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2. zatia

Mailen deskripzioa:
Oinarrizko Erabiltzailea (A1, A2) eta Erabiltzaile
Independentea (B1, B2)

Oinarrizko erabiltzailea: A1 Hasierako maila
EEMB-an deskribatzen diren hizkuntza ezaugarriak, kontzeptuak, gramatika eta hiztegia
kontutan hartuta:
A1 maila, hizkuntzaren erabilera orokorreko mailarik baxuena kontsideratzen da. Maila honetan
ikasleak:
• Eguneroko elkarrizketa errazetan parte har dezake, beste pertsonak poliki eta argi hitz
egiten badu eta languntzeko prest badago.
•

Berari buruzko galdera sinpleak egin eta erantzun ditzake, adibidez non bizi diren, ezagutzen
duen jendeari buruzkoak, dituen gauzak eta abar.

•

Galdera errazak egin eta erantzun ditzake, behar handiko egoerei buruz edo ohiko gaiei
buruzkoak.

•

Eguneroko espresioak ulertu eta erabil ditzake, bai eta oso oinarrizko esaldiak.

•

Esaldi labur errazak idatz ditzake, horretaz gain “eta “eta “orduan” bezalako juntagailuak
erabil ditzake.

Trebetasunen deskripzioa: Ahozko ulermena, Ulermen idatzia, Mintzamena eta
Idazmena
A1 Ulermena: ahozkoa
•

Berari buruzko, zaindutako pertsonari buruzko eta lankideei buruzko ohiko hitz eta
esaldiak antzematen ditu.

•

Ohiko laneko elkarrizketan jarrai ditzake, mintzatzaileak poliki eta argi hitz egiten badu.

•

Bere lanari buruzko ohiko jarraibide zuzenak eta zaindutako pertsonari laguntza
emateko jarraibide zuzenak ulertzen ditu.

A1 Ulermena: idatzia
•

Ohiko izen, hitz eta esaldi sinpleak uler ditzake, adibidez ohar taulan jarritako mezuak
edo mezu argiak.

•

Hitz orokorrak irakur eta uler ditzake, adibidez fluidoen koadroak, menuak eta kontrol
zerrendak (paperean edo ordenagailutan)

•

Ohiko elementua aurki ditzake adibidez eskaera-orrietan edo produktuen katalogoetan.

•

Lanean ikur errazak uler ditzake (sinboloa eta hitza), eta ohiko jarraibideak sinboloekin
jarrai ditzake, adibidez eskuak garbitu.
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A1 Ahozko elkarreragina
•

Zaindutako pertsonak, senideak, zaintzaileak eta bestelako lankideak modu sinple baina
zuzenean agur ditzake. Eskerrak eman eta barkamena eska dezake.

•

Gauzak eskaini eta eska ditzake modu sinple baina zuzenean.

•

Zuzendarik. lankide, zaindutako pertsona, senide eta bestelakoekin hitz egin dezake,
besteek ohiko hitz, esaldi sinpleak eta poliki hitz egiten badute.

•

Zaindutako pertsonekin modu sinplean hitz egin dezake, adibidez eguraldiari, janariari,
osasunari eta garbitasunari buruz.

•

Bere buruari buruz edo lanari buruz galderan egin eta erantzun ditzake.

•

Lanean egin behar luketenari buruzko edo lanean egindakoari buruzko galderak erantzun
ditzakete.

•

Laguntza eska dezakete eta ulertzen ez badute galde dezakete.

A1 Ahozko adierazpena
•

Bere buruari buruz hitz egiteko ohiko hitzak eta esaldi errazak erabil ditzakete, adibidez,
non bizi diren eta lana non egiten duten adierazteko.

•

Ezagutzen duten jendeari buruz informazio pixka bat eman dezakete, adibidez lagunei eta
lankideei buruz.

•

Lankide edo zuzendariari zerbait esan diezaieke zaindutako pertsonari edo lanari buruz.

•

Egindako gauzei buruz edo gertatutako gauzei buruz adierazpen laburrak egiteko ohiko
hitzak eta esaldi sinpleak erabil ditzake.

A1 Idazmena
•

Lanean mezu labur eta sinpleak idatz ditzake, adibidez, lankide bati: Urriak 10, 9:30 etan
Anttonek medikuarekin hitzordua du 9:30etan

•

Eguneroko zereginen agenda egiteko esaldi labur sinpleak idatz ditzake, adibidez,
ordua, eguna eta zer egin duten.

