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2020-21 Ikasturterako 
aurrematrikula  betetzeko gida 

 

 

BATXILERGOKO AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA EGITEKO 

KONTUAN IZAN BEHARREKOAK 

 
Batxilergoan izena ematerakoan aurrematrikula da lanik gehien eskatzen duen 

prozesua, dokumentazio ia dena fase honetan entregatu behar da-eta. Matrikula 

ofiziala (uztailean) askoz ere sinpleagoa izan ohi da.  

 

Edozein zalantza argitzeko eta aurrematrikulako inprimakiak bidaltzeko 

matrikulazioa@oiartzoikastola.eus helbidea dugu. Horrez gain, 943 52 38 04 

telefonoan izango gara (8:00-14:30). Laguntza nahi duen edonork ordua hartu ahalko 

du helbide elektroniko horretara idatzita edo telefonora deituta, eta guk lagunduko 

diogu paperak bideratzen telefonoaren beste aldetik.  

 
 

1.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK 
 

DOKUMENTUA NOIZKO 

1 Aurrematrikula inprimakia. Hurrengo puntuan 

azaltzen dugu dokumentu hau nola bete. 

Aurrematrikula martxan jartzeko ezinbestekoa 

dugu. 

Ahalik azkarren. Email bitartez 

maiatzaren 4-21 bitartean eta 

presentzialki maiatzaren 11-22 

bitartean. 

2 Nortasun-agiriaren tamainako bi argazki, atzean 

izen-abizenak garbi idatzita. 

Helbide elektronikoan maiatzaren 4-

21 bitartean edo modu 

presentzialean maiatzaren 11-22 

bitartean. 

 

3 Ikaslearen NANaren fotokopia (AIZ, atzerritarrak 

izanez gero). 

4 Ikasleari dagokion familia liburuko orriaren 

fotokopia. 

 

5 Aita/amari dagokion familia liburuko orriaren 

fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria. 

 

6 Ikaslearen anai-arreba adingabeei dagozkien familia 

liburuko orrien fotokopiak. 

 

7 Ikaslearen aitaren eta amaren NANaren fotokopia 

edo lege-tutorearena (AIZ, atzerritarrak izanez 

gero). 

 

8 Kide ugariko familia izatearen ziurtagiria (familia 

ugaria izanez gero). 
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9 Bizikidetzako errolda-agiria 

Oharra: alarma-egoeran gauden bitartean, 

Oiartzun zein Orereta/Errenteriako udalek emailez 

helarazten dute agiri hau. Egin eskaera 

zu@errenteria.eus edo oiartzun@oiartzun.eus 

helbide elektronikoetan. Mezuan etxean bizi 

zareten 18 urtez gorakoen NAN zenbakiak adierazi. 

Helbide elektronikoan maiatzaren 4-

21 bitartean edo modu 

presentzialean maiatzaren 11-22 

bitartean. 

 

 

 

2.- AURRREMATRIKULA ORRIA 

 

Aurrematrikularako orri garrantzitsuena da. 

Bertan bete behar dira ikaslearen eta guraso 

edo tutorearen datuak. Modalitatearen 

aukeraketa, hautazko gaiena, garraioa, edo 

komunikaziorako hizkuntza ere bertan 

adierazten dira.  

 

Eskatutakoak oinarrizko datuak dira 

aurrematrikula Hezkuntza Sailaren 

aplikatiboan bideratu ahal izateko. Web 

orrian esekitako dokumentua idaztea 

ahalbidetzen duen pdf bat da.  

 

Dokumentu hau betetzeko kontuan izan 

beharrekoak: 

 

Datuak 

Agiri ofizialetan dauden bezala bete behar 

dira ikasle eta gurasoen datuak. Oso 

garrantzitsua da helbide elektronikoa eta 

telefonoa modu ulergarrian agertzea, kontakturako erabiliko ditugun bide nagusiak 

izango dira-eta.  

 

Ikasketa aukerak 

Bigarren atala aukeraketena da. Bertan batxilergorako aukerak egin behar dira: 

modalitateenak eta hautazko gaienak. Atzerriko hizkuntza gelaxka hutsik dago, baina 

ingelesa izango da. Aurrematrikula dokumentu hau 1. mailarako egokitua dago. 

