
LANBIDE HEZIKETA

Lanbiderako prestatzen
2022-2023ko ikasturtean Lanbide Heziketa egiteko, ikasleek horretarako

ikastegietan aurkeztu behar dituzte eskabideak eta dokumentazioa.

Ikasle bat, tailerrean lanean, Bilboko Elorrieta Erreka Mari ikastetxean.LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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A raban, Biz-
kaian eta Gi-
p u z k o a n ,
ikastetxean
bertan aur-
keztu behar

dira 2022-2023ko ikasturtean he-
ziketa ziklo bat ikasteko eskabi-

dea eta dokumentazioa, maiatza-
ren 9tik 27ra arte, biak barne. On-
line ere egin daiteke, maiatzaren
27ra arte.

Ohiko matrikula aldiko lehen
epea uztailaren 15etik 19ra izango
da, biak barne; bigarren epea,
berriz, uztailaren 21ean; eta hiru-

IZENA EMATEKO EGUNAK
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeetan 2022-2023ko ikasturtean Lanbide Heziketako
ikasketak egin ahal izateko izena emateko epea zehaztuta dago jadanik. 

Ikasle batzuk, Tolosako (Gipuzkoa) Tolosaldea Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuan. TOLOSALDEA LHII
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garren epea uztailaren 26an eta
27an izango da.

Euskal Autonomia Erkidegoko
(EAE) Lanbide Heziketako ikaste-
txeek berrikuntzako 97 proiektu
europarretan hartzen dute parte.
Apirilaren 7an Bilboko Iberdrola
Dorrean egin zen jardunaldian

maten ari diren berrikuntza
proiektuak aurkeztu zituzten.
Lantaldetan antolatuta, beren
proiektuak aurkeztu eta beste
ikastetxe batzuetako kideekin
partekatu zituzten. 

Jorge Arevalo Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Saileko Lanbide
Heziketako sailburuordeak ere
parte hartu zuen jardunaldi
horretan.

LANKIDETZA SAREAK
EUROPAN
Tknika Euskadiko Lanbide Hezi-
ketaren Ikerketa Aplikatuko
Zentroak koordinatuta, Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaste-
txeek 97 berrikuntza proiektutan
hartzen dute parte ikasturte
honetan Europako hainbat ikas-
tetxerekin. Europako beste bi
ikastetxerekin, gutxienez, lanki-
detza elkarteak osatzen dituzte,
baina, hala ere, ohikoena lauzpa-
bost ikastetxek proiektu berean
parte hartzea izaten da. 

Datu horrek agerian uzten du
EAE oso eskualde aktiboa dela
Europan. Azken urteotan, ikas-
turtez ikasturte, EAEko ikaste-
txeek parte hartzen duten berri-
kuntza proiektuen kopuruak
gora egin du, eta ikasturte hone-
tako 97 proiektuetara iritsi da,
orain arteko kopururik altuene-
ra.

Proiektu horiek hainbat arlota-
koak dira. Hala nola pedagogia
edo ikaskuntza metodologia
berrien ingurukoak, mugikorta-
sun elektrikoa, iraunkortasuna,
ekintzailetza edo errealitate bir-
tuala lantzen dutenak.

Nazioartekotzea EAEko Lanbi-
de Heziketaren funtsezko arda-
tzetako bat da. Gaur egun, EAEko
Lanbide Heziketako ikastetxeek

EAEko Lanbide Heziketako 32
ikastetxetako arduradunak bildu
ziren, 150 pertsona inguru, eta
Erasmus+ KA2 programaren
barruan 2021-2022ko ikasturtean
Europako beste herrialde batzue-
tako Lanbide Heziketako ikaste-
txeekin lankidetzan aurrera era-
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harremanak dituzte bost konti-
nenteetako ehun herrialde baino
gehiagotako beste zenbait ikaste-
girekin, nazioarteko hainbat lan-
kidetza sareren bidez.

BERRIKUNTZA 
ETA EKINTZAILETZA
SUSTATZEN
Hezkuntza Sailak proposatuta,
Eusko Jaurlaritzako Gobernu
Kontseiluak martxoaren 15ean
onartu zuen aginduaren bidez,
2022-2023ko ikasturtean, Lanbi-
de Heziketako prestakuntza
zikloak ematen dituzten itunpe-
ko ikastetxeetan aurrera eraman
beharreko berrikuntza eta ekin-
tzailetza proiektuak egiteko diru
laguntzak atera dira. Proiektuok
honako plan hauek jasotzen
dituzten ildo estrategikoekin bat

Ikasle bat Zornotzako (Bizkaia) Zornotza Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuan.ZORNOTZA LHII

etorri beharko dute: Lanbide
Heziketako 5. Euskal Planarekin;
Euskal Hezkuntza Sistemako
Digitalizazio Iraunkorreko eta
Sistema Adimendunen Planare-
kin; eta Euskadiko Lanbide Hezi-
ketako Trantsizio Berderako,
Pertsonen Trebakuntzarako eta
ETEen (enpresa txiki eta ertai-
nak) Lehiakortasun Jasangarrira-
ko Planarekin.

770.000 euroko diru kopurua-
rekin, deialdi horren xedea da
Lanbide Heziketako zentroetan
irakasleak erabat edo partzialki
liberatzeko diru laguntzak ema-

tea, haiek berrikuntza aplikatuko
eta ekintzailetza proiektuak egin
ahal izan ditzaten. Aipaturiko
proiektu horiek 2022-2023ko
ikasturtean gauzatu beharko
dira. Proiektuok aurrera erama-
terakoan jaso den ezagutza hori
ikasleengana transferitzea izango
da helburua, baita EAEko gaine-
rako Lanbide Heziketako ikaste-
txeetara eta enpresetara iristea
ere, enpresa txiki eta ertainetara
bereziki.
Deialdi horren bidez diruz

lagun daitezkeen proiektuen
artean, lehentasuna izango dute
honako arlo hauetakoren batekin
zerikusia dutenek: fabrikazio
aurreratua; fabrika digitala eta
konektatua; eraginkortasun
energetikoa eta energia garbiak
sortzea; biozientziak eta biotek-
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Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hauek:
www.hezkuntza.ejgv.
euskadi.eus

@

Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako ikastegietan
maiatzaren 9tik 27ra
arte eman daiteke izena

nologiak; ekonomia iraunkorra;
ingurune birtualak; 4.0 Osasuna
edo Lanbide Heziketako 5. Euskal
Planaren Estrategia. Halaber,
lehen aipaturiko beste planetan
jasotako ildo estrategikoekin
lotura nabarmena duten beste
egitasmo batzuek ere jaso deza-
kete diru laguntza.
EAEko itunpeko ikastetxe pri-

batuek eskatu ahal izango dituzte

diru laguntza horiek, baldin eta
2022-2023ko ikasturtean erdi eta
goi mailako Lanbide Heziketako
prestakuntza zikloak itunduta
badauzkate.

Zenbait ikasle Gasteizko Gamarra Ostalaritza Eskolan. JUANAN RUIZ / FOKU



N
a f a r r o a n

L a n b i d e

Heziketako

e ska in t z a

h a n d i t u

egingo da

2022-2023ko ikasturtean. Izan

ere, Nafarroako Hezkuntza

Departamentuak martxoaren

22an jakinarazi zuenez, hurrengo

ikasturtean 31 heziketa ziklo eta

programa berri eskainiko ditu.

Guztira 157 heziketa ziklo eta

programa emango dira Nafarroa-

ko ikastetxeetan 2022-2023ko

ikasturtean, eta 6.020 ikasleren-

tzako tokia izango da, aurrez

aurreko prestakuntzari dagokio-

nez. Online prestakuntzan,

berriz, orotara 480 ikaslek izena

eman ahal izango dute.

Carlos Gimenok, Nafarroako

Gobernuko Hezkuntza Departa-

mentuko kontseilariak eta

Tomas Rodriguez Garrazak,

departamentu bereko Lanbide

Heziketako zuzendari nagusiak,

aurkeztu zuten Nafarroan egon-

go den Lanbide Heziketako

eskaintza, eta, «askotarikoa»

izateaz gain, «etengabe hazten»

ari dela esan zuten.

AURRERAPAUSO
HANDIA
Biek ala biek azpimarratu zuten

Nafarroan egiten ari den «aurre-

rapauso garrantzitsua» Europa-

ko Lanbide Heziketako mailara

iristeko. Europan, ikasleen %47

egiten ari dira Lanbide Heziketa,

eta Nafarroako Hezkuntza De-

partamentuko arduradunek au-

rreikusten dute Nafarroan hu-

rrengo ikasturtean ikasleen %40

inguru ariko direla Lanbide Hezi-

ketan. 2018-2019ko ikasturtean

Nafarroako ikasleen %32 ari ziren

Lanbide Heziketa egiten, eta ikas-

turte honetan ikasleen %38 dira.