•

Ohiko txantiloiak bete ditzake (paperean edo ordenagailuan), adibidez, eskaera-orriak.

•

Ohiko txantiloiak bete ditzake (paperean edo ordenagailuan), adibidez, gizarte
segurantzako zenbakiak, telefono zenbakiak, helbideak
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Oinarrizko erabiltzailea: A2 Tarteko Maila
EEMB-an deskribatzen diren hizkuntza ezaugarriak, kontzeptuak, gramatika eta
hiztegia kontutan hartuta:
A2 mailan hizkuntza ezaugarri eta ezaugarri sozial ugari dago, adibidez ikasleak honakoak
egin ditzake:
•

Eguneroko agur sinpleak eta esaldi egokiak erabili

•

Informazio berriari erantzuna eman.

•

Egoera sozialetan laburki parte hartu, lanean eta aisialdian egiten dutenari buruz galderak
egin eta erantzun.

•

Zer egin, nora joan edo non elkartu erabakitzeko solatu

•

Eskaerei erantzuna eman eta eskaerak egin

•

Zeregin errazak egin, adibidez, dendan, bankuan. Informazio erraza eska dezake eta
egunero produktu eta zerbitzuak eskatu eta eskaini ditzake.

Maila honetako ezaugarria da ikasleak, bere mugen barruan eta laguntzarekin ,interakzioetan
aktiboagoa dela. Adibidez, ikasleak honakoak egin ditzake:
•

Zuzeneko intrazkio mugatua hasi, garatu eta bukatu.

•

Ohiko interazkio erraz batean bere burua ulertzera eman eta besteak ulertu.

•

Iragarri daitezkeen egoeratan ohiko gaiei buruz ideiak eta informazioa partekatu,
solaskideak beharrezkoa bada laguntza eskaintzen badu.

•

Igarri daitezkeen edukiei buruz eguneroko egoeratan aurrera egin. Mezua emateko
hitzak bilatu edo laguntza eskatu behar badute ere. Parte-hartzea irekia da baina
elkarrizketa mugatua da.

Hizkuntza erraza eta oinarrikoa erabiliz ikasleak honakoak egin ditzake:
•

Nola sentitzen diren deskribatu.

•

Bere inguruko gaiei buruz deskripzio sinplea eman: adibidez, jendea, lekuak,
esperientziak, edo ikasketa eta lanarekin zerikusia duten ekintzak. Inguruari

•

Beraien ohitura, errutinak eta planei buruzko deskripzio laburra egin.

•

Gustuko dutena eta ez dutena adierazi eta ekintzak eta gertakariak modu errazean
adierazi.

•

Informazioa emateko, esaldi motzak esateko eta mezu sinpleak idazteko hizkuntza
sinple deskriptiboa erabili.
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Trebetasunen deskripzioa: Ahozko ulermena, Ulermen idatzia, Ahozko
elkarreragina eta Ahozko adierazpena eta Idazmena
A2 Ahozko Ulermena
•

Zaindutako pertsonekin eguneroko elkarrizketan uler ditzake.

•

Senide edo zaintzaileekin egiten diren bileratan esaten dena uler dezake.

•

Atsedenaldietan normalean esaten diren gauzak uler ditzake.

•

Laneko bileretan esaten dena uler dezake.

•

Jarraibide zuzenak uler ditzake eguneroko egitekoak azaltzen direnean.

•

Euskarazko telebistako programak uler ditzake adibidez berriak irudiekin batera ematen
direnean.

A2 Ulermen idatzia
•

Eguneroko laneko jarraibideei buruz irakurri eta ideia gakoak jarrai ditzake.

•

Zaintza laneko dokumentu errazak irakurri eta uler ditzake, adibidez, zaintza plan errazak
eta zaindutako pertsonaren bizitzaren datuak jasotzen dituzten dokumentuak.

•

Laneko oharretako ideia gakoak jarrai ditzake.

•

Jarraibide eta komunikazio orokorra ideia nagusiak irakurri eta jarrai ditzake, adibidez,
ohar-tauletan edo emailak.

•

Lantokiko ohiko sinboloak uler ditzake.

