
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

¿Nola ESKATU JATORRIZKO TITULUAK W-21 aplikazioan? 

1. ZATIA. Eskaerak sartzea eta ordain-agiriak sortu

Eskuz sartzeko aukera ESKAERAK AUTOMATIKOKI SORTZEKO AUKERA 

. ESKAERAK etiketan, “eskaeren Kudeaketa”  aukeratu 
eta “Berria” botoia sakatu 
. ESKAERA BATEN XEHETASUNAK leihoaren hutsuneak 
bete 

********“Lupa” ikurra  pertsonen bilatzaile da. 
Ikasleen datuak sartzea errazten du. 

. PERTSONEN BILAGAILUA leihoan, edozein datu sartu 
eta “Bilatu” botoia sakatu. 
. Ikaslearen lerroa aukeratu eta “Aukeratu” esteka 
sakatu 
. ESKAERA BATEN XEHETASUNAK leihoan, “Gorde” 
botoia sakatu  

***eskaerak horrela sortzeko funtzionalitatea  
2016/17 eta ondorengo ikasturteetarako dago prest. 
. Lehenengo  ziurtatu "Notak eta Faltak” aplikazioan 
sartutako informazioaren fideltasuna eta dagokion akta 
itxi, gero ondorengo pauta jarraitu W-21 
aplikazioan: 
1- Zerbitzu / Prozesuak/ “Eskaeren sorrera automatikoa” 
atalan 
2- Sortuko diren eskaerak bilatu: “titulurako eskubidedunen 
bilatzailea” 
3- Prozesua simulatu 
4- Prozesuen Bisorean egiaztatu simulazioko datuak 
5- Behin betiko Eskaeren Sorrera Automatiko exekutatu 
6- Sortutako eskaerak egiaztatu, txarto daudenak, atzera 
bota eta …eskuliburu honetako hurrengo pausoak jarraitu:   

. TASAREN ORDAINKETA (salbuetsiak ez daudenentzako): “ESKAERA-ZERRENDA” leihoan lerroa aukeratu eta 

sakatu “ordainketa” esteka. Gero Pasarela-ren bidezko Ordainketarako agiria inprimatu eta ikasleari eman. 

********Komeni da, ikastetxe kudeatzaileak, ikasleei eman aurretik agiri guztiak inprimatzea 

Aplkazioak automatikoki erakutsiko du ea ordainketa egina dagoen. Ikasleak ordainketa egin duela justifikatu 

ondoren, ESKARA-ZERRENDAn sartu berriro, dagokion lerroa aukeratu eta “Onartu” esteka sakatu. 

2. ZATIA. Proposamenen igorpena

. ESKABIDEAK etiketara bueltatu, “Proposamenen igorpena” aukeratu, “Bilatu” botoia sakatu, dakoion blokearen 

lerroa aukeratu eta “Proposamena igorri” estekan klikatu. Onartutako eskaerak igorriko dira  

********Proposamena behin beti igorrita sortzen da dagokion blokea, eta “Proposatuta” moduan geratzen dira 

- Bloke bat “proposatuta” egoeran egon arren, titulu horren eskaerak gehiago sartu ahal izango dira aplikazioan.  

- “Proposatuta” egoeran dagoen bloke baten eskareak zuzentzeko, Bloke mantenuko pantailaren bidez ezabatu egin behar da 

blokea. Horrela, eskaerak ez dira ezabatzen, ikastetxeak banakako aldaketak egin ahal izango ditu eta proposamena 

igortzeko prest geratuko zaio eskaera guztiekin baldintza berrietan. 

-------------- 

FROGAGIRIA. Banakako “frogagiri ofiziala” emateko, ESKAERA-ZERRENDA atalera itzuli, Onartutako lerroa 

aukeratu eta “frogagiria” esteka sakatuz agiria jaitsi inprimatzeko. 
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¿Nola ESKATU TITULUEN DUPLIKATUAK W-21 aplikazioan? 

 

 1.  ZATIA. Eskabideen karga eta ordainketarako agiria sortu 

. ESKAERAK etiketa, Eskaeren kudeaketa aukeratu, gero Kategoria, Duplikatua aukeratu eta Berria botoia sakatu 

. ESKAERA BATEN XEHETASUNAK leihoaren datuak bete, bikoiztuaren kausa aukeratu. 

. Eskabideen detaileak atalean, Gorde botoia sakatu  

 

. TASAREN ORDAINKETA: “eskabideen zerrenda” leihoan aukeratu eta sakatu “ordainketa” esteka. Gero 

Pasabidearen bidezko Ordainketarako agiria inprimatu (Duplikatuaren bertsioa) eta ikasleari eman.  

. Aplkazioak automatikoki erakutsiko du ordainketa egina dagoen. Kasu horietan, ikasleak ordainketa egin duela 

justifikatu ondoren, eskabideen zerrendan sartu berriro eta Onartu.  

 

2. ZATIA Proposamen Jaulkitzea (duplikatuen akta) eta ikaslaeentzak frogagiria 

. ESKAERAK etiketara bueltatu, Bikoiztuen Akta aukeratu, “Bilatu” botoia sakatu, dagokion blokearen lerroa 

aukeratu eta “Akta sortu” estekan klikatu. Onartutako eskaerak igorriko dira. 

------------------ 

FROGAGIRIA. Banakako “frogagiri ofiziala” emateko, ESKAERA-ZERRENDA atalera itzuli, Onartutako lerroa 

aukeratu eta “frogagiria” esteka sakatuz agiria jaitsi inprimatzeko 

 

---------------------------------------------------- 

OHARRAK 

Tituluak jaulkitzeko tasen ordainketetan dauden salbuespenak 

a. DBHko Graduatuak, 

b. Administrazioaren akatsa zuzentzako eskatutako duplikatuak, 

c. Sexu aldaketengatik eskatutako duplikatuak 

d. Aurrekontuetako Legean aurreikusitako hobariak eta salbuespenak 

 

b, c eta d kasuetan banakako ordainagiria sortu aurretik ikasleak bere egoera egiaztatu behar du 


