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ZELAN SARTU 

LAUROKO WEBGUNE PRIBATUAN ETA ALEXIA PLATAFORMAN 

OHIKO GALDERAK 

 

 

 

Lauro Ikastolako webgune edota ALEXIA plataforman sartzeko, ondoko nabigatzaileak 
erabili behar dituzu: 

� Mozilla Firefox (software librea) 
� GoogleChrome (software librea) 
� Explorer 9 
� Safari (Mac OS X , iOS). 

 

 

 

Ikastolako guraso eta ikasle bakoitzak bere erabiltzaile eta pasahitza ditu: norberak, 
berea. Hau da, plataformara sartzerakoan, bakoitzak bere datuak ikusiko ditu, esaterako, datu-
pertsonalak (telefonoak, helbidea,…). 

Erabiltzaile eta pasahitz honekin webguneko atal pribatuan zein ALEXA sartu ahal izango 
zara. 

 

 

Webgunearen bitartez berreskuratu edota gogora ditzakezu: ikus aurrerago Zer egin 
dezaket erabiltzaile eta pasahitza ahaztu baditut (2. Orrialdean). 

 

 

Nabigatzaileak: zeintzuk erabili 

Erabiltzailea eta pasahitza (Atzipen-kodea) 

Zer egin behar dut ez badut erabiltzaile edota pasahitzik? 
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1. www.lauroikastola.eus 

2. Idatzi ALEXIAko erabiltzaile eta pasahitza 

3. Sakatu “Sartu”. 

  

4. Orain Lauroko atal pribatura edo ALEXIAra sartu ahal izango zara. 

 

5. Amaizetarakoan, sakatu “Saioa itxi”. 

 

 

 

Webguneak erabiltzailea eta pasahitza berreskuratzeko edo gogoratzeko prozedura du: 

 

Sartzeko jarraibideak: ALEXIA eta Lauroko webgune pribatua 

Zer egingo dut erabiltzaile edota pasahitza ahaztu baditut? 
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Hurrengo pantailan jarraitu beharreko pausoak azaltzen dira. Sakatu esteka hitza eta 
ALEXIAra eramango zaitu: 

 

 
� Sakatu “Zure pasahitza ahaztu duzu”. 
� Ikastolan daukagun zure posta-elektronikoa idatzi behar duzu eta “Konfirmatu e-

posta” sakatu. 

� Ondoren, ALEXIAk bere egunean jarritako galdera sekretua erakutsiko dizu: zuk 
idatzitako erantzuna jarri behar duzu. 

GARRANTZITSUA: erantzunak idazterakoan letra nagusiak eta xeheak kontuan 
hartzen dira, bai eta espazioak ere. Ez baduzu zehatz idazten, ezin izango duzu 
jarraitu. Kasu honetan, Ikastolara deitu beharko duzu. 

� ALEXIAk ERABILTZAILE eta PASAHITZA bidaliko ditu zure porta elektronikora. 

 

 

 

Pasahitza hirutan txarto jarriz gero, ALEXIAk kontuan blokeatu egiten du segurtasun neurriari 
jarraituz. Itxaron beharko duzu: 10 minututan berez kenduko da blokeoa. Denbora horretan, 
esaterako, klabe berreskuratzeko prozedura egin dezakezu datuak konprobatzeko. 

Zer egingo dut klabea blokeatu bazait? 
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Plataforma barruan zaudela, zure seme-alaben fitxak agertuko dira. Seme-alaba baten fitxa 
sakatu eta aukera ezberdinak izango dituzu (ezker eta eskuinera mugitu zaitezke aukera guztiak 
ikusteko): 

 

� KALIFIKAZIOAK: noten taulak, DBH eta Batxilerrean, ebaluazioren zehar. Ez daude 
ikusgai Haur eta Lehen Hezkuntzan. 

� KONTROLAK (bakarrik Bigarren Hezkuntzan): kontrolen notak, ebaluazioan 
zehar. 

� BULETINAK: notak PDF formatoan, ebaluazioa amaitutakoan agertzen direnak. 
� GUTIZKOA BARNE (bakarrik Bigarren Hezkuntzan): falten/inzidentzien 

erregistroa. Gurasoek falta hauek justifikatu nahi badituzte, posta elektronikoa idatzi 
beharko diote seme-alabaren tutoreari. 

� JUSTIFIKATU: ez dago indarrean. 
� LAGUNAK: Ikastolako jarduera guztietan dituen kideak, talde bakoitzean: gela, 

kirola, kultura ekintza,… 

� ORDAINAGIRIAK: Lauro Ikastola eta Behekosoloak emititzen dituzten ordainagiri 
guztiak. 

� ELKARRIZKETAK: ez dago indarrean. 
� AGENDA: ordutegiak eta eskola-agendaren jarduerak. 
� ESKOLAZ-KANPOKOAK: kirol edota kultura jarduerak, eta beste edozein ekintza, 

Behekosoloak barne (ikastaroak, kanpusak, etab.). Atal honetan jarduera hauetarako 
matrikula egiten da. 

 

 

 

 

ALEXIAko hasierako pantailak bakarrik euskera daude (gazteleraz ere izango dugula 
aurreikusita dago). Hala ere, behin plataforman sartuta, barruko edukia gazteleraz ere ikusi 
daiteke. Erabiltzaile bakoitzak bere beharrizanen arabera aldatu dezake. 

Sar zaitez zure datu pertsonalen atalean: goiko eskumako atala, zure izenaren gainean 
sakatuz (urdinez agertzen da): 

Zein informazio topatuko dut ALEXIAn? 

Nola aldatu dezaket ALEXIAko hizkuntza? 
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En el apartado USUARIO, podéis elegir “Idioma de la pantalla”: 

  

 

 

 

 

Informazio ikustea mugatua dago eta, esaterako, noten PDFak ez dira ondo ikusten. APP 
berezi bat garatzen ari dira, baina orainik informazio asko falta du.  

App hau prest dagoenean, familiak ohartuko ditugu. 

 

 

 

Idatzi posta elektronikoa: abrisketal@lauro.org 

 

Ikusi dezaket ALEXIA iPad-ean? 

Nora joko dut arazoren bat dudanean? 