•

Behar duen informazioa aurki dezake, adibidez mezuetan, produktuen
katalogoetan eta iragarkietan

A2 Ahozko elkarreragina
•

Laguntza pixka batekin lankideekin modu errazean eguneroko gauzei buruz hitz egin
dezake.

•

Zaindutako pertsonekin elkarrizketa laburrak izan ditzake, adibidez, eguneroko gauzei
buruz, familiari, lagunei eta ekintzei buruz.

•

Lanari buruzko elkarrizketa errazetan parte har dezake, adibidez errutinei buruz.

•

Galdera errazak ulertu eta egin ditzake, adibidez, goizeko partean/bileran.

•

Gauza bati buruz zer pentsatzen duten esan dezakete, modu sinple batean.

•

Norbait esaten ari dena ulertzen duen edo ez esan dezake.

•

Gorputz hizkuntza ulertu eta erabili dezakete zer nahi duten ezin dutenean esan.
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•

Besteek zerbait egiteko eskatzen diotenean uler dezake eta besteei zerbait egiteko eska
diezaieke.

•

Eguneroko instrukzio eta jarraibide laburrak eman ditzake.

•

Ohiko diren gauzak eska ditzake eta telefonoz ohiko galderak erantzun ditzake, adibidez
lekua eta orduei buruzkoak.

A2 Ahozko elkarreragina
•

Modu errazean bere buruari buruzko gauzak esan ditzake, adibidez, bere hezkuntzari,
bere lan egoerari eta bere eguneroko bizitzari buruz.

•

Modu errazean laneko errutinak eta ekintzak deskriba ditzake.

•

Modu errazean lanean gertatukoari buruz informazioa eman dezake.

•

Modu errazean bere lanari buruz pentsatzen duena esan dezake.

•

Telefonoz mezu laburrak eman ditzake.

A2 Idazmena
•

Mezu errazak idatz ditzake, paperean edo emailez, adibidez, zuzendariari, lankide bati
edo zaintzaile edo senitarteko bati.

•

Zaintza laneko dokumentu errazak idatz ditzake (paperean edo ordenagailuan)

•

Oinarrizko dokumentuak bete ditzake, txantiloiak, koadroak (paperean edo
ordenagailuan) , adibidez, fluido koadroak, eskaera-orriak eta harremanetarako
informazioa.

•

Galdera errazak idatzi eta erantzun ditzake email errazetan.

•

Apunte errazak har ditzake, adibidez, laneko bilera batean.

Erabiltzaile independentea : B1maila
EEMB-an deskribatzen diren hizkuntza ezaugarriak, kontzeptuak, gramatika eta
hiztegia kontutan hartuta:
B1 mailako ikaslearen maila definitzen duten ezaugarrien artean elkarreragina mantentzeko
trebetasuna, eta egoera ezberdinetan esan nahi dutena aditzera emateko gaitasuna daude.
Maila honetako ikasle batek adibidez honakoak egin ditzake:
•

•

Jendeak argi eta hizkuntza estandarrean hitz egiten badu elkarrizketa luzeago baten eduki
nagusia ulertu, eta lankide edo lagunekin den elkarrizketa batean iritzi pertsonalak eman
eta galdetzeko gai izan daiteke.,
Elkarrizketa bat izateko gai izan, batzuetan dena ulertzea zaila bada ere, hiztegi zabal
nahikoarekin bere buruak zehaztasunez ulertzera emateko. Batzuetan zailtasunak edo
zalantzak gertatzen dira eta erreformulazioak egin behar dituzte, esan nahi dutena
gramatikalki zuzena den pentsatzeko edo esan nahi dutena planteatzeko momentu
batean pentsatzen gelditu behar badira ere.
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•

