. Oso egokia 

da asistentzia bolumen handiko prestakuntza planen titularrentzat. (Ikus 4. eranskina: Parte 

hartzaileen testu-fitxategiak inportatzea). 

 

 

2.2.9. FITXATEGIA KARGATU 

Parte hartzaileen testu-fitxategiak inportatzeko prozeduran erabiliko da aukera hau. Oso egokia 

da asistentzia bolumen handiko prestakuntza planen titularrentzat. (Ikus 4. eranskina: Parte 

hartzaileen testu-fitxategiak inportatzea). 

 

 

2.2.10. 2C ERANSKIN ELEKTRONIKOA (A2C) 

Aukera honen bitartez parte hartzeko konpromiso elektronikoa (2C eranskin elektronikoa – e2C) 

sortzen da, zuzenean PDF dokumentu batean. Dokumentu hau bidaltzean, aplikazioak 

zuzenean esleitzen dio sortu duen taldeari, hots, taldeko ikasleen zerrendara igarotzen da. 

Asistentzien jarraipena egiteko aplikazio informatikoaren utilitate hau zehatz-mehatz azaltzen 

da eskuliburu honen 3. puntuan (2C eranskin elektronikoa (e2C) erabiltzeko gida).  

 

2.2.11. SINADUREN KONTROLA - ASISTENTZIA PARTEAK 

(Sinadurak) 

Eskaintza Deialdiaren 13-4 artikuluak artikuluak eguneko partea bete beharra eskatzen du, 

prestatzaileak eta saioan den parte hartzaile bakoitzak sinatua. Bertan zehatz-mehatz islatu 

beharko da parte-hartzaileak zer ordutan sartu eta/edo irten diren, ordu hori ikastaroaren 

ordutegiarekin bat ez datorrenean. Derrigorrezkoa da egun bakoitzeko orri bat betetzea. 

 

Prozesua errazteko, aplikazioan asistentzia partearen eredu bat jarri da, “Sinadurak“ 

aukeraren bitartez inprima daitekeena. (Ikus asistentzia partearen eredua eskuliburu honen 2. 

Eranskinean). Beste ereduren bat erabiliz gero, Hobetuzek proposatutako ereduan jasotzen 

den informazio bera bildu beharko du. 

 

Zerrenda hau egunero inprima daiteke, horretarako data bat hautatuta. Egun jakin bat 

adierazten ez bada, ekintzaren saio guztietarako parteak inprimatuko dira. 
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2.2.12. ZIURTAGIRIAK MULTZOKA INPRIMATZEA 

(Ziurtagiriak) 

Utilitate honek aukera ematen du talde baten asistentzia ziurtagiriak eta profesionaltasun 

ziurtagiriak batera inprimatzeko. Ziurtagiriak banan-banan inprimatzeko aukera ikasleen 

zerrendatik erabil daiteke, amaitu duen ikasle bakoitza banan-banan hautatuta. 

 

Profesionaltasun Ziurtagiriei loturik dauden prestakuntza ekintzak barnean hartzen dituzten 

planen kasuan, AMAITU DUTEN parte-hartzaileek eta EZ EGIAZTAGARRIEK (gai izan nahiz 

ez izan) besterik ez dute jasoko ziurtagiria. Hortaz, Hobetuzen asistentzia ziurtagiria izango da 

jasoko dutena. GAI – EGIAZTAGARRIEN ziurtagiriak GAITUZetik inprimatu behar dira. 

 

 

2.3. EDUKIA 

Parte hartzearen ziurtagiriak inprimatzen dituen edukiak eskaeraren atal horretan sartutakoak 

dira. Edozein arrazoirengatik zabaldu, aldatu eta/edo ezabatu behar izanez gero, aukera 

honetatik egin beharko da. 

 

Aukera hau ez dago erabilgarri Profesionaltasun Ziurtagiriei lotutako prestakuntza 

ekintzetarako. 
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2.4.  ERAKUNDEAK 

Aukera honetatik erakundeen pantaila orokorrean sar gaitezke (enpresak, prestakuntza 

erakundeak, prestatzaileak, legezko ordezkariak, parte hartzaileak, eta abar), eta nahi ditugun 

aldaketa guztiak egin ditzakegu. Esate baterako, parte hartzaileen edozein datu aldatu nahi 

badugu (IFZ, Izena, Abizenak, Gizarte Segurantzako inskripzio zenbakia, eta abar), aukera 

honen bitartez egin beharko dugu: 

 

 

 

 

2.5.  ANAGRAMA ESLEITU 

Aukera hau diploma ematen duen erakundearen logotipoa sartzeko erabiltzen da. Horretarako, 

“Anagrama esleitu” aukeraren bitartez, logotipoa duen fitxategia, ahal dela “pisu eta formatu 

txikikoa”, zuzenean “C” diskoan jarri behar duzu, ziurtagiriak inprimatuko dituen ordenagailuan, 

jpg formatuan. 
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2.6. SINADURA ESLEITU 

Aukera hau diploma ematen duenaren sinadura sartu ahal izateko erabiltzen da. Horretarako, 

“Sinadura esleitu” aukeraren bitartez, sinadura duen fitxategia txertatu beharko duzu, jpg 

formatuan. Fitxategiaren “pisuari” eta “eskuragarritasunari” buruzko gomendioak anagramaren 

kasuko berberak dira. 

