
OTSAILA 

Curso de redacción administrativa. A 

Nola sortu testu elebidunak itzulpenetara jo gabe. A 

Twitterren eta beste sare sozialetan idazten hasi. A 

Xuxen eta Hobelex: zuzenketarako sareko tresnak. Berria! A 

Testuak zuzentzeko moduez. A 

Bileren kudeaketa eta hizkuntza estategiak. A 

Administrazioan nola idatzi. (Donostia) A 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak.  L 

Gutuna eta ofizioa. L 

Bilera-akta, iragarkia eta txostena. L 

MARTXOA 

Aurrez aurreko eta telefono bidezko harrera, oharrak eta 

mezu elektronikoak. A 

Herri-hizkerak administrazioan. Berria! A 

1. HE: ahozko jardunean hobetzeko ikastaroa. 

2. HE: ahozko jardunean hobetzeko ikastaroa. 

3. HE: ahozko jardunean hobetzeko ikastaroa. 

A 

A 

A 

4. HE: ahozko jardunean hobetzeko ikastaroa. Berria! A 

Administrazioan nola idatzi. A 

Zergatik ez! (Donostia) A 

Aurrez aurreko eta telefono bidezko harrera, oharrak eta 

mezu elektronikoak. (Bilbo) A 

Bileren kudeaketa eta hizkuntza estategiak. (Bilbo) A 

Euskaltzaindiaren arauak. L 

1. HE: idatzizko azterketa. Idazki labur  eta informalak, 

kexak eta erreklamazioak lantzen.  
L 

2. HE: idatzizko azterketa. Gutuna eta artikulua lantzen. L 

3. HE: idatzizko azterketa. Gutun formala eta iritzi- 

artikulua lantzen. 

4. HE: idatzizko azterketa. Iritzi-artikulua idazteko estrategia. 

L 

L 

APIRILA 

Esaldi-egitura argiaren bila. Berria! A 

1. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

2. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

3. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

4. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

A 

A 

A 

A 

Herri-hizkerak administrazioan. (Donostia) Berria!  A 

Xuxen eta Hobelex: zuzenketarako sareko tresnak.  

(Donostia) Berria!  
A 

3. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Donostia)  A 

Xuxen eta Hobelex: zuzenketarako sareko tresnak.  

(Bilbo) Berria!  
A 

4. HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Bilbo)  A 

Weberako nola idatzi.  L 

Bilera-akta, iragarkia eta txostena. L 

MAIATZA 

Xuxen eta Hobelex: zuzenketarako sareko tresnak . Berria! A 

Zuzenbideko profesionalak trebatzen.  A 

1. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

2. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

3. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

4. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

Hizkuntza plangintza, euskara plana nola kudeatu. 

(Donostia) Berria!  
A 

Aurrez aurreko eta telefono bidezko harrera, oharrak eta 

mezu elektronikoak. (Donostia) 
A 

Twitterren eta beste sare sozialetan idazten hasi. (Donostia) A 

3. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Donostia) A 

Zergatik ez! (Bilbo) A 

Esaldi-egitura argiaren bila. (Bilbo) Berria! A 

Curso de redacción administrativa. (Bilbo) A 

4. HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Bilbo) A 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. L 

Administrazioan komunikazioa erraztu.  L 

Euskaltzaindiaren arauak. L 

Gutuna eta ofizioa. L 

IRAILA 

2.HE: birziklatze ikastaroa.  A 

3.HE: birziklatze ikastaroa. 

4.HE: birziklatze ikastaroa. Berria! 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. 

A 

A 

A 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. 

(Donostia) 
A 

Nola sortu testu elebidunak itzulpenetara jo gabe. 

(Donostia) 
A 

Administrazioan nola idatzi. (Bilbo) A 

Cómo escribir para la web.  L 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. L 

URRIA 

1.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa.  A 

2.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa.  A 

3.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

4.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

Zergatik ez! A 
Hizkuntza plangintza, euskara plana nola kudeatu. 

Berria! 
A 

4.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

(Donostia) 
A 

Curso de redacción administrativa. (Donostia) A 

Esaldi-egitura argiaren bila. (Donostia) Berria! A 

3.HE: idatzizko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Bilbo) A 

Twitterren eta beste sare sozialetan idazten hasi. (Bilbo) A 

Herri-hizkerak administrazioan. (Bilbo) Berria! A 

Hizkuntza plangintza, euskara plana nola kudeatu. 

(Bilbo) Berria! 
A 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. L 

Weberako nola idatzi. L 

Bilera-deia, eskabidea eta ziurtagiria.  L 

1.HE: idatzizko azterketa. Idazki labur eta informalak, 

kexak eta erreklamazioak lantzen. 
L 

2.HE: idatzizko azterketa. Gutuna eta artikulua lantzen. L 

A: aurrez aurrekoa 

L: lineakoa 
OHARRA: Ikastaro bakoitzak bere epeak ditu izena emateko 

3.HE: idatzizko azterketa. Gutun formala eta iritzi-

artikulua lantzen. 
L 

4.HE: idatzizko azterketa. Iritzi-artikulua idazteko 

estrategia. 
L 
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AZAROA 

Jendaurrean efikaziaz hitz egitea. A 

Aurrez aurreko eta telefono bidezko harrera, oharrak 

eta mezu elektronikoak 
A 

Esaldi-egitura argiaren bila. Berria!  

1.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

2.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. 

A 

A 

A 

3.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

4.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. A 

4.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Donostia) A 

Jendaurrean efikaziaz hitz egitea. (Donostia) A 

3.HE: ahozko azterketa prestatzeko ikastaroa. (Bilbo) A 

Testuak zuzentzeko moduez. (Bilbo) A 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. (Bilbo) A 

Administrazioan komunikazioa erraztu. L 

Euskaltzaindiaren arauak. L 

Hizkera juridikoa. L 

ABENDUA 

Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak. A 

A: aurrez aurrekoa 

L: lineakoa 
OHARRA: Ikastaro bakoitzak bere epeak ditu izena emateko 
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