•
•
•

•
•

•

Aldez aurretik prestatu gabe elkarreraginean arin ohiko gaietan. Elkarrizketetan eta
hitzorduetan iniziatiba hartu,adibidez gai berri bat planteatuz. Honetarako batzuetan
solaskidearen laguntza behar izatea gerta liteke, adibidez esan duten argitzeko eskatuz.
Norbaitek informazioa eskatu do arazo baten berri ematen duenean mezu bat hartu.
Elkarrizketa edo hitzordu batean eskatutako informazio zehatza eman: adibidez,
medikuari sintomak eman, hiztegi aberastasuna mugatua izan daitekeen arren.
Arazo bat dagoena adierazi. Artikulu batean, elkarrizketa batean, hitzaldi batean edo
elkarrizketa batean esaten dena laburtu eta iritzia eman eta sortzen diren galderei
erantzuna eman. Horretan batzuetan beste pertsonari errepikatzeko eskatu beharko diote
azkar hitz egiten ari badira edo ikasleak jarraitu ahal izateko informazio gehiegi ematen ari
badira.
Nahikoa ziurtasunez, informazio mota ezberdinei buruz aritu, bere laneko ohikoak diren
gaiei buruz.
Eguneroko bizitza eta lanari buruzko testuak ulertu hauek ohiko hizkuntza erabiltzen
badute eta elkarrizketak jarraitu, zehaztasun guztiak ulertzen ez badira ere.
Testu eta eskutitz pertsonal sinple eta ulergarriak idatzi gai zehatz eta abstraktuei
buruz.

Trebetasunen deskripzioa: Ahozko ulermena, Ulermen idatzia, Ahozko
elkarreragina eta Ahozko adierazpena eta Idazmena:
B1 Ahozko ulermena
•

Laneko eguneroko hizkuntza argia uler dezake, adibidez lan bileratan, edo
zuzendariaren, medikuaren, erizainaren edo okupazio terapeutaren edo
fisioterapeutaren jarraibideak uler ditzake.

•

Laneko elkarrizketa gehienak, uler ditzakete, parte hartzen dutenean edo entzule moduan
daudenean.

•

Laneko gai bati buruzko aurkezpen sinple baten zati handiena uler dezakete, adibidez,
elikadurari buruzko prestakuntza saio batean.

•

Jarraibide tekniko errazak uler ditzake, adibidez, zaindutako pertsonari laguntza emateko
tresnei, gailu elektrikoei edo laneko tresnei buruzkoak.

•

Euskarazko irrati edo telebistako programetako puntu nagusiak uler ditzake (hizkuntza
argi estandarra erabiltzen denean).

B1 Ulermen idatzia
•

Zaintza arloko lan dokumentu gehienak irakur ditzake, bizitza historialak, zaintza planak eta
txostenak.

•

Lanerako behar duen informazioa aurkitzeko testuak, katalogoak eta liburuxkak irakur
ditzake.

•

Lanarekin erlazionatutako jarraibide eta eskuliburuak nahiko ondo uler ditzake.

•

Lanarekin zerikusia duten emailak uler ditzake.
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•

Zaintza arloko testuak eta aldizkarietako artikuluen eduki nagusia uler dezake.

•

Testuetako gako den informazioa aurki dezake, ideia nagusiak eta ondorioak
aurkituz, xehetasun guztiak ulertzen ez baditu ere.

B1 Ahozko elkarreragina
•

Hizkuntza aldetik lanean egoera gehienetan molda daiteke.

•

Eguneroko bizitzan edo lanean gertatzen denari buruzko elkarrizketatan aktiboki har dezake
parte.

•

Beste lankideekin batera laneko ekintzak planea ditzake.

•

Hitz bat aurkitzen ez duenean parafraseatu dezake. Zerbait guztiz ulertu ez dutela
antzeman dezake eta solaskideari errepikatzeko edo esandakoa argitzeko eskatzeko gai
da.

•

Zerbait arazoa bada eta horretarako arrazoiak zeintzuk diren azal dezake eta iradokizunak
egiteko gai da.

•

Elkarrizketatan parte har dezake, bere pentsamenduak azal ditzake eta bere iritzia
defendatu dezake, batzuetan hitz zehatz batzuen falta badu ere.

•

Zaindutako pertsonekin, senideekin, zaintzaileekin eta lankideekin hitz egin dezake eta
gehienetan esan nahi duena esateko gai da.

•

Sentimenduei buruz hitz egin dezake, adibidez poza, kezka eta haserreari buruz.

•

Antzekotasunak eta ezberdintasunak konpara ditzake eta horiei buruz hitz egin dezake,
adibidez kultura ezberdinetako tradizioei buruz.

•

Zaintza behar duen pertsona edo bere senideekin harrerarako elkarrizketak egin ditzake eta
zaindutako pertsona berrien bizitzaren historia jaso dezake.

•

Zaindutako pertsonari buruzko informazioa jaso eta eman dezake telefonoz, senide,
zaintzaile eta osasun eta gizarte arloko beste langileekin.

