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Formakuntza-eskaintzan, gutxienez,
38 aurrez aurreko ikastaro edukitzea
urtean.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden aurrez aurreko ikastaroen kopurua.

Aurrez aurreko ikastaroetan,
gutxienez, 61.000 formakuntza-ordu
edukitzea.

Zentroetan urtean aukeran dagoen aurrez
aurreko formakuntzarako ordu kopurua.

27.638

Erabiltzaileen % 90 aurrez aurreko
formakuntza zerbitzuarekin pozik
egotea.

Emandako aurrez aurreko ikastaroaren gainean 7 puntuko edo gehiagoko balorazioa
eman duten erabiltzaileen portzentajea.(2)

%95,73

Formakuntza-eskaintzan, gutxienez,
18 urruneko ikastaro edukitzea
urtean.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden urruneko ikastaroen kopurua.

Tutoretzapeko urruneko ikastaroetan,
gutxienez, 1.600 formakuntza-ordu
edukitzea.

Urtean aukeran dagoen urruneko
formakuntzarako ordu kopurua.

Erabiltzaileen % 80 urruneko
formakuntza zerbitzuarekin pozik
egotea.

Emandako urruneko ikastaroaren gainean
7 puntuko edo gehiagoko balorazioa eman
duten erabiltzaileen portzentajea.(2)

Formakuntza-eskaintzan, gutxienez, 8
hitzaldi edukitzea urtean.

Formakuntza-eskaintzan urtean aukeran
dauden hitzaldien kopurua.
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Gutxienez, 150 hitzaldi-ordu
edukitzea.

Zentroetan, urtean aukeran dauden hitzaldietarako ordu kopurua.

56
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Erabiltzaileen % 85 hitzaldien
zerbitzuarekin pozik egotea.

Emandako hitzaldien gainean 7 puntuko
edo gehiagoko balorazioa eman duten erabiltzaileen portzentajea.(2)

91,78%

Erabiltzaileen % 92 tutoretza
zerbitzuarekin pozik egotea.

Jasotako tutoretzen gainean 7 puntuko edo
gehiagoko balorazioa eman duten erabiltzaileen portzentajea.(3)

92,70%

Erabiltzaileen % 92 zentroko
langileen eskutik jasotako informazio
eta arretarekin pozik egotea.

Eskainitako zerbitzuen inguruan zentroko
langileen eskutik jasotako orientazioari 7
puntuko edo gehiagoko balorazioa eskaini
dioten erabiltzaileen portzentajea.(3)

Zuen erreklamazio eta kexen % 100
erantzungo ditugula, gehienez ere 20
lanegunen barruan.

20 laneguneko epea igaro baino lehen
erantzun diren erreklamazio eta kexen
portzentajea.

KZgunearen webgunean argitaratuta
dagoen langileen presentzia-ordutegiaren % 95 beteko dugula.

Zentroko langileentzat proposatutako ordutegian irekita dauden zentroen ordu-portzentajea, webgunean argitaratutakoaren
arabera.

Agindutako ordutegian agertzerik ez
izatekotan, gure webgunean jakinaraziko dugula kasuen % 100ean.

Zerbitzuaren berezko edo kanpoko kausek
eraginda, zentroko hezitzaileen ordutegia ez
dela beteko webgunearen bitartez jakinarazten duten zentroen portzentajea.

Gutxienez 8 post/sarrera argitaratuko
ditugula hilean gure blogean.

Hilean, blogean argitaratutako post/sarrera
kopurua.
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Hilean, gutxienez, 2 albiste argitaratuko ditugula gure webgunean.

Hilean, KZgunea webgunean argitaratutako
albiste kopurua.

2

Urtean, gutxienez, buletin 1 helaraztea, KZguneako zerbitzu eta jarduerei
buruzko nobedadeen berri emateko.

Hilean erabiltzaileei helarazten zaizkien
buletin kopurua.

2

Erabiltzaileen % 80 KZguneako
zerbitzu eta jarduerei buruzko
nobedade guztien sustapenarekin
pozik egotea.

