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ERREGISTRATU GABEKO ERABILTZAILEAK 

Irakasleguneara sarbidea 

Sarbide esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

 

Erregistroa 

Erabiltzailea erregistratuta ez badago, hurrengo estekatik sartu behar dute “Izen-ematea”. 

Erregistratuta badago, joan hurrengo atalera. 

 
 

  

Erregistratuta 
ez bazaude 
erregistratu 

beharko duzu

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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Atal honetan identifikazio-datuak eskatzen dira, nortasuna egiaztatzeko. 

 

Eskura izan behar dute NAN (edo AIZ), beharrezko datuak sartzeko eta datuak egiazkoak direla 

egiaztatzeko 

“Jarraitu” sakatuta, pertsonaren datuak agertuko dira: 

 

Helbide elektroniko bat eta mugikor telefono bat gehitu behar dituzu, eta bertan pasahitza eta 

gakoak dituen mezu bat jasoko duzu. “Amaitu” botoian klik egin behar duzu. 
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Pasahitza aldatzea 

Erabiltzaileak jasotako datuak sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko.  

 

Sistemak emandako pasahitzarekin sartzen den lehen aldia denez, pasahitza aldatu beharko 

duzu. Pasahitz pertsonal batengatik ordeztu.  

 

 

 

Jasotako 
datuekin sarrera 

(SMS edo mail
bidez)
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IRAKASLEGUNEARAKO SARRERA 

Irakaslegunearako sarbidea 

Sartzeko esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

Erabiltzaileak erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko. 

Erregistratuta ez badago, ikusi aurreko atala. 

 

Identifikatu ondoren, bere eremu pertsonala ikusiko du: 

 

Erabiltzaile eta 
pasahitzarekin 

sarrera

Izena eta abizenak

Zerbitzu-eginkizunak: 
osasun arrazoiak 

(Bizkaia)

Zerbitzu-eginkizunak: 
hautetsia izatea

Inprimakira 
sartzea

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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ZERBITZU-EGINKIZUNAK: OSASUN ARRAZOIAK 

Datu pertsonalak 

NAN/AIZari, abizenei eta izenari dagozkien datuak automatikoki beteko dira identifikazio-

datuekin. 

Datu pertsonalei buruzko gainerako eremuak, datu pertsonalen zenbakia izan ezik (Erregistro-

zenbaki pertsonala) eta egiaztatutako HE nahitaezkoak dira.

 

 

Ikastetxea datuak eta modalitatea 

Ikastetxeari buruzko datuak nahitaezkoak dira. 

Modalitate bakarra aukera daiteke. 

1.2, 1.3 edo 4 modalitatea eskatzen baduzu, zein lurralde historikotan eskatzen duzun adierazi 

beharko duzu. 

4. modalitatea eskatzen baduzu, familia-lotura adierazi beharko duzu. 

Automatikoki beteko 
dira identifikazio 
datuekin
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Dokumentazioa 

Txosten medikoak nahitaezkoak dira. Gainerako dokumentazioa hautatutako modalitatearen 

arabera aurkeztu beharko da. 

Mota bereko hainbat dokumentu erantsi nahi badituzu (adibidez: txosten medikoak), bakar 

batean bildu beharko dituzu (pdf bat, zip formatua …), eskabideari eransteko.
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Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa 

 

 

Frogagiria jasotzea 

Eskaera bidalitakoan, egindako bidalketaren frogagiria erakusten da. 

 

1. Abizena 2. Abizena, Izena 

Erregistroaren 
informazioa
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Eskaera bat eskatzaile bakoitzeko 

Hautagai bakoitzak eskaera bakarra egin dezake. Bigarren bat egiten saiatzen badira, hurrengo 

mezua azalduko zaie: 

Jadanik bidali duzu eskaera. Eskaera kontsulta dezakezu Irakasleguneko 

“Nire eskaerak” atalean. 

“Nire eskaerak” (Irakaslegunean) atalean zure eskaera ikusi dezakezu eta aldaketak egin 

eskaera epeak zabalik jarraitzen baldin badu. 