 

 

 

2.7. 2C ERANSKIN ELEKTRONIKOA (A2C) 

Aukera honen bitartez parte hartzeko konpromiso elektronikoa (2C eranskin elektronikoa – e2C) 

sortzen da. Aukeran, 2C eranskinerako esteka bat sor dezakegu, edo zuzenean PDF 

dokumentu bat. Bi aukeretariko edozein erabilita sortutako PDF dokumentua “bidaltzean”, 

ikasle horren informazioa “Aurrez izena emandakoak” atalera igaroko da eta hortik nahi den 

taldeari esleituko zaio. Asistentzien jarraipena egiteko aplikazio informatikoaren utilitate hau 

zehatz-mehatz azaltzen da eskuliburu honen 3. puntuan (2C eranskin elektronikoa (e2C) 

erabiltzeko gida). 
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Jadanik alta emandako talde batetik 2C eranskin elektronikoa sortzeko aukera ere badago. 

Kasu honetan, zuzenean PDF dokumentua sortuko da, eta bera “bidaltzean”, ikasle horren 

informazioa sortu den taldeari esleituko zaio zuzenean, “Aurrez izena emandakoak” atalera 

igaro gabe. 

2.8. AURREZ IZENA EMANDAKOAK 

Aukera honen bitartez, planaren titularrak prestakuntza ekintza bakoitzerako jasotako parte 

hartzeko konpromiso elektronikoak kudeatu ahal izango ditu, eta dagokien taldeari esleitu (2C 

eranskin elektronikoa – e2C). Asistentzien jarraipena egiteko aplikazio informatikoaren utilitate 

hau zehatz-mehatz azaltzen da eskuliburu honen 3. puntuan (2C eranskin elektronikoa (e2C) 

erabiltzeko gida). 

 

3. TXOSTENA (Asistentzien txostena inprimatu) 

Atal honetan aukera ematen da prestakuntza-ekintzak banaka, edo horien laburpen bat, 

inprimatzeko. Era horretara inprimatu ahal izango da talde jakin baterako sartutako informazio 

osoa jasotzen duen txostena, hau da: prestakuntza eman den lekua, prestakuntzaren 

antolakuntza, erakunde prestatzailea, parte-hartzaileak, egutegia, taldearen iruzkin 

espezifikoak, eta abar. Era berean, ekintzen zerrenda ere inprimatu ahal izango da dagozkion 

taldeak zehatuta.  
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4. 2C eranskin elektronikoa (e2C) erabiltzeko gida 

 

Deialdiko asistentzien jarraipena egiteko aplikazio informatikoak parte hartzeko konpromiso 

elektronikoa du. Honakoak dira e2C eranskinaren onurak: 

 

 Baliozkoa da Hobetuzen deialdiko prestakuntza ekintza batean langileak hartutako 

parte hartzeko konpromisoa egiaztatzeko inprimaki gisa. 

 Langileari posta elektronikoaren bidez bidal dakioke. 

 e2C eranskina bete eta inprimatu egin daiteke. 

 Datuak sartutakoan, zuzenean bidal dakizkioke Hobetuzi. 

 Planaren titularrak bidalitako e2C eranskinak kudea ditzake eta dagozkion taldeari 

esleitu diezazkioke. 

 

Asistentzien aplikazioaren bitartez erabil daiteke. Jo prestakuntza ekintzen zerrendara, hautatu 

prestakuntza ekintza bat eta sakatu A2C botoia. Honako elkarrizketa-leihoa agertuko da: 

 

 
 
 
"”PDF” aukeratzen baduzu, e2C ikusi eta editatu ahal izango duzu. Nahi izanez gero, 

formularioa erabil dezakezu langileen datuak editatzeko, inprimatzeko eta grabatzeko. 

Aurrerago dituzu horretarako xehetasunak. 

 

“Link” aukeratzen baduzu, Interneteko helbide bat agertuko da elkarrizketa-leihoan. Interneteko 

helbide hori posta elektronikoaren bidez bidaltzeko erabil daiteke edo web-orri batean txerta 

daiteke.  
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Langileak helbide hori sakatzen badu, bere postan edo web-orrian, honako inprimakia irekiko 
da: 
 

 

 
 

 

Formularioan jasoko diren datuak papereko formatuko 2C eranskinaren antzekoak dira. 

