Martín Barua Picaza, 27 bajo
48003 Bilbao
Tlfs.: 94.403.78.00 - 94.442.39.60
Fax: 94.442.10.12
E-mail: formakuntza@asfedebi.eus
www.asfedebi.eus

MATRIKULAZIO EGUTEGIA
EGUTEGIA

2019ko maiatzaren 31tik ekainaren 14ra
(biak barne)
2019ko ekainaren 17

Matrikulazio Epea
Formakuntzaren hasiera
Bloke komunaren eta zehatzaren amaiera
1.deialdia

2019ko urriak 31

Praktika formakuntza moduluaren hasiera
1.deialdia

2019ko azaroak 4

Praktika formakuntza moduluaen amaiera
1.deialdia

2020ko urtarrilak 31

Bloke komunaren eta zehatzaren amaiera
2.deialdia

2019ko abenduak 14

Praktika formakuntza moduluaren hasiera
2.deialdia

2019ko abenduak 20

Praktika formakuntza moduluaen amaiera
2.deialdia

2020ko martxoak 23

Formakuntza hasierako datek behin behineko izaera dut, izan ere ikastaroa aurrera eramateko gutxieneko ikasle kopurua
izatearen menpe daude.
Era berean, behin betiko matrikula, interesa duten pertsonek sarbide eskakizun orokorrak eta zehatzak bete eta dagozkien
zenbatekoak ordaintzearen menpe egongo dira.
.

AURREINSKRIPZIORAKO INSKRIPZIOAK
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrikula eskaeraren inprimakia behar den bezala betea normalizatutako modeloaren
arabera.
Karnet tamainako argazkia.
Identifikazio Ziurtagiriaren Kopia.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza titulua edo akademikoki baliokidearen konpultsatutako
kopia edo kopia sinplea originalarekin batera.
Formakuntza sarbiderako egiaztatutako titulua akademikoaren kopia sinplea.
Dagokion kasuan egiaztatutako Jarduera Fisikoa eta Kiroleko familiaren beste titulazio
akademikoen kopia konpultsatua edo kopia sinplea originalarekin batera.
Dagokion kirol federazioak, federazioko I Gradua gainditu izana egiaztatzen duen
konpultsatutako diploma edo ziurtagiria edo kopia sinplea originalerekin batera.
Matrikulatzen den modalitate eta mailako izaera zehatzeko sarbide proba gainditu
izanaren ziurtagiria edo urriaren 30eko 980/2015 Erre Dekretuaren 20 eta 22 artikuluetan
(Saskibaloian Kirol Teknikaria tituluko oinarrizko curriculuma eta sarbide eskakizunak,
Errege Dekretuak ezarritako organoak igorritakoa) ezarritako kirol merituak egiaztatzea. Ez
dute ziurtagiri hau aurkeztuko beste zentro batetik espediente aldaketa burutzen dutenek.
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AURREINSKRIPZIORAKO INSKRIPZIOAK
1. Matrikula eskaeraren inprimakia eta eskatutako datu guztien onarpen jakinarazia irakurtzeko
moduan betetzea, posible bada ordenagailuz.
2. Ikastetxearen idazkaritzan (Martin Barua Picaza 27 behea 48003 Bilbao-BIZKAIA) aurre-inskripzioa
burutzeko beharrezko dokumentazio guztia aurrez aurre edo ziurtatutako posta bidez aurkeztea.
Matrikulazio prozesua errazteko dokumentazio guztia hurrengo helbide elektronikora bidaltzea
eskatzen da: formakuntza@asfedebi.eus. posible bada pdf formatuan aurkeztuko da.
Edozein kontsulta izanez gero jar zaitezte harremanetan Ikastetxeko Idazkaritzarekin hurrengo
ordutegian:
• Astelehenak, asteazkenak eta ostiralak 10:00etatik 15:00etara
• Astearte eta ostegunak 10:00etatik 16:00etatik eta 15:00etatik 19:00etara (ekainaren 13a
arte)
Harremanetan jartzeko beste bitarteko batzuk:
• Tel.: 944 037 800 - 944 423 960
• E-mail: formakuntza@asfedebi.eus/kiteb@asfedebi.eus
Dena dela, soilik ESKATUTAKO DOKUMENTAZIO GUZTIA duten instantziak eta BEHAR DEN
BEZELA BETERIKO INPRIMAKIAK baino ez dira ONATUKO.
3. Behin MATRIKULA onartuta, helbide elektroniko bitartez edo aurrez-aurre, ordainketa gutuna
emango zaie, ondoren dagokion epean burutuko duten ikastaroren aurre-inskripzioari dagokion
zenbatekoa ordaintzeko. I.eranskinean agertzen da ordaindu beharreko zenbatekoa,
egiaztatutako titulazio ofizial, ziurtagiri eta diplomen arabera.
Baliokidetasun, formakuntza korrespondentzia, salbuespenak eta bloke komunaren
baliokidetasun onarpenak aurrez ikaslearen matrikulatzea eskatuko dute. Ikastetxeak ikasleei
hauen tramitazio eskaerak erraztuko dizkie.
Formakuntza moduluan baliokidetzea eta Formakuntza Praktikoaren salbuespenak EZ DU
matrikulazioa
eta
honen dagokion hobariak aplikatu ondorengo ORDAINKETA egitea
SALBUESTEN.
4. Aipatu zenbatekoaren ordainketa burutu ondoren, bankuko ordainagiria aurkeztuko da aurreko
2.atalean adierazten den edozein aukeren bitartez.
5. Dagokion epean eta behar den bezala Ikasleak burututako matrikula eskaeraren baliogabetzeak EZ
DU INOLAZ ERE ORDAINDUTAKO ZENBATEKOAREN ITZULERA EKARRIKO.