Helburu estrategiko horrez

HEZIKETA ZIKLO BERRIAK NAFARROAN
Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Lanbide Heziketako 31 ziklo berri eskainiko ditu 2022-2023ko ikasturtean. 

Altsasuko (Nafarroa) Sakana institutuko ikasle bat soldadura eta galdaragintza arloko lanak egiten.CIP FP SAKANA LH IIP 
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gain, aipatu zuten Nafarroako

prestakuntza eskaintza egokitzen

ari direla sektore produktiboek

eskatzen dituzten beharrak kon-

tuan izanik, eta ahaleginak egiten

ari direla eskaintza hori erakar-

garriagoa, malguagoa, zabalagoa,

inklusiboagoa eta kalitate han-

diagokoa izan dadin.

Halaber, Nafarroako Hezkun-

tza Departamentuko arduradu-

nek aurkezpen ekitaldian azaldu

zutenez, azken urteetan hazkun-

de handia egon da arlo hauetako

prestakuntza ziklo hauetan:

informatika, komunikazioak,

nekazaritza, energia eta ura, eta

instalazioak eta mantenua.



Horrek argi erakusten du eralda-
keta digitalari eta iraunkortasu-
nari buruzko erronkei erantzun
baikorra ematen ari zaiola Nafa-
rroan, bai ikastetxeen eta bai
ikasleen aldetik.

IZEN EMATEA
Nafarroan zabalik dago Lanbide
Heziketako ikastetxeetan aurre-
matrikulazioa egiteko epea. Api-
rilaren 29an zabaldu da, eta
maiatzaren 10era arte eman ahal
izango da izena, ikastetxean ber-
tan edo online.

Ohiko matrikulazio aldia,
berriz, uztailaren 4tik 11ra izango
da Nafarroako ikastegietan.

Oinarrizko Gradua egin nahi
dutenek, aldiz, maiatzaren 26tik
ekainaren 3ra arte izango dute
zabalik aurrematrikulazioa egite-
ko epea eta matrikula uztailean
egin ahal izango dute.

PRAKTIKAK EUROPAN
Gimenok datozen egunetan
Europako Batasuneko hirietara
praktikak egitera joango diren
Lanbide Heziketako 79 ikasleri
harrera egin zien martxoaren
21ean, Iruñean, Nafarroako Hez-
kuntza Departamentuaren egoi-
tzan. Guztira, 105 ikasle izango

Carlos Gimeno Nafarroako Hezkuntza kontseilariak Europako Batasuneko hirietara praktikak egitera joango diren Lanbide Heziketako 79 ikasleri harre-
ra egin zien martxoaren 21ean, Iruñean. NAFARROAKO HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

dira Europako hainbat ikastetxe-
tan egonaldiak egingo dituzte-
nak.

Besteak beste, arlo hauetako
praktikak egingo dituzte: sistema
mikroinformatikoak eta sareak,
ebanisteria artistikoa, integrazio
soziala, haur hezkuntza, obreta-
ko proiektuak eta zuzendaritza,
kirol jarduerak, heziketa fisikoa,
kudeaketa administratiboa, ile-

apainketa eta kosmetika, hozkai-
lu-instalazioak eta klimatizazioa,
ibilgailuen lan elektromekaniko-
ak, mekatronika industriala,
medikuntza, ingurumen eta baso
kudeaketa, eraikuntzako proiek-
tuak eta argazkigintza.

Otsailaren 22an jakinarazi zue-
nez, Nafarroako Hezkuntza
Departamentuak 277.000 euroko
inbertsioa egingo du Nafarroako

Lanbide Heziketa b VBERRIA
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Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.educacion.nava
rra.es

@

Lanbide Heziketako 17 ikastetxe
publikotako erdi eta goi mailako
heziketa zikloetako 90 ikasleren
bidaia, ostatu eta mantenu gas-
tuak finantzatzeko. Horrela,
ikasle horiek Europako enprese-
tan praktika profesionalak egin
ahal izango dituzte aurten. 

Nafarroako Hezkuntza Depar-
tamentuko Lanbide Heziketako
zuzendaritza nagusiak Erasmus+

proiektuaren esparruan bultza-
tzen dituen Eugui eta Nazar egi-
tasmoen barruan martxan jarri
ditu prestakuntza arloko 90 beka
horiek.

www.iurretalhi.eus 
idazkaritza@iurretalhi.eus

Tel.: 944 66 88 00

AURREMATRIKULA Maiatzak 9tik 27ra arte 
(ezinbestekoa matrikula plaza lortu ahal izateko) 

ERDI MAILA 
· Administrazio Kudeaketa
· Mekanizazioa
· Ibilgailuen Elektromekanika
· Mendekotasun-egoeran 
  dauden Pertsonentzako Arreta
· Telekomunikazio Instalazioak

ESPEZIALIZAZIOA
· Industria-mantentzearen
  digitalizazioa

GOI MAILA
· Administrazio eta Finantzak
· Automozioa
·         Mantentze-lan Elektronikoa
· Produkzioaren Programazioa

Kurtso 
Berria

Nafarroako ikastegietan
maiatzaren 10era arte
zabalik dago izena
emateko epea



HEZIKETA
EUSKARAZ
BAIONAN
Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako
ikasleek euskaraz egin dezakete Lanbide
Heziketa Baionako Bernat Etxepare lizeoan.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.betxepare.eus

@

Bernat Etxepare lizeoko ikasle batzuk, ikasgelan.BERNAT ETXEPARE LIZEOA B
aionako Bernat

Etxepare lizeoak

Batxilergoko eta

Lanbide Hezike-

tako ikasketak

eskaintzen ditu,

euskaraz. Ipar Euskal Herrian es-

kaintza hori duen duen lizeo ba-

karra da; beraz, Lapurdiko, Nafa-

rroa Behereko eta Zuberoako

ikasleek Batxilergoa edo Lanbide

Heziketa euskaraz egin nahi ba-

dute, Bernat Etxepare lizeoan

eman behar dute izena. Horrela,

Lapurdiko, Nafarroa Behereko

eta Zuberoako txoko guztietatik

heltzen dira ikasleak Baionako li-

zeora. 

Bi arlo profesional hauetako

prestakuntza eskaintzen du Ber-

nat Etxepare lizeoak: Merkatari-

tza eta Animazioa-Haurrak eta

Adineko Jendeak. Izena eman

nahi izanez gero, telefonoz jaso

daitezke argibide guztiak 559-50

70 20 zenbakira deituta, edo

mezu bat bidalita info@betxepa-

re.eus helbide elektronikora.

Matrikulazioa urte osoan egin

daiteke, baina garrantzitsua da

izena lehenbailehen ematea,

hurrengo ikasturtea antolatzeko

eta irailean zenbat ikasle izango

dituzten zehatz-mehatz jakin

ahal izateko. 

Seaska Ipar Euskal Herriko

ikastolen federazioak 2017ko irai-

lean zabaldu zuen lizeoa, eta lau-

rehun ikaslerentzako tokia du.

Ikasgelez gain, kiroldegi bat du,

jantoki bat, eta barnetegi bat ere

bai, aste osoan lotan gelditu

behar dutenentzat.

MAPA BAT 
BAINO GEHIAGO
Ikastetxea handitzeko diru pre-

mia dagoenez, Bernat Etxepare li-

zeoak Euskal Herriko mapa bat

kaleratu du, erliebean, egunera-

tua eta euskara hutsean. Sua argi-

taletxeak eguneratu du mapa, El-

kar argitaletxeak ekoitzi du, eta

Bernat Etxepare lizeoak salgai ja-

rri du. «Produktu sinboliko ga-

rrantzitsua» da, Bernat Etxepare

lizeoko arduradunen hitzetan.

«Euskara hutsean, erliebean eta

Euskal Herri osoa jasotzen duen

mapa bakarra. Duela hogei urte

ekoitzi gabe zen, eta eguneratu-

rik, edizio mugatuan eskaintzen

dugu».

Horrela, maparen salmentak li-

zeoaren handitze lanak ordain-

tzeko balio izango du. «Euskal

Herritik Euskal Herrira euskaraz

bizi, pentsatu  eta eraikitzen segi

dezagun». Izan ere, mapa bat bai-

no gehiago da: «Proiektu pedago-

giko sendo bat, herri proiektu bat,

egitasmo desberdinen bidez lu-

rraldetasuna edukiz, ezagutzaz,

bizipenez eta harremanez sakon-

du asmo duena».