Norbaitek 2. mailan matrikulatu behar badu dokumentua eskatu besterik ez du egin 

behar. 

 

Modalitateei dagokien atala X batekin bete, eta aukerako gaiena zenbakiz. Aukerako 

gaietan aukeraketa aske uzten dugunez, lehentasunaren arabera aukeratzea 

gomendatzen dugu 1-2-3 zenbakiekin (“1” zenbakia jarri lehenetsi nahi duzun gaiari). 
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Horrela, antolaketa edo plaza arazoak izango bagenitu aukerako gairen batean, 

badakigu nola kudeatu.  

 

Gaien eskema argi izateko Batxilergorako Gida irakurtzea gomendatzen dugu. 

Laburpen bat gehitu dugu jarraibide hauetako 3. puntuan. 

 

Datu gehigarriak 

Gurasoen inguruko datu gehigarriak eskatzen ditugu. Bananduta edo dibortziatuta 

dauden gurasoen kasuan oso komenigarria da Ikastolak horren berri izatea. Bestalde, 

gurasoen lan-egoitzak plazen baremazioan puntuatu egiten du. Oiartzon ez dugu 

izaten plaza arazorik, baina baremazioko puntu hau lortu nahi duenak atal hau bete 

behar du. 

 

Datu hauez gain, oso garrantzitsuak dira guretzako garraio-aukera eta 

komunikaziorako hizkuntza. Jakinarazpenak euskaraz edo elebitan jasotzeko aukera 

dago. Aipatu bezala, garraio-aukera ere hemen adieraztea komeni da. Hiru aukera 

daude: Ikastolako autobusa erabiltzea, autobus urbanoan etortzea edo norbera bere 

kasa iristea. Azken orrian dago garraio-taula, ohiko geltoki eta ibilbideekin. 

 

Azken datuak eta baimenak 

Azken datuak bete behar dira 2. orriaren azpian. Aipatu behar da datu horiek 

baremaziorako puntuatzen duten datuak direla. Errentak zein familia ugaria izateak 

baremazioan puntuatu egiten dute. Beraz, hemen betetzen diren aukerak frogatuta 

egotea komeni da. Egia direla frogatzen duten dokumentuak atxikitu behar dira. 

Gelaxka batzuk eskatzen dutena derrigorrezko dokumentuekin frogatu daiteke, baina 

beste batzuen kasuan atxikitu egin beharko da. 

 

Errentak barematzeko ez da errenta aitorpena ekarri behar. Bukaeran dagoen gelaxka 

onartu behar da. Gelaxka horren bitartez Hezkuntza Sailari baimena ematen zaio Foru 

Aldundian errenta aitorpenak begiratzeko, beharra egongo balitz. 

 

Familiaren baten urteko diru-sarrerak gutxiengo soldataren mugara iristen ez badira, 

eskatu Ikastolan bete beharreko dokumentu gehigarri bat. 

 

Dokumentuen laburpena eta sinadura 

Dokumentu sortaren laburpena ageri da inprimakiaren amaieran. Hor Hezkuntza Sailak 

derrigorrez eskatzen dituenak daude, baina kontuan izan Oiartzon beste gehigarri 

batzuk ere eskatzen ditugula. Horregatik, hobe dokumentu honetako 1. puntuan 

oinarritzea. 

 

Sinatzea ezinbestekoa da. Digitalki edo eskuz, baina inprimakiak sinatuta egon behar 

du.  

 

OHAR GARRANTZITSUAK 

• Aurrematrikula orria da orririk garrantzitsuena guk kudeaketari ekin ahal 

izateko. Beraz, orri hau bete eta ahalik azkarren bidaltzea eskertuko genuke.  
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o Sinatzeko zailtasunak badituzue (online firmarik ez, eskaner edo 

inpresorarik ez,…) bidali aurrematrikula orria korreo elektronikoz. 

Maiatzaren 11-22 bitartean etorri ahal izango zarete paperak sinatzera. 

• Banandutako gurasoen kasuan, Hezkuntza Sailak hala eskatzen badu ere, 

printzipioz ez dugu beharrezkoa ikusten inongo akordio edo konbeniorik 

ekartzea Ikastolara. Guraso batek bere seme edo alaba Oiartzon matrikulatzen 

badu fede onez ari dela uste da eta beste gurasoak esplizitu edo inplizituki 

baimena eman diola usteko dugu beti. 