Formularioak automatikoki kontrolatzen ditu hasiera batean langileak sartutako datuak. Datuak 

zuzenak badira, Hobetuzi bidaltzen uzten du. “Bidali” sakatzerakoan, formularioak egiaztatuko 

du langileak formularioa inprimatu edo gorde ote duen. Formularioa inprimatu ez bada, ezingo 

dira datuak bidali. 

 

Datuak bidali ostean, horiek kudeatu ahal izango ditu planaren titularrak. Horretarako, 

prestakuntza ekintzaren gainean jarri eta aurrez izena emandakoen gainean sakatu beharko 

du. Ondorengoa bezalako pantaila agertuko da: 
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Langileak zerrendatuta agertuko dira, NAN, izena eta esleitu zaien taldea adierazita. Zerrenda 

hori NANaren, ikaslearen edo taldearen gainean sakatuz ordena daiteke. 

 

Ikasle bat esleitu ez bada "X" batekin agertuko da. Langile bat talde bati esleitzeko, hautatu 

langilea eta sakatu Taldeari esleitu. Beste leiho bat agertuko da eta bertan ikusiko da langilea 

zein talderi eslei dakiokeen. Ekintza horretarako titularrak sortutako taldeei esleitu ahal izango 

zaie langilea. 

 

 
 

 

Talde bati esleitu ondoren, langileen datuak editatu ahal izango dira eta asistentzien 

aplikazioaren bidez ikusi ahal izango dira. 
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Jadanik alta emandako talde batetik 2C eranskin elektronikoa sortzeko aukera ere badago. 

Kasu honetan, zuzenean PDF dokumentua sortuko da, eta bera “bidaltzean”, ikasle horren 

informazioa sortu den taldeari esleituko zaio zuzenean, “Aurrez izena emandakoak” atalera 

igaro gabe. 

 

Esteka posta elektronikoaren bidez bidaliko bada, egokia litzateke langileei honakoen antzeko 

jarraibideak ematea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Ikastaroan izena emateko, izena emateko formularioa bete eta sinatu behar duzu.  
 
Izena emateko formularioa bete aurretik, honako informazioa ezagutu behar duzu: 
 
        * Gizarte-segurantzako zenbakia (zure soldata-orrian aurki dezakezu). 
 
Lanean ari diren langileen kasuan: 
 
        * Enpresaren izena (zure soldata-orrian aurki dezakezu). 
        * Enpresaren IFK (zure soldata-orrian aurki dezakezu). 
        * Enpresako plantilla (enpresan egin dezakezu kontsulta edo ordezkari 
sindikalari edo informazio hori duten beste langile batzuei galde diezaiekezu). 
        * Lantokiko posta-kodea (enpresan egin dezakezu kontsulta edo ordezkari 
sindikalari edo informazio hori duten beste langile batzuei galde diezaiekezu). 
 
Prest zaudenean, sakatu formulariora jotzeko esteka (karga atzeratu egin daiteke 
zure Interneterako konexioaren arabera - 614 Kb): 
 
http://www.hobetuz.net/Convocatoria2017/Manuales/carga_acc2.asp?PfID=200032
42&A1Orden=1&Idioma=1 
 
Ez ahaztu galdetegi hau sinatuta aurkeztea prestakuntza-zentroan. 
 
Formularioa egoki erabili ahal izango duzu Internet Explorer 6.0 edo ondorengo 
nabigatzaileren bat baduzu eta Adobe Reader 8.1 edo ondorengoa instalatuta 
baduzu. Hemen deskarga dezakezu Adobe Reader 8.1: 
 
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1/esp/AdbeRdr810_es_E
S.exe 
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5. LEHEN PRESTAKUNTZA EKINTZA HASI 

IZANAREN ZIURTAGIRIA. 

14.2.a) artikuluaren arabera, diru-laguntza osoaren % 50eko lehen ordainketa egingo da 

Hobetuzek lehen prestakuntza-ekintza hasi izanaren ziurtagiria jasotzen duen unean.  

 

Ziurtagiri hori inprimatu ahal izateko prestakuntza-ekintza bati buruzko informazio osoa sartu 

beharko da asistentzien atalean. Titularrak inprimatuko du ziurtagiria eta Hobetuzi bidaliko dio, 

erakunde titularraren legezko ordezkariak zigilatuta eta sinatuta.  

 

Prestakuntza-ekintza jakin baten ziurtagirian prestakuntza-ekintza horren zenbakia eta taldea, 

bere izena eta hasi zen eguna agertuko dira.  

 

Aukera honetatik sortuko den ziurtagiriaren inprimakia eskuliburu honi erantsi zaio. (5. 

eranskina). 