Bernat Etxepare lizeoaren

www.betxepare.euswebgunea-

ren bidez eskuratu daiteke mapa.
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H
etel elkartea,
Bizkaiko Fo-
ru Aldundi-
ko Ekono-
mia Susta-
peneko Sai-

laren laguntzarekin, proiektu bat
aurrera eramaten ari da Bizkaiko
bost enpresa txikirekin, Lanbide
Heziketan lantzen den Ethazi
erronketan oinarritutako elkarla-
neko ikaskuntzaren metodologia
enpresa horietan erabiltzeko. Ho-
rretarako, enpresa horietan dau-
den heziketa dualeko ikasleak
aritzen dira lantaldeak koordina-
tzen eta gidatzen, eta, Ethazi me-
todologia erabiliz, enpresen bene-
tako arazoei aurre egiten ari zaiz-
kie konponbideak aurkitzeko.
Ikasleek erronka horiei aurre

egiteko prestakuntza jaso dute,
eta dagozkien Lanbide Heziketa-
ko ikastetxeetako tutoreen la-
guntza dute enpresetan duten ze-
reginean. Egitasmoan parte har-
tzen duten enpresak dira: Delfin
Componentes (Sondika), Hiruco-
at Koop (Galdakao), Vibacar (Gor-
dexola), Laser Bidez (Trapagaran)
eta Verybal (Abanto eta Zierbena).

BERRIKUNTZA
EKOSISTEMA HOBETZEN
Hetel elkarteak, heziketa duala-
ren bidez, Gipuzkoako enprese-
tan berrikuntza ekosistema hobe-
tzeko ikerketa proiektu bat egin
du, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapen, Turismo eta
Landa Inguruneko Departamen-
tuaren laguntzarekin. Proiektua-
ren helburua izan da Lanbide He-
ziketako ikastetxeetan erabiltzen
den Ethazi metodologia enprese-
tan erabiltzea, berrikuntza proze-
suetan lagun dezakeelakoan.
Proiektuan, bederatzi enpresak

eta prestakuntza duala egiten ari
diren bederatzi ikaslek hartu dute
parte. Ikasle bakoitzak enpresa-
ren benetako erronka bati eran-
tzun behar izan dio. Atten2-Ad-

vance Monitoring Technologies,
RN Mecanizados, Ikaslan Funda-
zioa, Electricidad Industrial Loa-
tzo, Orialki, Thyssenkrupp Eleva-
tor Manufacturing, Jegan, Fagor
Automation eta Matia Fundazioa
izan dira egitasmoan parte hartu
duten enpresak.
Esperientziaren balorazioa, bai

ikasleen aldetik, bai enpresen
aldetik, oso positiboa izan da, eta
ondorioen artean nabarmentzen
da heziketa dualeko ikasleen rola
indartzea ahalbidetu duela rol
aktiboagoa eta ardura handiago-
koa emanez, Ethazi metodolo-
giak planteatutako erronkak
konpontzeko duen eraginkorta-
suna erakutsi duela, eta zeharka-
ko gaitasunen garrantzia berretsi
duela.

ENPLEGAGARRITASUNA
HANDITZEN
Hetel elkarteak eta BBK Funda-
zioak aurten aurkeztu duten
2020-2021 Hetel ikastetxeetako

heziketa zikloetako laneratze

txostena-ren arabera, Hetel el-
karteko ikastetxeetan Lanbide
Heziketako ikasketak amaitu di-
tuzten ikasleen enplegagarrita-
sun ehunekoa 2021. urtean aurre-
ko urtekoa baino 6 puntu handia-
goa da. Hain zuzen ere, heziketa
ziklo guztietako ikasleen batez
besteko laneratzea % 66,1ekoa
izan zen 2020an, eta % 72,5ekoa
2021ean. Txostenean, Lanbide
Heziketako ziklo eta arlo bakoi-
tzari buruzko datuak ere jasotzen
dira, eta baita heziketa dualaren
gainekoak ere.
Hetel elkarteak Euskal Auto-

nomia Erkidegoko gizarte ekime-
neko Lanbide Heziketako 30
ikastetxe biltzen ditu. 1987an
sortu zen.

ERRONKEI
AURRE EGITEN
ENPRESETAN
Hetel elkarteak, Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzarekin, proiektu bat martxan jarri du
Lanbide Heziketako ikastegietan lantzen den
Ethazi metodologia enpresetan erabiltzeko.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.hetel.eus

@

Fabrikazio mekanikoko tailerra Markina Xemeingo (Bizkaia) Lea-Artibai ikastetxean. LEA ARTIBAI IKASTETXEA
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G
ipuzkoako
Urola Kostan
adimen arti-
f i z i a l a r en
ekosistema
sustatzeko,

lankidetza hitzarmena izenpetu
du Urola Kostako Udal Elkarteak
(www.urolakosta.eus) eskual-
deko lanbide heziketako lau ikas-
tetxerekin. Hain zuzen ere, hi-
tzarmenari atxiki zaizkio Zarauz-
ko Aiala ostalaritza eskola (www.
aiala.es), Oteitza lizeo politekni-
koa (www.oteitzalp.org), Monte
Albertia ikastetxea (www.mon-
tealbertia.eus) eta Zumaiako he-
rri eskola (www.zumaialhi.hez-
kuntza.net). Hitzarmenaren on-
dorioz, zentro bakoitzak 5.000
euroko laguntza jasoko du Urola
Kostako Udal Elkartearen esku-
tik, eta Skootik enpresa izango
dute gidari eta aholkulari
(www.skootik. com)  adimen ar-
tifizialaren esparruan murgiltze-
ko orduan.
Eskualdeko adimen artifiziala-

ren ekosistema garabidean jartze-
ko ondu du lankidetza egitasmoa
Urola Kostako Udal Elkarteak.
Helburua da adimen artifizialaren
esparruan eskualderako proiektu
estrategikoak sustatzea, etorki-
zun hurbilean Urola Kosta es-
kualde adimentsu eta lehiakorra
izan dadin.
Martxoaren 8an, hitzarmena

sinatzeko ekitaldian, Lourdes Sal-
samendi Urola Kostako Udal El-
karteko lehendakariarekin batera
izan ziren Raul Gonzalez de Men-
doza (Aiala ostalaritza eskola),
Nora Amorena (Monte Albertia

teknologikoan eta baita berrikun-
tzan eta esperimentazioan ere».

ELKARLANAREN BIDETIK
Hitzarmena izenpetu duten ikas-
tetxeetako ordezkariei eskerrak
ematearekin batera, Salsamen-
dik sendo babestu nahi izan du
elkarlanean adimen artifizialaren
esparrua jorratzeko apustua:
«Hitzarmen honek, elkarlanean
jorratuko dugun bide berri
honek, funtsezko ekarpena egin-
go dio etorkizun hurbilean
eskualdeko garapen sozioekono-
mikoari».
Ildo beretik mintzatu zen

Amorena ere. Haren hitzetan,
aspalditik zebiltzan adimen arti-

Lankidetzaren bidetik aritzea oso
garrantzitsua dela ere nabarmen-
du zuen hitzarmena sinatzeko
ekitaldian: «Ikastetxeen eta era-
kundeen arteko harremana sen-
dotzea gustatuko litzaiguke. Lan-
bide Heziketako zentroen eta
Urola Kostako Udal Elkartearen
arteko elkarlanak ezagutza eta es-
perientzien trukea bideratzen du.
Elkarlan horretatik sortzen diren
sinergiek eskualdeko ekosistema
berritzailea aberasten dute, eta,
ondorioz, etorkizuneko erronkei
aurre egiteko gaitasuna metatzen
da. Azken finean, horixe da Lan-
bide Heziketako ikastetxeon fun-
tsa».
Adimen artifizialaren alorreko

erronkei behar bezala erantzute-
ko, Urola Kostako Udal Elkarteak
gidatuko du prozesua; betiere,
bertako hezkuntza eragileekin
eta enpresa ehunarekin elkarla-
nean. Inguruko enpresa lehiako-
rrak eta giza talentua abiapun-
tuak izanik, elkarlanak adimen
artifizialaren arloan eskualde
mailako punta-puntako ekosiste-
ma sendo eta berritzailea lantzea
du jomuga.
Salsamendik «arnasa luzeko il-

do estrategiko» gisa aurkeztu du
proiektua, eta «elkarlanaren
abiapuntutzat» jo du hitzarme-
na: «Aurreikusitako jarduera
guztiak bete arte egongo da inda-
rrean hitzarmena; hasiera batean,
aurtengo urriaren amaiera arte.
Nolanahi ere, akordioak etorki-
zunean aurrera egiteko bideetan
sakontzea duenez helburu, ziur
jarraipena izango duela lankide-
tzak».