•

Zuzendariekin lanari buruz, gertatu berri diren gertakariei buruz edo oporrei buruz hitz egin
dezake.

•

Zaindutako pertsonekin hitz egin dezakete eta egin nahi ez duten zerbait egiteko
motibatzeko gai dira, adibidez dutxa hartu nahi ez dutenean edo jan nahi ez dutenean.

B1 Ahozko adierazpena
•

Laneko esperientziei buruz hitz egin dezake eta sentimenduak eta erreakzioan deskriba
ditzake.

•

Senideak, zaintzaileak edo lankideei zaindutako pertsonak nola dauden esplika
diezaieke eta zerbait gertatu den adierazteko gai dira.

•

Lanean gertatutako gorabehera bat konta eta azaldu dezakete.

•

Pentsamenduak eta iritziak azal ditzake, langileen bilera batean adibidez.

•

Telefonoan mezu argiak utzi ditzake.
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•

Bileretan jasotako informazioa, liburu batean irakurritakoa edo pelikula batean
ikusitakoa azal dezake eta beraien iritzia azal ditzakete.

B1 Idazmena
•

Zaintza arloko informazioa modu sinple baina koherentean idatz dezake (paperean
edo ordenagailuan), adibidez, zaintza planak, bizitza historiak eta zaintza arloko
bestelako dokumentuak.

•

Apunteak har ditzake, adibidez, plangintza bilera batean edo lan bilera batean.

•

Laneko email-ak idatzi eta erantzun ditzake, adibidez, informazioa eman edo eskatzeko edo
modu sinple batean gai bati buruz pentsatzen dutena adierazteko edo norbaiten iritzia
eskatzeko.
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Erabiltzaile independentea : B2 maila
EEMB-an deskribatzen diren hizkuntza ezaugarriak, kontzeptuak, gramatika eta
hiztegia kontutan hartuta:
B2 mailako ikasle baten ezaugarrien artean hauek aipa daitezke: jario handiagoz aritzen
da, modu espontaneoago batean, eta konfiantza handiago komunikatzen dira.
Maila honetako ikasleak adibidea honakoak egin ditzake:
•
•
•

•

•

Elkarrizketetan bere iritziak adierazi eta defendatu, beharrezkoak diren adierazpenak,
arrazoiak eta komentarioak emanez.
Arazo bat esplikatu eta negoziazio batean beste pertsonari kontzesio batzuk egin behar
dituela adierazteko gai izan daiteke. Arrazoi eta ondorioei buruz hausnarketa egin dezake.
Ohiko egoera batean elkarrizketan aktiboki har dezake parte, bere iritziak adieraziz,
komentarioak eginez, proposamen alternatiboak ebaluatuz eta iradokizunak egin eta
iradokizunei erantzuna eman diezaieke.
Jarioz eta naturaltasunez modu eraginkorrean komuniatzeko gai da. Hizkuntza
estandarrean esaten zaiena zehaztasunez uler dezakete, giroan zarata pixka bat
dagoenean ere.
Elkarreraginean hizketan hasteko gaitasuna dute, egokia denean lidergoa har dezakete eta
beharrezkoa denean interakzioa buka dezakete, hau beti modu egokienean egiteko gai ez
badira ere.

Ikasleak orain hizkuntzari buruzko gauza gehiago antzematen ditu eta orain honako hauek ere egin
ditzake:
•
•
•

•

Gaizki ulertu batera eraman duen akatsak zuzen ditzake, eta normalean egiten dituen
akatsak ezagutzen ditu.
Zerbait nola esan beharko litzatekeen planifika dezake, beste pertsonarengan izango
duen eragina kontutan hartuz.
Norbere burua modu ziur, argi eta egoki batean azal dezake, solaskide eta egoeraren
arabera hizkuntza formala eta informala erabiliz.
Juntagailu ezberdinak erabili ditzake, norbere burua argi eta modu koherentean
elkarrizketan edo idazmenean adierazteko. Sistematikoki argudio bat gara dezake
punturik garrantzitsuenak azpimarratuz eta behar diren xehetasunak azalduz.
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Trebetasunen deskripzioa: Ahozko ulermena, Ulermen idatzia, Ahozko
elkarreragina eta Ahozko adierazpena eta Idazmena
B2 Ahozko ulermena
•
•

Lanean esandakoa zailtasunik gabe uler dezake, ohikoak eta ez ohikoak diren gaiei
buruz.
Lanarekin zerikusia duen eduki zehatz eta abstraktua izan dezakeen informazio, mezu,
elkarrizketak erraz uler ditzake.

