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AZPIMARRATZEKOAK
> Puntuala izatea 

> Etortzen ez naizenean, huts egitea justifikatuko dut ahalik eta azkarren.                   
(SALLENET)  
 
> Azterketa batera faltatzen banaiz gaixorik nagoelako, justifikatu behar dut beste      
edozein hutsegite egitean bezala eta azterketa hori errekuperazioa jartzen              
denean egingo da. Suspendituz gero, bigarren aukera izango da. 

> Azterketa baten aurretik ez naiz engainuan arituko eta normaltasunez                      
ikastetxera etorriko naiz. 

> Azterketaren batean kopiatzen harrapatuko banindute, zuzenean ohiko deialdira     
joango nintzateke, berreskurapena egiteko aukera galduz. 



ORDENAGAILUAK ETA BESTE
> Gailuak bateria guztiz kargatuta dutela iritsi behar dira egunero ikastetxera.               Hortaz, 
ikasleek gauero kargatzeaz arduratu beharko dute.

> Ikastetxeak eskura jartzen dizkien baliabide teknologikoen erabilera etikoaren eta     hezkuntza 
erabileraren erantzuleak dira.

> Oso garrantzitsua da pasahitza babestea eta inoiz inori ez jakinaraztea. 

> Sare sozial, txat edo komunikazio elektroniko pertsonalak  eskola orduan ezingo dira erabili 
baimenik gabe. 

> Ordenagailuaren erantzukizuna ikaslearena da.

> Telefono mugikorrak ezin dira erabili irakasleen baimenik gabe atseden ordura arte eta etxera 
joan arte.

> Telefonoaren eta bere erabileraren erantzukizuna ikaslearena da.



La Salle Berrozpe ikastetxean kudeaketan erabiltzen den plataforma Sallenet da. Plataforma honetan 
ikasleek, irakasleek eta familiak ikasgaien garapenak, gorabeherak, lanak eta notak ezagutzeko eta 
jarraipena egiteko aukera ematen du. 

Sallenet-ko sarera  pertsonala da.  Aita-ama bakoitzak erabiltzaile izena eta pasahitza izango du. Hau 
bat izango da naiz eta seme-alaba bat baino gehiago izan. Honela sistemaren pribatasuna eta 
segurtasuna bermatzen da..

Sallenet-en sartzeko nahikoa da eskolako web orrialdean sartzea.

SALLENET-en SARTZEKO GURASOENTZAKO GIDA 







Gurasoen atala (Familiak)
Gurasoen atalean (familiak) gure seme-alabei buruz informazio guztia daukagu: gorabeherak, 
gorabeheren justifikazioa, lanak, ordutegia, jarraipena,kalifikazioak, buletinak. 

Seme-alaba bat baino gehiago badaukazute, aukeratu behar duzue  informazioa lortu nahi duzuen 
seme-alaba. Aukeratzen dezuten seme-alabaren botoia berdez jarriko da. 



Ondoren, fitxetan erabilgarri dauden datuak hauek dira:

➢ Gorabeherak eta ez etorrien justifikazioak
➢ Irakasleak ikasle bati buruz jartzen dituen ez 

etorriak, atzerapenak, jarrerak, materialak, lanak, 
oharrak…

Aurrebista
(hilekoa, astekoa, egunekoa)

Aita-amaren justifikazioa



Lana
Ikas saio bateko planifikazioa (Ikasgelan egin dena) eta bidalitako etxeko lanak (tareak) ikusgai 
daude. 



Ordutegia: Seme-alabaren ordutegia dago ikusgai

Jarraipena, kalifikazioak, buletinak

Seme-alaben ebaluazio, ohiko eta ezohiko notak ikusgai 
izango dira. 









Seme-alabaren ordutegia

Aste batean eta 
ikasgai 
bakoitzean 
ematen dena 
agertzen da.



Gorabeherak

Ez etortzeak 
Justifikatzeko 



● Gainean jarri eta klikatu.
● Ondoren idatzi.
● Bukatzean Done klikatu 

gordetzeko        sakatu.



kalifikazioak jartzen direnean 
agertuko dira.



web orria



web orria, sare sozialak



KOMUNIKAZIOA
Zuen seme-alabei buruzko informazioa bide hauen bidez emango dugu:

• Harreman zuzena tutorearekin (telefonoz, email, moodle…)

• LSBuletina
• Web orria (aurten aldatuko dugu)

• Sare Sozialak:
• Instagram: https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastetxea/

@lasalleberrozpeikastetxea
• Facebook: https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastetxea/

@lasalleberrozpeikastetxea

https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastetxea/
https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastetxea/


KONTAKTUA
Idazkaritza: 8:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Tel.943590557; lsbandoain@lasalleberrozpe.eus 



Eskerrik asko