ADIMEN ARTIFIZIALA SUSTATZEN
Urola Kosta eskualdeko Aiala ostalaritza eskolak, Oteitza lizeo politeknikoak, Monte Albertia ikastetxeak eta Zumaiako
herri eskolak adimen artifiziala sustatzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute Urola Kostako Udal Elkartearekin.

Urola Kostako Udal Elkarteko eta ikastetxeetako ordezkariak, hitzarmena sinatzen, martxoaren 8an, Zarautzen,

Urola Kostako Udal Elkartearen egoitzan. ARITZ MUTIOZABAL
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ikastetxea), Ion Gurrutxaga (Otei-
tza lizeo politeknikoa) eta Olatz
Gabarain (Zumaiako herri esko-
la). 
Urola Kostako Udal Elkartea-

ren izenean, Salsamendik azpi-
marratu zuen «eskualdeko hez-
kuntza eragileen ezagutza parte-
katzeko, gogoeta prozesuak bide-
ratzeko eta ikerketari heltzeko»
lotu dela akordioa: «Badakigu
adimen artifiziala esparru estrate-
gikoa dela ekonomia sustatzeko,
epe ertainean jarduera eremu as-
ko eraldatuko baititu. Hitzarmen
honen bitartez, gure eskualdea-
ren ezaugarrien arabera, alegia
neurri-neurrira sakonduko da
ikerketa zientifikoan, garapen

fizialaren gaia nola garatu azter-
tzen: «Gure arloan, industrian ez
bezala, proiektu berritzaileak ez
dira hain ohikoak, eta gure
enpresetan kultura berritzaile
hori garatzea gustatuko litzaigu-
ke. Gure enpresen lehiakortasu-
na hobetzeko, traktore izan nahi
dugu». Estetika eta ile apainketa
lantzen dituzten heziketa zikloak
eskaintzen dituzte Monte Alber-
tia ikastetxean.
Adimen artifizialak gizarteko

geroz eta sektore gehiagotan duen
presentzia handiagoa dela eta,
Amorenak ezinbestekotzat jo du
hitzarmena, «adimen artifizialak
gure sektorean izan ditzakeen
aplikazio aukerak aztertzeko».



E
lorrieta-Erreka

Mari LHII institu-

tua bi ataletan

banatuta dago,

eta heziketa zi-

kloak ere bai.

Elorrieta ataleko eraikinak Bilbo-

ko San Ignazio auzoan daude,

Agirre Lehendakariaren etorbi-

deko 184. zenbakian, metro gelto-

kitik oso hurbil, eta, han, indus-

triari loturiko lan arloetarako

prestakuntza ematen dute: Erai-

kuntza eta Obra Zibila, Elektrizi-

tatea eta Elektronika, Fabrikazio

Mekanikoa, Informatika eta Ko-

munikazioak, Instalatze eta Man-

tentze Lanak, eta Kimika, hain

zuzen.

Erreka Mari ataleko eraikina,

berriz, Deustun dago, Done Petri

plazako 5. zenbakian, eta, han,

zerbitzuen arloko ikasketak egi-

ten dira: Administrazioa eta

Kudeaketa, Merkataritza eta

Marketina, eta Ostalaritza eta

Turismoa.

Ikasleek prestakuntza dualean

aritzeko aukera izaten dute, eta

praktikak inguruko enpresetan

eta Europako hainbat herritako

enpresetan egitekoa ere bai. Guz-

tira, mila ikasle aritzen dira Elo-

rrieta-Erreka Mari institutuan.

Goi mailako eta erdi mailako

heziketa zikloak emateaz gain,

Elorrieta-Erreka Mari institutuak

enplegurako prestakuntza, lan-

gabeentzako prestakuntza eta ze-

reginen ikaskuntza eskaintzen

ditu.

Elorrieta-Erreka Mari institu-

tuan aurrematrikulazioa egiteko

epea zabalik egongo da maiatza-

ren 9tik 27ra.

ZIKLO BERRIA
Elorrieta-Erreka Mari LHIIak

2022-2023ko ikasturterako hez-

kuntza eskaintza zabalduko du,

gizarte eta kultura zerbitzuen

arloko Mugikortasun Seguru eta

Jasangarrirako Prestakuntza goi

mailako zikloa eskainiz.

Teknologia berrien eta mugi-

tzeko modu berrien agerpenari

erantzuten dio ziklo berri honek:

ibilgailu autonomoak, gidatzeko

sistema aurreratuak, segurtasun

aktiboa, ibilgailuak eta sarean

konektatutako azpiegiturak.

Ingurumena babesteko eta era-

ginkortasunez gidatzeko trebatu-

ko dira ikasleak.

ZER IRTENBIDE 
PROFESIONAL DAGO?
Gidatzeko administrazio baime-

nak lortu nahi dituzten gidarien

prestakuntzan eta, oro har, bide-

segurtasunerako prestakuntzan

diharduten enpresa txiki, ertain

eta handietan egiten du lan profe-

sional horrek. Halaber, bide se-

gurtasuneko hezkuntzarekin, la-

neko bide segurtasunarekin eta

mugikortasun seguru eta jasan-

garriarekin lotutako eginkizunak

bete ahal izango dituzte erakunde

publiko eta pribatuetan.

LAN AUKERAK
• Gidariak prestatzeko irakaslea.

• Gidari eskolen zuzendaria.

• Gidariak sentsibilizatzeko eta

berrezteko ikastaroetako presta-

tzailea.

• Salgai arriskutsuen ikastaroeta-

ko prestatzailea.

• Salgai arriskutsuei lotutako

prestakuntza zentroetako zuzen-

daria.

• Bide segurtasuneko hezkuntza

programetako edo jardueretako

hezitzailea ikastetxeetan, adine-

koentzako zentroetan, udaletan,

elkarteetan, enpresetan, edo es-

tatuko, erkidegoetako eta tokiko

administrazioetan.

• Laneko bide segurtasuneko

aholkularia, erakunde publikoe-

tan eta pribatuetan.

• Mugikortasun planetako ahol-

kularia, erakunde publikoetan

eta pribatuetan.

• Bide segurtasuneko irakaslea.

• Segurtasunez gidatzeko ikasta-

roetako monitorea.

ELORRIETA-ERREKA MARI LHII-K
ESKAINTZA HANDITU EGINGO DU
Bilboko Elorrieta-Erreka Mari LHII institutuak 2022-2023ko ikasturterako hezkuntza eskaintza zabalduko du, 
gizarte eta kultura zerbitzuen arloko Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako Prestakuntza goi mailako zikloa eskainiz. 

Elorrieta-Erreka Mari institutua. ELORRIETA-ERREKA MARI

Informazio gehiago 
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.elorrieta.eus

@
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H
arrobia ikas-
tola 2001ean
jaio zen Por-
tugaleteko
Errepelega
auzoan, bi

zikloko eskaintzarekin. 2011n
Bilbora lekualdatzeak nerabeza-
roari eman zion hasiera, aldaketa
asko denbora laburrean, hala
nola 2015ean Ibilaldia antolatu
izana, 2016an 3D animazioak eta
bideo jokoak eskaintzen hastea,
2017an Marketin eta Publizita-
tea… Aldaketa horien guztien
lekuko izan da Ikastolen Lanbide
Etxea, Bilboko Miribilla parkea-
ren ondoan kokatutako eraikun-
tza berria. 
Hogei urterekin Harrobiak bere

adin nagusitasuna lortu du, eta,
dagoeneko, zentro integratua
izendatua izan da; gainera, 2022-
2023ko ikasturtean Kiroleko Oi-
narrizko Lanbide Heziketako zi-
kloa eta bideo jokoak garatzean,
errealitate birtualean eta erreali-
tate areagotuan oinarritutako es-
pezializazio kurtsoa ere eskain-
tzen hasiko da.
Euskal Herriko Ikastolen par-

taide den Harrobia LHIPIk, ho-
rrenbestez, 6 heziketa ziklo eta
espezializazio ikastaro bat es-
kaintzen ditu 4 familiatan: Infor-
matika, Ikus-entzunezkoetan,
Kirolean eta Marketinean.