 

6. EHUNEKOEN KONTROLA  

Deialdiaren 2.4. artikuluan gizatalde ezberdinen parte hartze mugak jasotzen dira 

(Administrazio publikoetan lan egiten duten langileak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 

enplegu-eskatzaile gisa izena emandako langile langabeak, prestakuntza-planen titularrak eta 

diru-laguntzen onuradunak diren erakunde titularretako langile-zerrendako langileak). Bestalde, 

19.1. artikuluan, onuradunek gutxienez bete beharko duten prestakuntza orduen ehunekoaren 

eta lehentasunezko arloetan gauzatu beharreko ekintza-kopuruari buruz ebazpenean 

adierazten den ehunekoari buruzko informazioa adierazten da. 

 

Erakunde titularrari datu hauen kontrola errazteko asmoarenekin aukera hau prestatu da, eta 

bertatik ondorengo informea inprimatu daiteke. 
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Azalduko den informazioa, titularrak aplikazio informatikoan sartutakoa izango da, 

prestakuntza planean adierazitako parte-hartzaileen datuak kontuan hartuta. Hobetuz-ek 

balorazioa egin ondoren aldaketak egon daitezke. 

 

7. INFORMAZIO OHARRAK. 

Aukera berri honi esker erakunde titularrak Hobetuzen ohiko jakinarazpenak eskuratu ahal 

izango ditu, besteak beste, honako hauek: erabiltzaileen kudeaketari buruzko berrikuntzak, 

kudeaketa-irizpide berriak, justifikazio ekonomikoa irekitzea, eta abar. 

 

Informazioa pdf formatuko agirietan egongo da eskuragarri. Titularrari behar den garaian 

emango zaio ekarpen berriei edo eguneratzeei buruzko informazioa. 

 

Edozein unetan eskuratu ahal izango dira agiri horiek “Informazio oharrak” aukeraren bidez.   
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1. ERANSKINA 

KODETZE TAULAK 

Sexuaren kodifikazioa 

1. Gizonezkoa 

2. Emakumezkoa 

 

Ikasketen kodetzea 

1. Lehen mailako ikasketak amaitu gabe 

2. Lehen mailako ikasketen egiaztagiria. OHO titulurik gabe. Oinarrizko Batxilergoa, 

errebalidarik gabe 

3. Eskola-graduatua. Oinarrizko Batxilergoa, errebalidarekin. OHO, DBH, REM I 

4. LH1. Industriako ofiziala, II. mailako lanbide-moduluak. Erdi Mailako Zikloak 

5. BBB, UBI, PREU. Goi Mailako Batxilergoa, errebalidarekin. REM II. LOGSE batxilergoa 

6. LH II. Industria Maisutza. Lanbide Moduluak III. Goi Mailako Zikloak 

7. 1. zikloko unibertsitate titulua – Diplomadunak 

8. 2. zikloko unibertsitate titulua – Lizentziadunak 

9. 3. zikloko unibertsitate titulua – Doktoregoa 

 

Lanbide kategoriaren kodetzea 

1. Artisauak eta eskulangintzako industrietako, eraikuntzako eta meatzaritzako langile kualifikatuak, 

langileak izan ezik. 

2. Administrazioko enplegatuak. 

3. Ostalaritzako, zerbitzu pertsonaletako eta babes zerbitzuetako langileak eta dendetako 

saltzaileak 

4. Instalazioetako eta makinetako langileak; muntatzaileak 

5. Unibertsitateaz kanpoko teknikariak eta profesionalak 

6. Unibertsitateko teknikariak eta profesionalak 

7. Nekazaritzako eta arrantzako langile kualifikatuak 

8. Enpresetako eta Administrazio Publikoko zuzendaritza eta gerentzia 

9. Langile kualifikatu gabeak 

 

Lan kontratu motaren kodetzea 

1. Mugagabea (lanaldi osokoa) 

2. Mugagabea (lanaldi partzialekoa) 

3. Obra edo zerbitzukoa (lanaldi osokoa) 

4. Obra edo zerbitzukoa (lanaldi partzialekoa) 

5. Aldi baterakoa, produkzioaren inguruko arrazoiengatik / jarduera berriari ekiteagatik (lanaldi 

osokoa) 

6. Aldi baterakoa, produkzioaren inguruko arrazoiengatik / jarduera berriari ekiteagatik (lanaldi 

partzialekoa) 
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7. Ordezkoa/txandakakoa/bitartekoa (lanaldi osokoa) 

8. Ordezkoa/txandakakoa/bitartekoa (lanaldi partzialekoa) 

9. Praktiketakoa/ikaskuntzakoa/prestakuntzakoa (lanaldi osokoa) 

10. Praktiketakoa/ikaskuntzakoa/prestakuntzakoa (lanaldi partzialekoa) 

11. Autonomoak 

12. Nekazaritzakoak 

13. Administrazio publikoaren zerbitzurako langileak 

15. LAABen kotizatzen duten kooperatibetako langileak/bazkideak 

 

Egoera berezien taula 

1. Minusbaliatuak 

2. Etorkinak 

3. Bestelakoak (terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak / gizarte-bazterkeria jasateko 

arriskua duten langabeak) 

 