•

Ahoz egiten diren aurkezpen luzeagoak uler ditzake, adibidez, aurkezpen formal bat.
Argudio ildo konplexuagoak jarrai ditzake gaiak ohikoak edo interes pertsonalekoak
direnean.

•

Jarraibide zehatzak uler ditzake, adibidez laguntza teknikoak azaltzen dituztenak.

•

Euskarazko irrati edo telebistako dokumental eta berri programa gehienak uler ditzake.

B2 Ulermen idatzia
•

Lanarekin zerikusia duten testu mota ezberdinak uler ditzake, adibidez, zaintza
ebaluazioaren zerikusia duten erabakiak, osasun txostenak eta langileen bileretako
aktak.

•

Lanarekin erlazionatutako legeria eta araudia uler dezake, adibidez Gizarte Zerbitzuetako
legediak.

•

Hiztegi zabala du, independienteki irakur dezake eta artikulu konplexu kritikoak, eta lanari
dagozkion testuak ulertzeko estrategiak ditu.

•

Testuaren gaia zen den azkar antzeman dezake eta informazioa lanerako garrantzitsua
den edo ez erabaki dezake.

•

Hizkuntzaren ñabardurak nabari ditzake, humorea edo ironia adibidez.

•

Jarraibide konplikatu eta zehatzak uler ditzake.

B2 Ahozko elkarreragina
•

Bere lanean hizkuntza jarioz eta nahikoa zuzentasunez erabil dezake.

•

Hizkuntza egokia erabil dezake laneko egoera informal eta formaletan.

•

Bere lanpostuko arlo gehienetan informazio konplexua ulertu eta elkartrukatu dezake.

•

Hizkuntza ñabardurak erabil ditzake adibidez ironia, humorea. Hainbat esapide
konfiantzaz erabil ditzake.

•

Jende mota ezberdinekin naturaltasunez eta askatasunez komunika daiteke, adibidez,
zuzendari, lankide, zaindutako pertsonekin, senitartekoekin, zaintzaileekin.
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•
•
•
•
•

Harrera elkarrizketa bat erosotasunez egin dezake eta zaintza jasotzeko irits berri direnei
beharrezko informazioa luzatzeko gai da.
Modu profesional batean informazio zehatza luza dezake, adibidez, senitartekoei.
Lankide berriei laneko egitekoei buruz deskripzio argi eta zehatzak eman diezazkieke,
adibidez higienerako oinarrizko errutinak edo medikamentuak emateko jarraibideak.
Lanari buruzko elkarrizketetan erosotasunez har dezake parte, beraien iritziak
adieraziz eta defendatuz.
Lan taldean ezadostasunak badaude, argudiatu, negoziatu eta soluzioak aurkitzen lagun
dezake, adibidez, lantokian sakeleko telefonoak erabiltzeko arauei buruz.

B2 Ahozko adierazpena
•

Hiztegi zabala du, eta hizkuntza modu egokian aukera dezake orokorrean zuzena eta
egokia izateko.

•

Beraien interes eta esperientziei buruzko adierazpen argi eta zehatzak eman ditzake.

•

Bere iritzia argi eta zehaztasunez adieraz dezake, abantailak eta desabantailak
emanez eta ondorioak ateratzen.

•

Argi komunika daiteke edo arazoren bat bilera batean eratu dezake, aldez aurretik
prestatzen badu.

B2 Idazmena
•

Idatziz bere burua modu argi, zehatzean adierazi dezake, maila onean, orokorrean zuzena
eta egokia den modu batean. Ordenagailua erabil dezake idatzitako egiteko ezberdinak
egiteko, normalean arazorik gabe.

•

Zaintza arloko dokumentuak argi idatz ditzake, orokorrean zuzentasunez eta modu egokian.

•

Bileretan apunteak har ditzake.

•

Apunteak har ditzake, laburpenak egin eta ondorioak atera laneko prestakuntza saio
edo aurkezpen batean.

•

Hartutako apunteak bere lankideei, zuzendariari edo bestelako langileei informazioa
luzatzeko erabil dezake.
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