6. Formakuntzan behin betiko onarpena, aurretik zehaztutako baldintzetan beharrezkoa den
dokumentazio guztiaren egiazkotasuna aztertzearen eta matrikula ordainduta izatearen menpe
egongo da.
OHARRA.- Matrikulazio edo aurre-inskripzio eskaeran erantsitako edozein dokumentu,
manifestazio edo datuetan funtsezko izaera duten omisio, faltsutasun edo zehaztasun eza
emateak, edo eskatutako dokumentazioa ez aurkezteak, formakuntza hasi edo gertaera hori
jakinarazi den unetik formakuntza jarraitzea eragoztea ekarriko du, egon liratekeen
erantzukizun zibil, administratibo edo zigorretan eraginik izan gabe.
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ONARPEN IRIZPIDEAK
Eskainitako formakuntzen eta izaera orokorrekoen deialdian parte-hartzeko baldintzak
egiaztatu aurretik, hautagai kopuruak eskainitako plaza kopurua gainditzen duenean, hurrengo
onarpen irizkideak aplikatuko dira:
a) I.mailarako sarbidea, aurre-inskripzio ordena. Berdinketa badago, berdinketa hori
apurtzeko irizpide bezala Hezkuntza Sailak erabilitako letra ezarriko da, izen eta
abizenen arabera, pertsona hautagaien postua erabakitzeko bere menpe dauden
hautaketa prozesuetan. 2018-2019 ikasturterako letra hori “V” izango da (EBAZPENA,
2018ko otsailaren 19koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena; honen bidez, argitara
ematen da 2018-2019 ikasturtean ordezko gaiak kudeatzeko prozesuan -baita urtean
zehar deitzen den edozein hautatze-prozesutan ere- alfabeto-hurrenkera zehaztuko
duen letra zozketaren emaitza.)
Irizpide hori ezartzearen ondorioz, formakuntza hori jasotzeko hautagairen bat plaza
gabe geratuko balitz, hurrengo formakuntza eskaintza egoera hori egiaztatzen duten
pertsonek lehentasuna izango dute hautagai berrien gainetik.
Erreserbatutako plazen portzentajea honakoa izango da:
a. Eskainitako plazen %5a desgaitasun graduren bat ziurtatzen dutenentzat.
b. Gutxienez eskainitako plazen %10a goi mailako edo errendimendu altuko
kirolarientzat.Plaza kupo horien barruan lehentasuna izango dute goi mailako
kirolariek.
c. Gutxienez eskainitako plaza kopuruaren %10a, I mailako kirol formakuntzara sartzeko
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua eta III mailakoetara sartzeko
Batxilergo tituluen ordezko sarbide proba egiaztatuz sartzen direnentzat.
d. Gutxienez eskainitako plaza kopuruaren %25a emakumeentzako gordea izango da.
Azken egoera hauengatik betetzen ez diren plazak gainontzeko pertsona hautagaiei esleituko
zaizkie, horretarako ezarritako lehentasun ordena jarraituz.

3