ELKARLANAREN BIDETIK
Alabaina, pertsonek sortzen dute
Harrobia; bertakoek adierazten
duten bokazioaren arabera, kiro-
laren eta industria sortzaileen
sektoreetan balioa sortzen duen
zentroa da; horretarako, lanbide-
prestakuntzan, euskaran, es-
kaintzen duten orientazio zerbi-
tzuan eta ezagupenak, trebetasu-
nak eta errekurtsoak partekatzen
dituen elkarlan eredu batean oi-
narritzen da. Xede hori metodo-
logia aktibo-kolaboratiboaren bi-
tartez lortzen da, errealitateare-
kin lotutako erronken bidezko
ikas prozesua, alegia. Horrela,
ikasleek proiektu errealekin lan
egiten dute, elkarlanean aritzen
dira eta lan ingurunearekin ha-
rremanetan egoten dira, prakti-

bertan lan egiten duten guztiek
erakutsitako profesionaltasuna-
gatik eta engaiamenduagatik. Il-
do horri helduta, Lanbide Hezike-
ta dualean euskararen presentzia
handitzeko ahaleginetan dihar-
dute Harrobian, nork bere enpre-
sa sortzeko laguntza zerbitzua
martxan dute eta enplegu agen-
tzia bat ere sortua dute. Bistan de-
nez, iniziatiba horiek guztiak eus-

Laburbilduz, Kirol Industrien
eta Sormen Industrien arloan
prestakuntza eskaintzea ez ezik,
berrikuntza proiektuak eta espe-
zializazioak ere eskaintzen ditu
Harrobiak, Bilbon, euskaraz eta
20 urte baino gehiagoko eskar-
mentuarekin. Adin-nagusitasu-
na heldu zaio Harrobiari.

ATE IREKIAK
MAIATZAREN 12AN
Harrobia Lanbide Heziketako
Ikastola Integratuak ate irekien
jardunaldia egingo du maiatza-
ren 12an, 18:00etan, eta bere
eskaintza eta instalazioak ezagu-
taraziko dizkie hurbildu nahi
duten ikasle guztiei. Harrobia
ikastola Bilboko Harrobia plaza-
ko 4. zenbakian dago (sarrera
Kontzezio kaletik).
Argibide guztiak atsegin han-

diz ematen dituzte telefonoz, 94
472 43 66 zenbakira deituta, eta
posta elektronikoz, info@harro-

bia.nethelbidera mezua bidalita.

ESKAINTZA SENDOTZEN ARI DIRA
BILBOKO HARROBIA IKASTOLAN
Eskaintza sendotzeak adin nagusitasuna eman dio Bilboko Harrobia ikastolari. Heziketa ziklo berri bat eta espezializazio
kurtso berria eskainiko ditu 2022-2023ko ikasturtean, azken ikasturteetan egindako lan onari esker.

Harrobia ikastolako ikasle batzuk.ANDER MENDIA
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.harrobia.eus

@

kak lehenengo ikasturtetik berta-
tik hasten baitituzte.
Halaber, inguruko beste agente

batzuekin batera hurbileko
erronkei eta beharrizanei eran-
tzuna emateko ahaleginetan dira
Harrobiakoak. Ikastolak Bilbo Za-
harreko eta Miribillako beste
agente batzuekin batera elkarla-
nean dihardu, eta gero eta sare za-
balagoa eta proiektu anitzagoetan
murgiltzen saiatzen dira, direla
zahartze aktiboari buruzkoak, di-
rela laneratzeko zailtasunak di-
tuzten pertsonen prestakuntza
proiektuei buruzkoak, direla Tk-
gunearen bitartez enpresei eskai-
nitako zerbitzuei dagozkienak,
direla marketin solidarioko
proiektuak… Azken batean, gizar-
te konpromisoa ikastolaren ikur
bihurtuta, hitzak eta ekintzak bat
eginda.

EUSKAL HIZTUNAK 
LAN MERKATUAREN
AURREAN
Ikastolako partaideek gainera-
tzen dutenez, bertako instalazioe-
tatik igaro direnek ikastolara hur-
biltzeko aholkua emango duten
pertsonak bildu nahi dituzte, es-
kainitako tutoretza eta orientazio
zerbitzuengatik, euskaragatik eta

kara normalizatze aldera eta per-
tsonen laneratzea lortze aldera
egiten dira, beraien asmoetan is-
latzen den bezalaxe. Horren testi-
gantza eman dezakete 2022an bi-
deojokoen diseinuan eta 3D ani-
mazioen kategorian Spain Skills
lehiaketa irabazi duen Andreak,,
edo Europatik zehar, Erasmus
egitasmoaren baitan, praktiketan
dauden ikasleek.

HARROBIA
IKASTOLAREN
ESKAINTZA

OINARRIZKO ZIKLOA

• Kirol Instalazioen Irisgarritasu-
na eta Kontserbazioa (berria). 

ERDI MAILAKO ZIKLOAK

• Mikroinformatika Sistemak eta
Sareak. 
• Natura Inguruneko eta Aisial-
diko Gidaritza. 

GOI MAILAKO ZIKLOAK

• Egokitzapen Fisikoa. 
• 3D Animazioak, Jokoak eta In-
gurune Elkarreragileak. 
• Marketina eta Publizitatea. 

ESPEZIALIZAZIO IKASTA-

ROA

• Bideo Jokoen eta Errealitate
Birtualaren Garapena (berria). 



turte honetan, erdi mailako ikas-
leentzat. Helburua STEAM gaita-
sunak indartzea da, aurrerago goi
mailako ikasketekin jarraitu nahi
dutenentzat. 
Horrela, astean sei orduko

errefortzua eskaintzen da, arlo
hauek landuz: Robotika eta Pro-
gramazioa (Arduino, Scratch,
Python), Matematika, Fisika, Ki-
mika, Gaztelania eta Pentsamen-
du Kritikoa.

AURREMATRIKULA
DATAK
Aurrematrikula egiteko datak ze-
haztuta daude jadanik. Aurten
epeak aurreratu egin dira: maia-
tzaren 9tik 27ra bitartean egongo
da izena emateko aukera. Ikaste-
txean bertan eman daiteke izena,
edota online (www.lhusurbil.

eus), Ikasgunea plataforman. 
Edozein zalantza izanez gero,

943-36 46 00 telefonora deitu
daiteke. Hori bai, ondoren matri-
kulatzeko aukera izateko, ezin-
bestekoa da aurrematrikula egi-
tea.

N
abarmena da
Usurb i lgo
(Gipuzkoa)
Lanbide Es-
kola enpre-
sekin harre-

manak sendotzeko azken urtee-
tan egiten ari den ahalegina. Izan
ere, ikasleak enpresaren mundu-
ra hurbiltzea du lehentasunetako
bat. Hori dela eta, horren aldeko
apustu garrantzitsua egiten ari
da. «Ezinbestekoa da inguruko
enpresak ondo ezagutzea eta
haien beharrei ondo erantzuten
jakitea», dio Isidro Zalduak, ikas-
tetxeko zuzendariak. «Gure
apustua enpresekin harreman
estua eta zuzena izatea da. Harre-
man horretatik bi aldeak irabaz-
ten ateratzen baikara. Enpresek,
formakuntza edota langileak be-
har dituztenean, guregana jotzen
dute. Eta guk, modu horretan,
gure ikasleentzako irtenbide pro-
fesional onenak bilatzeko aukera
daukagu».

LEHENENGO URTETIK
ENPRESARA
Ikasturte honetan, berrikuntza
moduan, lehen mailako ikasle
guztiak joango dira enpresetara
apiriletik maiatzera. Asteko bi
egunetan enpresa batean jardun-
go dira lanean, eta beste hiru egu-
netan eskolan ariko dira ikaske-
tak indartzen. Horrela, ikasleek
formakuntza eta lana uztartu ahal
izango dituzte lehen urtetik. «Lan
handiak eman dizkigu berrikun-
tza honek. Lehenengo mailan be-
rrehun ikasletik gora ditugu, eta,
denentzat enpresak topatzeko,
izugarrizko lana egin behar izan
dute praktiketako arduradunek.
Benetan eskertzekoa izan da
haien esfortzua. Baina ziur gaude
esfortzu honek onura handiak
ekarriko dizkiela gure ikasleei,
hasieratik izango baitute ikasten
ari diren arloan lan esperientzia
hartzeko aukera».