Plantillaren taula 

1. 10 langile edo gutxiago 

2. 11-50 langile 

3. 51-250 langile 

4. 250 langile baino gehiago 

 

Jarduera taula 

1. Nekazaritza 

2. Eraikuntza 

3. Industria 

4. Zerbitzuak 

 

Izaera juridikoaren taula 

1. Enpresa publikoak 

2. Enpresa pribatuak, autonomoak barne direla 

3. Gizarte-ekonomia (Kooperatibak, Lan Sozietate Anonimoa, eta abar) 

4. Enpresaburuen elkarteak edo sindikatuak 

5. Herri Administrazioa (Zentrala, Autonomikoa, Tokikoa) 

6. Irabazi asmorik gabeko beste erakunde batzuk 

 

Herrialdearen, lurralde historikoaren eta udalerriaren kodetzea 

Aplikazioak erabiltzen duen kodetzea Eustatek ezarritako kodetze estandarra da. Kodetze 

horien taulak erakunde horren web-orritik (http://www.eustat.es) edo esteka honetatik jaitsi 

daitezke: 

http://www.eustat.es/document/codigos_c.html  
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2. ERANSKINA 

 

 
ASISTENTZIAREN EGUNEKO KONTROL ORRIA 

(ORRI BAT PRESTAKUNTZAREN EGUN BAKOITZEKO) 
 

ESPEDIENTE ZK.: PRESTAKUNTZA PLANAREN TITULARRA: 

   
 

 

IKASTAROAREN IZENA: __________________________________________________ 
 
IKASTAROAREN Zª: ____  TALDE Zª: _____  HASIERA DATA: __/__/___   BUKAERA DATA___/_____/___ 

 
SAIO Z.: ____ DATA: __/__/___ GOIZEZ/ARRATSALDEZ: _______ ORDUTEGIA:  ____:____ TIK ____:____RA 
 
PRESTATZAILEAREN IZENA: ________________________    PRESTATZAILEAREN N.A.E. : _____________ 
 
PRESTATZAILEAREN SINADURA/SAIOAREN PRESTATZAILE ARDURADUNA: 

 

PARTAIDEEN DATUAK 
SINADURAK 

OHARRAK *** 

ABIZENAK IZENA I.F.Z. SARRERAKO 
ORDUA 

IRTEERAKO 
ORDUA 

1 
     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

OHAR OROKORRAK: 

 

 

 

 

***       Adierazi sarreko eta/edo irteerako ordua ikastaroaren ordutegiarekin bat ez datorrenean  
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PARTAIDEEN DATUAK 
SINADURAK 

OHARRAK *** 

ABIZENAK IZENA N.A.E. 
SARRERAKO 

ORDUA 

IRTEERAKO 
ORDUA 

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
     

20 
     

Salb21 
     

Salb 22 
     

Salb 23 
     

Salb 24 
     

Salb 25 
     

OHAR OROKORRAK: 

 

 

 

 

***       Adierazi sarreko eta/edo irteerako ordua ikastaroaren ordutegiarekin bat ez datorrenean  
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3. ERANSKINA: TELEPRESTAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA MISTOAREN IRIZPIDEAK 
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4. ERANSKINA 

PARTE HARTZAILEEN TESTU FITXATEGIAK INPORTATZEA 

 

Aukera hau egokia da asistentzia bolumen handia duten prestakuntza planen titularrentzat. 

Kasu honetan titularrak aukera izango du informazioa bere kudeaketa sistematik esportatzeko 

eta ondoren Hobetuzen asistentziak kudeatzeko sisteman integratzeko. Horretarako, 

titularraren zerbitzu informatikoak eranskin honetan zehaztuko den egitura izango duten ASCII 

testu fitxategiak sortzeko prozedura garatu beharko du bere sisteman. 

 

Menu nagusiko "Asistentziak" aukeraren bidez izango dugu fitxategiak kargatzeko aukera. 

Prestakuntza Ekintzen menuko "Antolakuntza" aukeraren baitan. Horretarako, ezinbestekoa 

izango da datuak ekintzako zein talderi esleitu nahi zaizkion hautatzea. 

 

Ohar orokorrak: 

 

o Fitxategi bakoitzean asistentzien aplikazioan hautatutako taldeko parte hartzaileak 

bakarrik agertuko dira, talde horretarako sortu baita sekuentzia. 

 

o Erregistroak kate banarekin identifikatuko dira lerro bakoitzaren hasieran eta kate hori 

bakarra izango da talde bakoitzarentzat. 

Kateak honako osagaiak izango ditu: espediente zenbakia (2017SS9999EF), ezkerrean 

zeroak izango dituen 3 karaktereko prestakuntza ekintzaren zenbakia (adib.: 1 zk. duen 

ekintza: 001) eta informazioa zein talderi esleituko zaion adieraziko duen taldearen 

kodea. Taldearen kodea Hobetuzen aplikazio informatikoak sortzen du eta taldeen 

zerrendako lehen zutabean agertzen da, ondorengo pantailan ikus daitekeen bezala, 

ezkerrean zeroak dituen 3 karaktererekin adierazita (adib.: 1 zk. duen taldea: 001). 

