
Ikusi duzuenez, Guraso Elkartearen irudi grafikoa aldatu 
ondoren, web orria berritzen jarraitu dugu. Bertsio berri 
honetan, garrantzi handiagoa eman nahi izan diogu web-
guneak artxibatzeko duen gaitasunari, informazio guztia 
behar bezala gordeta eta sailkatuta gera dadin, edozein 
unetan kontsultatu ahal izateko.

Hainbat dira guneak dituen funtzionalitate berriak, eta 
horien artean honako hiru hauek nabarmentzen dira:

Iruña Kalea, 2 bis
944 280 126 
48014 Bilbao
www.deustukoikastola.eus

Partaidetza
Komunikazio
Batzordea

Guraso Elkartearen
webgune berria:

Agenda webgunearen aurreko bertsioaren aldean berri-
tzen da, eta azaldutako beste bi atalekin lotuta dago.

Edonork zabaldu ahal izango du interesgarritzat jotzen 
duen ekitaldi bat, Delegatu Sarearen bidez oro har komu-
nikatu ez bada ere.

...
Webguneak beste funtzionalitate batzuk ere baditu, eta
hurrengo komunikazioetan zehaztuko dizkizuegu.

Zuen gustukoa izatea eta guztiontzat erabilgarria izatea 
espero dugu.

Guraso Elkartearentzat interesgarriak 
diren ekitaldi eta data guztiak egute-
gian erregistratuko dira eta, gainera, 
albiste berri gisa jakinaraziko dira; 
beraz, atal interesgarria ere izango da, 
jakinaren gainean egoteko modukoa.

1. Berrien Atala:

Web zaharrean genuenaren arabera planteatu da, baina 
informazioa zabaltzeko sistema berrira egokituz. Atala 
dokumentu-atala oinarritzat hartuta egituratu da.

Webgunea berri interesgarriekin maiz eguneratuko da, 
baina guztiak ez dira posta elektronikoz zabalduko.

Webgune berrian argitaratutako edozein informazio aurki 
ahal izango duzue:

"Dokumentuak" atalera zuzenean
sartuta.

Bilaketa espezifikoak eginez
bilatzailearen bidez.

Berrien historia kontsultatuz.

3. Agendaren Atala:

Hemen aurkituko ditugu Guraso Elkarteari buruzko
informazio guztia eta dokumentu guztiak. 

2. Dokumentuen Atala:

Bidalitako azken komunikazioak,
kontsulta-gidak edo Guraso Elkartearen 
jarduerei buruzko informazioa .pdf des-
kargagarri gisa gordeta eta eskuragarri 
egongo dira atal honetan kontsultatu 
ahal izateko.

Mezularitza eta sare sozialetako aplika-
zioen bidez partekatzeko aukera ere 
baduenez, agenda gune berriaren atal 
garrantzitsua ere bihurtzea nahi dugu.

Edozein argibide, zalantza, edo iradoki-
zun izanez gero, hona idatz dezakezue:

komunikazioa@deustukoikastola.eus

Karpeta espezifikoetan, ikastaroen
arabera ordenatuta, Guraso Elkarteare-
kin lotutako batzorde, jarduera edo 
bestelako gai bakoitzaren informazioa 
gordetzen da.

.

https://www.deustukoikastola.eus

Webgunean Guraso Elkartearekin lotura 
zuzena duen informazioa aurki dezake-
gu (jarduerak, zerbitzuak, deialdiak, 
aktak...), hezkuntza-intereseko informa-
zioa, guraso-elkarteen federazioen
informazioa, Ikastolaren intereseko 
dokumentazioa (Eskola Kontseiluaren 
laburpenak, urteko aldizkaria...)