DUAL PROGRAMA
Horrez gain, betiko aukerek ere
berdin jarraitzen dute. Alde bate-
tik, ikasleek betiko praktikaldia
egin dezakete: bigarren ikasturte-

an, hiru hilabeteko egonaldia egi-
ten dute enpresa batean. Bestalde,
Dual programan hartzeko aukera
dago. Haren bitartez, ikasleek,
ikasturte oso batean, ikasketak
uztartzen dituzte enpresa batean
kontratuarekin lan egitearekin.
Esan bezala, aukera ezberdinak

daude, baina helburua beti bera
da: ikasleak lan mundura gertu-
ratzea eta enpresekin ahalik eta
harreman estuena izatea.

LAN POLTSA
Ikastetxeak lan poltsa kudeatzen
du ikasketak bertan amaitu dituz-
ten ikasle guztiekin. Horrela, en-
presa askok ikastetxera jotzen du-
te langileren bat behar dutenean.
«Egia esan, lan eskaintza asko ja-
sotzen ditugu, eta kasu askotan
langile faltan egoten gara. Gure
ikasle gehienek lana topatzen du-
te edo beste ikasketa batzuekin ja-
rraitzen dute. Askotan gertatzen
zaigu enpresa bateko lan eskain-
tza jaso eta hautagairik ez izatea,
denak okupatuta daudelako».

ERASMUS
2021-2022ko ikasturtean prakti-
kak atzerrian egiteko aukera za-
baldu da Erasmus proiektuaren
barruan. Aurreko bi urteetan CO-
VID-19aren eraginez bertan be-
hera geratu bazen ere, ikastetxe-
ak proiektu honetan lanean ja-
rraitu du, atzerriko enpresekin
harremanak sendotuz. Ondorioz,

ikasturte honetan bertan, Euro-
pako hainbat herrialdetan —Polo-
nia, Portugak, Italia…— ari dira lan
praktikak egiten horrela aukera-
tu duten hainbat ikasle.

ERDI ETA GOI MAILAKO
ZIKLOAK
Usurbilgo Lanbide Eskolan erdi
eta goi mailako ikasketak egin
daitezke. Erdi mailari dagokio-

USURBILGO LANBIDE ESKOLA,
ENPRESEKIN HARREMANAK SENDOTZEN
Ikasleak enpresara hurbiltzea da Usurbilgo Lanbide Eskolaren lehentasunetako bat. Azken urteetan apustu garrantzitsua
egiten ari da enpresekiko harreman estua eta zuzena sendotzeko.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.lhusurbil.eus

@

Usurbilgo Lanbide Eskolako Energia Berriztagarrietako ikasleak Noaingo

(Nafarroa) Ventum Academy zentroan, abenduan. Instalazioak ikusi, eta

azken erronkan landutako edukiak lantzeko formakuntza jaso zuten.

USURBILGO LANBIDE ESKOLA
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«Ezinbestekoa da
inguruko enpresak 
ondo ezagutzea 
eta haien beharrei 
ondo erantzuten jakitea»
ISIDRO ZALDUA
Usurbilgo Lanbide Eskolako zuzendaria

nez, Administrazio Kudeaketa,
Instalazio Elektriko eta Automa-
tikoak, Hozteko eta Beroa Sortze-
ko Instalazioak eta Mekanizazioa
zikloak eskaintzen dira.
Goi mailan, berriz, Administra-

zioa eta Finantzak, Automatizazio
eta Robotika Industriala, Fabrika-
zioa Mekanikoko Produkzioaren
Programazioa, Fluido Instalazio-

en eta Instalazio Termikoen Man-
tenua, Energia Eraginkortasuna
eta Eguzki Energia Termikoa, eta
Energia Berriztagarriak zikloak
ikasi daitezke.

STEAM PRESTAKUNTZA
OSAGARRIA
Ikastetxeak STEAM Prestakuntza
Osagarria jarri du martxan ikas-



P
rofesional pres-
tatuak ateratze-
ko etorkizuna
aurreikusteak
duen garrantzia
oso presente

dute Tolosako (Gipuzkoa) Inma-
kulada Lanbide Ikastolan, eta
Europara begira egiten dute lan
handik datozen zuzentarau eta
esperientzia aurrerakoiak ikasto-
lan integratuz eta ikaslearen irte-
era profila etengabe eguneratuz.
Arloko enpresa erreferenteak eta
gizartearen eskutik datozen ideia
eta eskakizunak ere kontuan
hartzen dituzte ikasle profila osa-
tzeko garaian.
Jakina da hurrengo hamarka-

dak esparru guztietan eraldaketa
digital bat ekarriko duela, eta

baita gizarte arloan ere. Osasun-
sistemaren tentsionamenduak
eta medikuntzako joera berriak
osasun digitalaren aplikazioa
azeleratzen ari dira. Alde horreta-
tik, Inmakulada Lanbide ikasto-
lan adi daude garapen teknologi-
koak eta digitalizazioak ekarriko
dituen hobekuntza aukerei (big
data, adimen artifiziala, Gauzen
Internet, telemedikuntza), eta
etorkizuneko profesionalen kon-
petentzia digitalak bermatzeko
erronkari aurre egingo diote
berrikuntza horiek gelara eka-
rriz.
Ospitale birtuala, bizi historia

digitala, aste teknologikoa, edota
ikasleak modu inklusiboan
proiektu bidezko metodologian
sartzea sustatuko duen errealita-

te birtualeko vet reality proiek-
tuaren gisako egitasmoek Inma-
kulada Lanbide Ikastolaren apus-
tu teknologikoa berresten dute.
Ikastolan egiten ari diren eralda-
keta digitaleko planak eskatuta,
ekipamendu eta instalazioak
egokitzeko inbertsio esangura-
tsua egin dute, biomodeloekin,
teleasistentzia aurreratuarekin
eta errealitate birtualarekin lan
egiteko baliabideak ikasleen
eskura jarriz, esaterako.

PERTSONA 
ERDIGUNEAN
Inmakulada Lanbide Ikastolaren
jardueraren erdigunean pertsona
dago, eta, Suhar ereduaren bidez,
ikaslearen trebetasunak eta gara-
pen pertsonala lantzen dituzte,

horretarako beharrezkoak diren
ikasketa esperientziak sortuz.
Erronkak, hazitokia, boluntario-
tza eta ikasketa zerbitzuak, beste-
ak beste, ikasketa testuinguru
horren adierazgarri dira. 
Halaber, pertsonaren ongiza-

tea oinarri izanik, aurten osasun
mentalaren proiektua abiarazi
dute, eta, duen garrantziaren
jakitun, indarrez eutsiko diote
etorkizunean. Nerabeen eta gaz-
teen osasun mentalean eta suizi-
dioaren prebentzioan eragin
positiboa izango duten jarduerak
eta gune lagunkoiak sortu eta
sustatzea da helburua, gazteek
erronken edo ezbeharren aurre-
an egokitzeko duten gaitasuna
hobetuz. Horretarako, eta adi-
tuen laguntzarekin, une honetan

30 ikaslek osatzen duten batzor-
de bat sortu dute ikastolan.
Hezkuntza marko eleaniztun,

kooperatibo eta digital batean,
ikaslearen garapen pertsonal eta
profesionala sustatu nahi dituzte
Inmakulada Lanbide Ikastolan.
Bai eraldaketa digitalak eta bai
osasun mentalaren proiektuak
ikastolaren Suhar eredu propioa
elikatzen dute, eta, aliantzekin
dituzten beste proiektu estrategi-
koekin batera, ikaslearen irteera
profila aberastea dute azken hel-
buru.

KALITATEZKO ETA
GERTUKO HEZKUNTZA
Kalitatezko eta gertuko hezkun-
tza bermatu, eta berrikuntzan eta
profesionaltasunean erreferente
izateko lanean jarraitzen dute
etengabe Inmakulada Lanbide
Ikastolan. 
Etorri ezagutzera!
Inmakulada Lanbide Ikastola

Tolosako Kondeko Aldapako 5.
zenbakian dago. Argibide guztiak
atsegin handiz ematen dituzte
943-67 36 29 telefono zenbakira
deituz gero.

ETENGABEKO BERRIKUNTZA
INMAKULADA IKASTOLAN
Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolaren ezaugarri izan dira beti etengabeko hobekuntza 
eta berrikuntza, bai kudeaketan eta bai hezkuntza metodologian, eta gaur egun ere ikastolako ardatz
izaten jarraitzen dute. Horrela, eraldaketa digitalari eta osasun mentalaren erronkari aurre egiten ari da.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.inmakuladatolo
sa.eus

@

Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolako ikasle batzuk. INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA
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E
zagutza teoriko-
praktikoz osatu-
tako irakaskun-
tza arautua es-
kaintzen du Zi-
zurkilgo (Gipuz-

koa) Fraisoro Eskolak, baita
ondorengo espezializazioari bide
emango dion etengabeko presta-
kuntza ere, arlo hauetan: nekaza-
ritza-abeltzaintza, basogintza,
natur ingurunearen kudeaketa,
lorezaintza eta loregintza. Gaine-
ra, 2022-2023ko ikasturtetik au-
rrera, elikagaiak eraldatzeko erdi
mailako ziklo berria ematen hasi-
ko da.