 

3.- BATXILERGOAREN EGITURA ETA AUKERAK 
 

GAI KOMUNAK 

Euskara eta literatura I 

Gaztelania eta literatura I 

Ingelesa I 

Filosofia 

Gorputz hezkuntza 

 

MODALITATEKOAK 

Batxilergoko modalitate bakoitzak berariazko irakasgaiak ditu. 

 

ZIENTZIEN BATXILERGOA 
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

BATXILERGOA 

 Giza zientziak Gizarte zientziak 

Matematika I Latina I GZ matematika I 

 

IBILBIDEA: Bikote bat aukeratu. 

 

 

  

  

Fisika-kimika eta Biologia-geologia 

Fisika-kimika eta Marrazketa teknikoa I 

Mundu garaikidearen historia eta Ekonomia 

Mundu garaikidearen historia eta Literatura 

 

AUKERAKOAK: Aukeratu hiru irakasgai lehentasunaren arabera: (1,2,3). (“1” jarri 

lehenesten den gaiari. Aukeratutakoetatik bi kurtsatuko dira.) 

 

Anatomia aplikatua 

Kultura zientifikoa 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I (IKT) 

Frantsesa I 

 

Oharra: taldea sortzeko ezinbestekoa izango da gutxieneko ikasle-kopurua. 
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AUKERAKO GAIEN AZALPEN LABURRA 

 

Anatomia aplikatua 

Giza gorputza eta mugimendua ulertu eta gorputz adierazpenarekin eta osasunarekin 

erlazionatzea ahalbidetzen duen ezagutza zientifikoa da. Gai honen edukiak hauek dira: 

anatomia deskribatzailea eta funtzionala, fisiologia, patologia eta jarduera fisikoaren 

zientziak. Irakasgai hau biologiako ezagutzekin guztiz lotuta dago. 

 

Kultura zientifikoa 

Irakasgai honetan lur planetaren eraketa, bizitzaren sorrera, genetika, 

biomedikuntzaren aurrerapenak, eta informazio eta komunikazio teknologia berriak 

aztertuko dira. 

 

IKT I 

Ikasketetan, aisialdian, eta gizartean parte hartzeko teknologia digitalak modu 

sortzaile, eraginkor, kritiko eta seguruaz erabiltzen irakasten duen gaia da. 

 

Frantsesa I 

Oiartzo Ikastolan frantsesa izango da atzerriko bigarren hizkuntza. Ez da beharrekoa 

DBHn frantsesa ikasi izana. 

 

 

4.- PROZEDURAK ETA EPE-MUGAK 
 

COVID-19ak eragindako alarma-egoerak eta konfinamenduak aurrematrikularako 

datak eta prozedurak aldatu ditu. 

 

• Online egiteko datak: maiatzak 4-21 

• Modu presentzialean egiteko datak: maiatzak 11-22 

 

Guk aurrematrikula prozesua bi zatitan edo bi prozedura nagusitan banatuko genuke. 

Batetik, aurrematrikula inprimakia dugu, oinarrizko agiria guk aurrematrikula bideratu 

ahal izateko. Agiri hori beteta ahalik eta azkarren izan nahi genuke, Aparteko egoeran 

tramiteetarako ohi baino denbora gehiago beharko dugula uste dugu.  

 

Bigarren taldean sartuko genituzke dokumentu osagarriak eta sinadura. Hezkuntza 

Saileko aplikatiboan lanean hasteko ez ditugu dokumentu horiek behar, Beraz ez dira 

ezinbestekoak prozesua hasteko. Hori bai, epea bukatzerako eskuetan izan behar 

ditugu. 

 

Egokiena prozesu osoa helbide elektronikoaren bitartez  

(matrikulazioa@oiartzoikastola.eus) egitea litzateke. Hau egin ezin den kasuetan 

aurrematrikula orria bete eta ahalik azkarren bidaltzea eskertuko genuke. Eta 

maiatzaren 11-22 bitartean, aurrematrikulazio presentziala irekitzen denean, falta den 

dokumentazioa Ikastolara ekartzea eta online bidalitakoa sinatzea. 
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5. ERANSKINAK: 
 

Oiartzoko garraio-zerbitzua 2019-2020 ikasturtea. 

 

 