Beraz, emaitzazko kateak honako formatua izango du: 2017SS9999FE001001 

 



                     Hobetuz – Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa 

Laguntza eskuliburua – ASISTENTZIEN aplikazioa 

2017ko deialdia  44 / 54 

 

 

o Parte hartzaileko lerroen luzera 355 karakterekoa da. Lerro guztiek izan behar dute 

luzera hori. 

o Fitxategiko azkeneko lerroak “9999” sekuentzia izango du hasieran, eta ondoren 

fitxategian bidaltzen den parte hartzaileen kopurua, ezkerrean zeroak izango dituen 3 

digituko formatuarekin. Lerro horrek 7 karaktereko luzera izango du eta ez du izango 

espedientea, ekintza eta taldea identifikatzeko sekuentziarik. 

Adib.: 9999010, hau da, 10 parte hartzaile dituen fitxategiko azkeneko lerroa. 

 

o Taldea aurrez kargatu bada eta berriz ere talde bera aukeratzen badugu, aurrez sartu 

ditugun datuak ezabatu egingo dira. Pentsatzekoa da fitxategia kargatzen dugun 

bakoitzean azkeneko aldaketak barne izango dituela.  

 

o Taldeen kudeaketaren barneko gainerako prozesuak, hau da, prestatzaileak, 

ordutegiak, eskolak emateko lekuak, taldeen itxiera eta abar sartzekoak, asistentzien 

web-aren bidez egiten jarraituko dugu. 

 

DATUAK INPORTATZEKO PROZEDURA: 

 

o “Fitxategia igo” aukerari esker, bezeroek zerbitzarira igotako fitxategi bakoitzaren kopia 

gordeko da, baita fitxategi guztien historikoa ere, espedientearen eta egoeraren arabera 

antolatuta (hau da, prozesatutakoak eta prozesatu gabeak). Fitxategiaren bidea 

identifikatzeko “Txertatu” botoia erabili behar da eta fitxategia igotzeko, aldiz, “Ados”. 
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o “Fitxategia kargatu” aukeraren baitan bezeroak hautatutako taldearen kasuan 

zerbitzarira igo diren eta aurrez kargatu ez diren fitxategien zerrenda agertuko da. 

 

 

 

o Kargatu nahi den fitxategiaren zerrenda hautatu behar da eta “Fitxategia kargatu" 

aukera erabili kargatzen hasteko. 

 

o Fitxategian datozen datuak egiaztatuko dira eta horiek baliozkotzerakoan errorerik ez 

bada, 2017ko Asistentziak aplikazioan hartuko da barne. Gorabeheraren bat bada, 

honako errore-mezua agertuko da:  
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Talde osoaren karga ezeztatuko da eta erroreen zerrenda agertuko da. 

 

 

 

o Fitxategiak ez badu errorerik, aplikazioak titularraren espedientean sartuko du 

fitxategiko informazioa. Parte hartzaileen datuak Asistentzien aplikazioaren menuko 

ohiko aukeren bidez kontsultatu ahal izango dira. 
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KARGAKO FITXATEGIKO PARTE HARTZAILEEN ERREGISTROEN EGITURA: 

 

Ordena Tamaina Balioak Deskribapena Adibidea 

1 A(18) Espediente zenbakia, prestakuntza ekintzaren zenbakia eta taldearen 
kodea dituen kate finkoa 

Lerroaren hasierako sekuentzia 
finkoa 

2017SS9999EF001001 

2 A(10) Parte hartzailearen IFZri dagozkion 10 karaktere. Ezkerrean 0 jarrita 
osatzen da. AIZetarako, lehen digitua AIZaren lehen letra izango da 
beti (X, Y edo Z). Zenbakizko zatia eta amaierako letra eremuaren 
amaieran kokatzen dira. Falta diren hutsuneak zeroekin betetzen dira 
10 digitu osatu arte. 

Parte hartzailearen NANa IFZ: 012345678A  
AIZ: X01234567L 

3 A(20) 20 karaktere, eskuinaldean zuriuneak jarriz osatuta. Parte hartzailearen izena Juan + 16 zuriune 

4 A(25) 25 karaktere, eskuinaldean zuriuneak jarriz osatuta. Parte hartzailearen lehen abizena Pérez + 20 zuriune 

5 A(25) 25 karaktere, eskuinaldean zuriuneak jarriz osatuta. Parte hartzailearen bigarren abizena Sánchez + 18 zuriune 

6 9(2) 2 digitu  Gizarte Segurantzako zenbakiaren 
LH 

48 

7 9(12) 12 digitu, ezkerraldean zeroak jarriz osatuta. Gizarte Segurantzako zenbakia 000111111111 