Fraisoro Eskolak gizartearen
eskaerei erantzuten die, eta gaur
egun elikagaien sektorean dago-
en teknikarien beharraren berri
badakite, arloko elkarteekin eta
enpresekin hitz eginda. Behar ho-
ri asetzeko, Fraisoro Eskolak eli-
kagaiak eraldatzeko teknikariak
izan nahi dutenak ongi prestatu-
ko ditu datorren ikasturtetik au-
rrera, elikagaiak elaboratzen eta
ontziratzen jakin dezaten, kalita-
te irizpideen arabera. Beraz, arlo
horretan jardun nahi duenak
prestakuntza bikaina jasoko du
Fraisoro Eskolan, eta lan egiteko
aukera ugari izango ditu.

Fraisoro Eskolaren eskaintza
integrala da. Batetik, Lanbide He-
ziketako erdi eta goi mailako zi-
kloak eskaintzen dituEusko Jaur-
laritzako Hezkuntza, Unibertsita-
te eta Ikerketa Sailarekin lankide-
tzan, eta, bestetik, Lanerako Pres-
takuntza. 

LANTOKIKO
PRESTAKUNTZA
Heziketa zikloetako bigarren
mailako ikasleek ikasturteko az-
ken hiru hilabeteak enpresa des-
berdinetan praktikak egiten di-
tuzte eta horrela lan munduare-
kin harreman zuzena izatea lor-
tzen dute. Halaber, eskolako ikas-
ketak amaitzeko, ikasleek aukera
dute Erasmus+ beken bidez prak-
tikak atzerrian egiteko. 

Beste aukera bat da, beharrezko
baldintzak betez gero, txandaka-
ko erregimeneko Lanbide Hezi-
keta Duala egitea, lan kontratu
edo beka bidez, ikasketak eta lan-
bidea uztartuz.

LAN POLTSAREN
ZERBITZUA
Fraisoro Eskolaren azken helbu-
rua da prestatzen dituen gazteek
lana aurkitu ahal izatea. Horreta-
rako, lan poltsaren zerbitzua
eskaintzen du, eta zubi lana egi-
ten du lana eskatzen duenaren
eta eskaintzen duen enpresaren
artean. 

Gainera, Fraisoro Eskolak
laguntza estimagarria ematen die
lehen sektorean eta landa ingu-
runean beren enpresa proiektua
gauzatu nahi duten ekintzaileei,
eta ekintzailetza bultzatzeko era-
bil daitezkeen baliabide guztiak
koordinatzen ditu. 

HITZORDU
PERTSONALIZATUAK
Bisita birtualen eta hitzordu per-
tsonalizatuen bidez ezagut dai-
tezke Fraisoro Eskolaren 2022-
2023ko ikasturterako prestakun-

FRAISORO ESKOLA
NATURATIK GERTU 
Zizurkilgo Fraisoro Eskola Lanbide Heziketako ikastetxe publikoa da,
nekazaritza-abeltzaintza, basogintza, natur ingurunearen kudeaketa,
lorezaintza eta loregintza arloetan espezializatua. Datorren ikasturtetik
aurrera, elikagaiak eraldatzeko arloetan ere espezializatua egongo da.

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
fraisoroeskola.eus

@

Fraisoro eskola Zizurkilen (Gipuzkoa) dago.FRAISORO ESKOLA

Basoaren eta Natur Ingurunearen Kudeaketa eta Lorezaintza eta Loregintza

zikloetako ikasle batzuk.. FRAISORO ESKOLA
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Fraisoro Eskolak elikagaiak eraldatzeko ziklo berria emango du datorren

ikasturtetik aurrera.. FRAISORO ESKOLA

Nekazaritza eta Abeltzaintzako ikasle bat.FRAISORO ESKOLA

tza eskaintzaren, nahiz eskolaren
zerbitzuen eta instalazioen non-
dik norakoak, fraisoroeskola.eus
webgunean izena emanda.

Horrez gain, argibide guztiak
atsegin handiz ematen dituzte
943-69 21 62 telefono zenbakira
deituta, eta baita posta elektroni-
koz ere (fraisoro@fraisoroeskola.

eus).



G
i zar tearen
b e h a r r e i
modu ezin
h o b e a n
erantzuten
die Arrasate-

ko (Gipuzkoa) Arizmendi ikasto-
laren prestakuntza eskaintzak.
Are gehiago orain, pandemia dela
kausa osasunaren eta informati-
karen arloetan ongi prestatutako
teknikarien beharra nabarmen
handitu den garai honetan.
Arizmendi ikastolak gizarte eta

kirol animazioaren irakaskun-
tzako (GIKAI) goi mailako zikloa
eta erdi mailako hiru ziklo hauek
ematen ditu: osasun larrialdiak,
erizaintzako zaintza osagarriak
eta mikroinformatika sistemak
eta sareak. 

IRAKASLE TALDE
BIKAINA
Ander Garmendiak gizarte eta ki-
rol animazioaren irakaskuntzako
(GIKAI) goi mailako zikloa egin
du, eta irakaskuntzako masterre-
ko praktikak bukatzen ari da
Arizmendi ikastolan bertan. Oso
pozik dago Arizmendin egindako
ikasketekin: «Sekulako esperien-
tzia izan da. Irakasle aldetik talde
bikaina dago, oso gertukoa, enpa-
tia handia duena, eta balio asko
transmititzen dituzte».
Arizmendin jasotako presta-

kuntza oso baliagarria izan zaio.
«Lan mundurako oso ongi pres-
tatuak atera gara Arizmenditik;
irakasleek jendearen aurrean lan
egiteko oso ongi prestatu gaituzte,

eta zentzu guztietan oso aberatsa
izan da Arizmendin ikasketak
egitea».
Maria Etxeandia osasun larrial-

dietako erdi mailako zikloa amai-
tzen ari da: «Praktikakegiten ari
naiz». Oso gustura aritu da: «Es-
perientzia itzela izan da. Irakasle-
en tratua oso gertukoa da, eta guz-
tiak oso ongi prestatuak daude.
Adibidez, nire irakasle bat medi-
kua da, beste bat erizaina, eta bes-
te bat telelarrialdietan aritzen da.
Osasun larrialdien arloan lan egi-
ten duen jendea da, eta, teoria
emateaz gain, beren benetako es-

perientzietan oinarritzen ziren
kasuak azaltzeko. Beren aldetik
dena ematen dute».
Malu Urtazak, berriz, erizain-

tzako zaintza osagarrien erdi
mailako zikloa amaitu zuen
2019-2020ko ikasturtean. Haren-
tzat ere, oso esperientzia ona izan
izan da Arizmendi ikastolan pres-
tatu izana: «Oso pozik nago. Ira-
kasleen kalitate humanoa oso
handia da, izugarria: beti prest
daude laguntzeko edozein zalan-
tza edo arazo izanez gero».
Arrasateko Iturbide egoitzan

lanean ari da. «Ikasketak oso
baliagarriak izan zaizkit; horri
eskerrak, lanean jarraitzen dut».
Maria Zubiak, azkenik, mi-

kroinformatika sistemen eta sa-
reen erdi mailako zikloa egin du.
Oso gustura aritu da Arizmendi
ikastolan.«Bi urte egon nintzen
eta oso gustura. Oso esperientzia
ona izan da: bai irakasleekin, bai
ikasleekin,bai denarekin oso gus-
tura egon naiz».
Gaur egun, Bergarako Udalean

lan egiten du. Horretarako, onu-
ragarriak izan zaizkio Arizmendi
ikastolan egindako ikasketak:
«Bai. Gainera, praktikak Ariz-
mendi ikastolan bertan egin
nituen. Gero, Mondragon Uni-
bertsitatera joan nintzen goi
maiako heziketa zikloa egitera,
dualean».

GIZARTEAREN BEHARREI ERANTZUTEN
ARRASATEKO ARIZMENDI IKASTOLAN
Pandemiaren ostean, gorakada nabarmena izan du osasun eta informatika teknikarien eskaerak. Bi arlo horiei
buruzko prestakuntza bikain ematen dute Arrasateko Arizmendi ikastolan.