KZguneako zerbitzu eta jarduerei buruzko
nobedadeen sustapenaren gainean 7 puntuko edo gehiagoko balorazioa eman duten
erabiltzaileen portzentajea.(3)

90,40%

Konpromiso hauek 2020ko abenduaren 31ra arte daude indarrean. Abuztuan, Zerbitzuen Karta honetan jasotako konpromisoak ez dira aplikagarriak.
(1)

Gogobetetze-emaitza horiek ikastaro bakoitza bukatutakoan egindako gogobetetze-inkesten bitartez eskuratu dira. Galdera bakoitza 1etik 10era bitarteko puntuazioaz baloratzen da.
(2)

Gogobetetze-emaitza horiek urtero egindako gogobetetze-inkestaren bitartez eskuratu dira. Galdera bakoitza 1etik 10era bitarteko puntuazioaz baloratzen da.
(3)
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EZ-BETETZEEN AURREAN
HARTUTAKO NEURRIAK
COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz martxoaren 14an larrialdi-egoera jarri zen indarrean;
harrezkero ezin izan da egin aurrez aurreko formakuntza-jarduerarik. Horregatik, 2020. urtean ezin
izan dira bete aurrez aurreko jarduerekin lotutako konpromiso batzuk.
2020ko zerbitzu-kartan ezarritako konpromisoak aztertu dira eta ondorioztatu da honako hauek
ez direla bete:
- Zentroetan, urtean aukeran dagoen aurrez aurreko formakuntzarako ordu kopurua 27.638 izan
da eta beraz ez da 61.000 ordutako helburua lortu. Horren eragilea COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz martxoaren 14an indarrean jarri zen larrialdi-egoera izan da (KZgune guztiak itxita
egon dira martxoaren 16az geroztik). Horregatik, erabaki da konpromisoaren helburua murriztea
eta 38.000 ordutan jartzea hurrengo aldirako.
- Zentroetan, urtean aukeran dauden hitzaldietarako ordu kopurua 56 izan da eta beraz ez da 150
ordutako helburua lortu. Horren eragilea COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz martxoaren
14an indarrean jarri zen larrialdi-egoera izan da (KZgune guztiak itxita egon dira martxoaren 16az
geroztik). Horregatik, erabaki da hitzaldien zerbitzua bertan behera uztea harik eta ematen den
espazioetako segurtasuna erabat bermatuta egon arte.
- Zentroko langileentzat proposatutako ordutegian irekita dauden zentroen ordu portzentajea,
webgunean argitaratutakoaren arabera. Zentroak martxoan itxi ziren eta ondorioz ezin izan ziren
irekita egon proposatutako ordutegian; beraz, konpromiso honetan % 87,61 baino ez da lortu
eta helburua % 95 zen. Horren eragilea COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz martxoaren
14an indarrean jarri zen larrialdi-egoera izan da (KZgune guztiak itxita egon dira martxoaren 16az
geroztik). Horregatik, ezin izan da lortu helburua.
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Zerbitzu-karta berrikusi ondoren, Kalitate Planean ezarritako irizpideak aplikatu dira konpromisoak 2021. urterako moldatzeko eta honako aldaketa hauek egin dira:
- Formakuntza-eskaintzako aurrez aurreko ikastaroen kopurua gehitu da: 40 izango dira.
- Osasun-alarmak bere horretan jarraituko duenez, aurrez aurreko ikastaroetan eskainitako orduei
buruzko konpromisoa honela gelditzen da: 38.000 ordu urtean.
- Bideokonferentzia bidezko formakuntza-zerbitzua gehitu da eta horri dagokion konpromisoa
ezarri da: formakuntza-eskaintzan urtean 18 ikastaro egongo dira aukeran bideokonferentzia
bidez.
- Formakuntza-eskaintzako urruneko ikastaroen kopuruaren konpromisoa handitu da: 20 izango
dira.
- Urruneko ikastaroetan eskainitako orduen konpromisoa handitu da: 1.900 ordu izango dira urtean.
- Hitzaldi-zerbitzuaren inguruko 3 konpromisoak ezabatu dira, osasun-alarmaren ondorioz zerbitzua ezin izan baita berriz abian ipini.
- YouTube bidezko zuzeneko hitzaldien zerbitzua gehitu da eta horri dagokion konpromisoa ezarri
da: urtean emango diren zuzeneko hitzaldien guztirako iraupena 30 ordukoa izango da.
- KZgunearen zerbitzu eta jarduerei buruzko nobedadeen sustapenaren inguruan erabiltzaileek
duten gogobetetzearen konpromisoa handitu da eta % 82 izango da.
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