8 A(50) 50 karaktere, eskuinaldean zuriuneak jarriz osatuta. Parte hartzailearen helbidea San Mames zumardia,15 
+ 30 zuriune 

9 9(5) 5 digitu Helbidearen posta-kodea 48008 

10 A(2) 2 karaktere Helbidearen LH 48 

11 A(3) 3 karaktere Helbidearen udalerria 020 

12 9(1) Begiratu kodeak asistentzien aplikazioko laguntzako eskuliburuan Ikasketak 1 

13 A(2) Begiratu kodeak asistentzien aplikazioko laguntzako eskuliburuan Kategoria 01, ezkerretik 0 jarriz 
osatuta. 

14 9(1) 1 digitu Lanaldi mota (1: Partziala; 2: Osoa) 1 

15 A(2) Begiratu kodeak asistentzien 
aplikazioko laguntzako eskuliburuan 

 Kontratua 01, ezkerretik 0 jarriz 
osatuta, 10 baino txikiagoa 
bada. 

16 9(9) 9 digitu 1. telefonoa 944150808 

17 9(9) 9 digitu 2. telefonoa 944150808 

18 A(50) 50 karaktere Harremanetarako e-posta pepe@hobetuz.com + 34 
zuriune 
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19 EE/HH/UUUU 10 karaktere  Jaioteguna 06/08/1975 

20 A(3) 3 karaktere Jaiotza herrialdearen kodea 
(Eustaten kode normalizatuak) 

108 

21 A(2) 2 karaktere Jaiotza herrialdea Espainia 
denean bakarrik 

Jaiotza LH (Eustaten kode 
normalizatuak) 

48 

22 A(3) 3 karaktere Jaiotza herrialdea Espainia 
denean bakarrik 

Jaiotza udalerria (Eustaten kode 
normalizatuak) 

020 

23 9(1) 1 digitu 1: Gizonezkoa , 2 : 
Emakumezkoa 

Generoa 1 

24 9(1) 1 digitu 1:Langabezian, 0 : 
Langabezian ez 

Lan egoera 1 

25 EE/HH/UUUU 10 karaktere Parte hartzailea langabea 
denean bakarrik 

Parte hartzailea noiztik dagoen 
langabezian 

01/01/2007 

26 9(1) 1 digitu 1:Ezindua, 0: Ez da ezindua Ezindua 1 

27 9(1) 1 digitu 1: Etorkina, 0: Ez da etorkina Etorkina 0 

28 9(1) 1 digitu 1: Bestelako taldeak, 0: Ez 
bestelako taldeak 

Bestelako taldeak 0 

29 A(1) 1 karaktere P: Erabakitzeko, A: Gai-
Egiaztagarria, N: Ez Gai, R: 
Gai-Ez Egiaztagarria 

Parte hartzailearen egoera A 

30 A(1) 1 karaktere A: Amaitua, edo zuriunea, ez 
bada amaitua 

Amaitua / Ez amaitua A 

31 A(10) 10 karaktere Parte hartzailearen 
enpresaren IFKren 10 
karaktere. Eskuinean 
zuriunea jarrita osatuko da. 

Parte hartzailearen enpresaren IFK A12345678 + zuriunea. 
Pertsona bakarreko 
enpresentzat eta 
autonomoentzat: 
lehenengo digitua beti 0 + 
12345678Z = 
012345678Z. 
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32 A(6) 6 karaktere Begiratu eranskin 
honetan agertzen 
den ikastetxeen 
kodeen taula 

Eusko Jaurlaritzaren ikastetxeen 
kodea, nahitaezkoa S4833001C eta 
Q4800658I IFK duten 
enpresentzat. 

012345 

33 A(50) 50 karaktere Eskuinaldean 
zuriuneak jarrita 
osatuko da, 50 
karaktere izan arte 

Enpresaren izena HOBETUZ + 43 zuriune 

34 9(1) 1 digitu Begiratu kodeak 
asistentzien 
aplikazioko 
laguntzako 
eskuliburuan 

Enpresaren jarduera 4 

35 9(1) 1 digitu Begiratu kodeak 
asistentzien 
aplikazioko 
laguntzako 
eskuliburuan 

Plantilla tartea 2 

36 9(1) 1 digitu Begiratu kodeak 
asistentzien 
aplikazioko 
laguntzako 
eskuliburuan 

Izaera juridikoa 2 

37 A(5) 5 karaktere  Lantokiko posta kodea 48008 
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IKASTETXEEN KODEEN TAULA: 