Arizmendi ikastolako Lanbide Heziketako irakasle taldea.ARIZMENDI IKASTOLA
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.arizmendipro.eus

@

Lan

HEZIKETA

bide

Osasun
larrialdiak
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

Mikroinformatika
sistemak eta sareak
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

Maiatzak 

9tik 27ra

Izena eman
943 77 20 25

Erizaintzako 
zaintza
osagarriak
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

Gizarte eta kirol
animazioaren 
irakaskuntza
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA   

Aurrematrikulazio epea zabalik

«Lan mundurako oso
ongi prestatuak atera
gara; oso aberatsa izan
da Arizmendi ikastolan
ikasketak egitea»
ANDER GARMENDIA
Gizarte eta kirol animazioen irakaskun-

tzako goi mailako zikloko ikasle ohia

«Esperientzia itzela izan
da; irakasleen tratua 
oso gertukoa da, 
eta guztiak oso ongi
prestatuak daude»
MARIA ETXEANDIA
Osasun larrialdietako erdi mailako

zikloko ikaslea

«Arizmendi ikastolan
egindako ikasketak oso
baliagarriak izan zaizkit;
horri eskerrak, 
lanean jarraitzen dut»
MALU URTAZA
Erizaintzako zaintza osagarrietako 

erdi mailako zikloko ikasle izandakoa

«Bi urte egon nintzen, 
eta oso gustura, 
bai irakasleekin, 
bai ikasleekin, 
bai denarekin»
MARIA ZUBIA
Mikroinformatika sistemen eta sareen

erdi mailako zikloko ikasle izandakoa



Tolosako (Gipuzkoa) Gainberri
kirol heziketako ikastetxea au-
rreko ikasturtean hasi zen kirol
eta jarduera fisikoaren arloko
prestakuntza ematen. Hain zuzen
ere, natura inguruneko gidari la-
netako eta aisialdiko teknikaria-
ren erdi mailako heziketa zikloa
eta goi mailako bi heziketa ziklo
hauek eskaintzen ditu: gizarte eta
kirol irakaskuntzako eta anima-
zioko goi mailako teknikariarena
eta egokitzapen fisikoko goi mai-
lako teknikariarena. Gurutz Agi-
nagalde zuzendariak azpimarra-
tu duenez, oso gustura daude le-
hen ikasturtean ikasleen aldetik
izandako erantzunarekin. 
Pozik zaudete Gainberri kirol
heziketako ikastetxearen lehen
ikasturteko balantzearekin?
Baikorrak izan gara. Ilusio handiz
geunden lehen ikasturte honekin;
lan handia egin dugu, eta, egia
esan, pentsatu baino hobeto joan
da. Jende askok izena eman du,
eta haien feedback handia jaso
dugu. Oso balantze positiboa izan
da, bai ikasleen aldetik, bai fami-
lien aldetik.
Beraz, matrikulatu den ikasle
kopuruarekin gustura zaudete.
Bai; esan bezala, jende askok ize-
na eman du. Ahoz ahokoak ongi
funtzionatu du. Aurten matrikula
berriak egiten hasi gara, eta jen-
deak komentatzen digu kalean
entzuten dutena, lagunen aldetik
entzuten dutena, gure prestakun-

tza oso ona dela. Gure eskaintzak
oso harrera ona izan du, eta oso
pozik gaude.
Izan ere, kirola eta jarduera fisi-
koa egiteko zaletasun handia
dago.
Uste dut berezkoa dela. Lurralde
hau oso kirolzalea da, eta jarduera
fisikoari loturiko ekintza asko egi-
ten dira. Baina, horrez gain, badi-
rudi azken urteetan jarduera fisi-
koarekin eta kirolarekin gora egin
dugula. Ez dakit pandemiak bul-
tzatuta ere, baina badirudi jende-
ak kontzientzia hartu duela jar-

duera fisikoak eta kirolak dauka-
ten garrantziaz. Gazteen forma-
kuntzarako oso garrantzitsua da,
ez bakarrik kirol formakuntzan:

formakuntza pertsonalean ere
bai. Badirudi gorantz doala jar-
duera fisikoaren eta kirolaren
mundu hau, eta horretarako gero
eta gazte gehiago behar dira, jen-

de prestatua. Horregatik gaude
hemen, eta horretarako presta-
tzen ditugu gazteak.
Gainberriren heziketa eskain-
tzak gaur egungo benetako be-
har eta eskaerei erantzuten die.
Bai, zalantzarik gabe. Sektoreko
enpresek behar batzuk dituzte,
eta gero eta eskaera handiagoa
dago bai ikasleen aldetik eta baita
enpresen aldetik ere. Eskaera ho-
rri erantzuteko asmoz hasi gara.
Lehen ikasturtean heziketa zi-
klo guztiak eman dituzue, nahiz
eta egoera erraza ez izan CO-
VID-19a dela kausa.
Pandemiarekin azken bi urteak
zailak izan dira denontzat, baina
gure abantailetako bat izan da gu-
re metodologiaren barruan ikasle
bakoitzaren jarraipen eta tutore-
tza pertsonalizatua egiten dugula,
eta horrek nabarmen laguntzen
du. Haien egoera ezagutu dugu,
landu, eta eskutik joan gara. Pan-
demiak sortu dituen zailtasunei
aurre egiteko orduan, gure meto-
dologia lagungarria izan da. Ho-
rrela, ikasle bakoitzaren beharrak
ezagutu eta ase ditugu.
Ikasleekin aurrez aurre aritu
zarete.
Bai, ikasgelak ez ditugu itxi egun
bakar batean ere . Kasu batzuk
izan ditugu, normala den mo-
duan, baina bai familiek, bai ikas-
leek eta baita irakasleek ere oso
ardura handia erakutsi dute egoe-
ra honetan. Horrek erakusten du

nolako inplikazioa eta ilusioa eta
gauzak ondo egiteko asmoa dau-
kan jendeak, bai irakasleek eta
baita ikasleek. 

Oso etorrera desberdinetako
gazteak dauzkagu, oso helburu
desberdinak dituzten gazteak.
Batzuek oso argi dute unibertsi-
tatera joan nahi dutela, beste
batzuek lan mundura, eta hor
tartean egoera eta behar ezberdi-
nak suertatzen dira. Orduan,
denei prestakuntza berdin eman
beharrean, bakoitzaren egoera
zein den jakin ondoren, haien
helburuetara iristeko bidea lan-
tzen dugu. Ikasleari eskaintzen
diogun hurbiltasunak eta jarrai-
penak ikasleen eta irakasleen
arteko oso harreman indartsuak
sortzen ditu. Horrek lortzen du
gure ikasleak eskolan oso gustura
egotea.
Ateak irekitzeko jardunaldian,
prestakuntza eskaintza eta ins-
talazioak ezagutaraziko ditu-
zue.
Maiatzaren 22an, 10:00etatik
13:00etara. Irakasleek familia
guztiei azalduko diete gure meto-
dologia, eskolak nolakoak izango
diren, zer material erabiliko ditu-
gun, instalazioak erakutsi, eta za-
lantzak argituko dizkiegu.

«Ikasle bakoitzaren jarraipen eta tutoretza
pertsonalizatua egiten dugu Gainberrin»
GURUTZ AGINAGALDE bGainberri kirol heziketako ikastetxeko zuzendaria

Tolosako Gainberri kirol heziketako ikastetxeak kirolari eta jarduera fisikoari lotutako prestakuntza ematen du.
Lehen ikasturtean oso erantzun ona izan du ikasleen aldetik.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.gainberri.com

@

kirol heziketa

943 673 948
secretaria@gainberri.com
www.gainberri.com

Kirola zure ogibide bihurtu 
nahi duzu?
Jarduera fisikoen eta kirol jardueren 
heziketa zikloak

Ate irekien 
jardunaldia: 

Maiatzaren 22an 
(10-13h)

Hitzordua 
eskatu

Lanbide Heziketa b XVBERRIA

Igandea, 2022ko maiatzaren 8a

«Gure metodologia
familia guztiei azalduko
diegu maiatzaren 22an,
ateak irekitzeko egunean»

Gurutz Aginagalde eta Gainberri kirol heziketako ikastetxeko irakasle

taldea. GAINBERRI
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HEZKUNTZA ESKAINTZA

NAZIOARTEKO MERKATARITZA

GARRAIO ETA LOGISTIKA
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ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK 
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eskaintza partziala arratsaldez. 
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