Ikastetxearen 
kodea 

IFK Ikastetxea 

14279 S4833001C IES ANDRA MARI BHI 

14440 S4833001C IES ÁNGELA FIGUERA BHI 

13255 S4833001C IEFPS ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA GLHBI 

12054 S4833001C IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHBI 

15021 S4833001C IES BARRUTIALDE BHI 

13021 S4833001C IEFPS BIDASOA GLHBI 

14088 S4833001C IES BIDEBIETA BHI 

14186 S4833001C IES BOTIKAZAR BHI 

10137 S4833001C IES (ITS) CIUDAD JARDÍN (ITB) BHI 

10296 S4833001C IES (ITS) CONSTRUCCIÓN (ITB) BHI 

14945 S4833001C IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI 

12721 S4833001C IES (ITS) CONSTRUCCIÓN DONOSTIA (ITB) BHI 

14010 S4833001C IES DOLORES IBARRURI BHI 

12468 S4833001C IEFPS DON BOSCO GLHBI 

14949 S4833001C IES E. AGRARIA DERIO/DERIO NEKAZARITZA E. BHI 

15112 S4833001C IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 

14205 S4833001C IES EMILIO CAMPUZANO BHI 

14340 S4833001C IES (ITS) ESCUELA DE HOSTELERÍA (ITB) BHI 

14200 S4833001C IES ESKURTZE BHI 

14301 S4833001C IEFPS FADURA GLHBI 

10133 S4833001C IES FEDERICO BARAIBAR BHI 

12040 S4833001C IES FRAISORO ESKOLA BHI 

10134 S4833001C IES FRANCISCO DE VITORIA BHI 

15307 S4833001C IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI 

14320 S4833001C IES GERNIKA BHI 

13012 S4833001C IES HERNANI BHI 

10256 S4833001C IES (ITS) HOSTELERÍA (ITB) BHI 

15176 S4833001C IES (ITS) HOSTELERÍA/OSTALARITZA (ITB) BHI 

10108 S4833001C IES I. AGRARIO ARKAUTE/ARKAUTE NEKAZARITZA I. BHI 

15188 S4833001C IES IBARREKOLANDA BHI 

10590 S4833001C INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 

14950 S4833001C IEFPS IURRETA GLHBI 

12286 S4833001C IES J.M. IPARRAGIRRE BHI 

14339 S4833001C IES JOSE MIGUEL BARANDIARAN BHI 

14398 S4833001C IES JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI BHI 

15625 S4833001C IES KANTAURI BHI 

10257 S4833001C IES KOLDO MITXELENA BHI 

10351 S4833001C IES LAUDIO BHI 

12740 S4833001C IES LEIZARAN BHI 

15624 S4833001C IES LEKEITIO BHI 

12763 S4833001C IES (IIT) MAQ.-HERRAM./MAKINA-ERREMINTA (BTI) BHI 

13432 S4833001C IEFPS MEKA GLHBI 

10138 S4833001C IEFPS MENDIZABALA GLHBI 

13020 S4833001C IEFPS MIGUEL ALTUNA GLHBI 

12291 S4833001C IES MONTE ALBERTIA BHI 

15108 S4833001C IES MUNGIA BHI 

10157 S4833001C IES MURGIA BHI 

12132 S4833001C IES MUTRIKU BHI 

14601 S4833001C IES NÁUTICO PESQUERA/NAUTIKA ETA ARRANTZAKO BHI 
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Ikastetxearen 
kodea 

IFK Ikastetxea 

12151 S4833001C IES NAUTICO PESQUERO DE PASAIA BLAS DE LEZO BHI 

14069 S4833001C IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 

12282 S4833001C IES OIANGUREN BHI 

15623 S4833001C IES ONDARROA BHI 

12108 S4833001C IES PLAIAUNDI BHI 

12229 S4833001C IEFPS POLITÉCNICO EASO POLITEKNIKOA GLHBI 

13015 S4833001C IES R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA BHI 

15666 S4833001C IEFPS REPELEGA GLHBI 

10349 S4833001C IES SAMANIEGO-LAGUARDIA BHI 

14422 S4833001C IEFPS SAN JORGE GLHBI 

14441 S4833001C IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI 

15630 S4833001C IEFPS TARTANGA GLHBI 

13023 S4833001C IEFPS TOLOSALDEA GLHBI 

15763 S4833001C IEFPS TXURDINAGA GLHBI 

12053 S4833001C IES UNI EIBAR-ERMUA BHI 

14086 S4833001C IES URBI BHI 

13007 S4833001C IES UROLA IKASTOLA AZKOITIA-AZPEITIA BHI 

13022 S4833001C IEFPS USURBIL GLHBI 

12982 S4833001C IES XABIER ZUBIRI-MANTEO BHI 

10319 S4833001C IES ZARAOBE BHI 

15628 S4833001C IEFPS ZORNOTZA GLHBI 

12298 S4833001C IES ZUMAIA BHI 

999999 S4833001C Otros no incluidos en este listado 
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5. ERANSKINA: LEHEN PRESTAKUNTZA EKINTZAREN 

ZIURTAGIRIA 
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6. ERANSKINA: EBALUATZEKO GALDERA SORTA 
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