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ERDI MAILA

GOI MAILA



Fabrikazio-teknikak                                                                

Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak                         

Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak                     

Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak         

Ingeles teknikoa                                                                       

Linea automatizatuen muntaia- eta mantentze-lanak  

Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak                  

Lotura- eta muntaia-teknikak                   

Enpresa eta ekimen sortzailea      

Laneko prestakuntza eta orientabidea   

Lantokiko prestakuntza     

Mantentze-lan
elektromekanikoa

Enpresak bere instalazioak era egoki baten kontserbatzea, makinak geldirik denbora txikian edukitzea (diru galera 

handia sor dezaketelako) edota istripuak ekiditea dira mantentze-industrialaren arrazoi nagusienak.

Produkzio-lerro automatizatuen instalatzaile elektriko/elektronikoa, produkzio-lerro automatizatuen mantentzaile elektriko/
elektronikoa, mantentze-lanetako mekanikaria, industria-muntatzailea, linea automatizatuetako mantentzailea, tresneria-
ondasunetako muntatzailea, tresneria elektrikoetako muntatzailea, tresneria elektronikoetako muntatzailea, automatismo 
pneumatikoen eta hidraulikoen muntatzailea.
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MANTENIMENDUA

PraktikoaTeknologia
ezberdinak

231 or.                         

264 or.                     

231 or.       

231 or.                                                                    

33 or.

168 or.            

189 or.              

105 or.   

63 or. 

105 or.

 380 or.



Makina eta tresneria termikoak                            

Instalazioak muntatzeko teknikak            

Instalazio elektrikoak eta automatismoak            

Ingeles teknikoa                               

Enpresa eta ekimen sortzailea              

Laneko prestakuntza eta orientabidea                             

Gasaren eta erregai likidoen instalazioak muntatzea eta mantentzea     

Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea          

Bero-instalazioak muntatzea eta mantentzea           

Ur-instalazioak muntatzea eta mantentzea             

Lantokiko prestakuntza                              

Beroa sortzeko
instalazioak

Ziklo honetan, ur, berokuntza, gas eta eguzki instalazioak diseinatzen, instalatzen eta muntatzen ikasiko duzu.

Guzti hau, instalazioak martxan jartzeko parametroak ziurtatuz, matxurak bilatuz eta konponduz lortuko duzu;

segurtasun neurri guztiak jarraituz.
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Erdi Maila

MANTENIMENDUA

Beroa sortzeko ekipoak instalatzen eta mantentzen, berogailu eta ACS instalazioak egiten eta mantentzen, eguzki energia 
termikodun instalazioak muntatzen eta mantentzen, ur instalazioak muntatu eta mantentzen eta gas eta erregai likidoz dabiltzan 
instalazioak muntatzen eta mantentzen.

Industri karnetak: IA ITURGINTZAKO INSTALATZAILEA / ICL1 PETROLIOTIK ERATORRITAKO
ERREGAI LIK.-EN INSTALATZAILEA, I. KATEGORIA / IGB GAS INSTALATZAILEA, IG-B KATEGORIA

Osasun saileko Legionelosiaren prebentzioa eta kontrola egiteko ziurtagiria ere eskuratzen da.

PraktikoaIndustria
karnetak

264 or.  

297 or.

   231 or.             

33 or.          

66 or.   

99 or.

   105 or.

   105 or.

168 or.

147 or.

   105 or. 

   380 or.



Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa         

Bulegotika eta informazioaren prozesua                       

Merkataritza-jardueraren prozesu integrala           

Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta         

Ingelesa                                          

Giza baliabideen kudeaketa                                           

Laneko prestakuntza eta orientabidea            

Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa      

Logistikako eta merkataritzako kudeaketa            

Finantza-kudeaketa           

Enpresa-simulazioa (Lean service)          

Lantokiko prestakuntza           

Administrazioa
eta finantzak
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ADMINISTRAZIOA

LaneratzeaEnpresaren
errealitatea

ezagutu

Alde batetik, enpresa bat sortzeko pausuak praktikan jartzen dira eta bestalde, orokorrean tamaina guztietako 

enpresa simulatu bateko langile bihurtuko da, departamendu ezberdinak ezagutzeko aukera lortuz.

Bulegoko, Merkataritzako,  administraria. Finantza-, Kontabilitate-, Logistika-administraria. Banku, aseguruetako, Giza baliabi-

lan-aholkularitzetako, edo gestorietako administraria. Kobrantzen kudeaketako teknikaria. Bezeroenganako arretako arduraduna.

BISITA BEREZIAK:  Madrilera: Kongresua, Senatua, Banco de España, Museo del Prado. Brusela: Europar erakunde ezberdinak 
bisitatzera. Gant:  Enpresa simulatuko azoka europarra, ezagutzera.

 99 or.

  231 or.      

198 or.      

132 or.                                      

132 or.

99 or.

    99 or.

180 or.

 100 or.  

80 or.         

50 or.

 120 or.

  120 or.

360 or.



Elikagaien industriako
prozesuak eta kalitatea

Elikadura-teknologia                        

Elikagaien analisia                          

Elikagaiak prestatzeko eta kontserbatzeko tratamenduak                      

Elikagaien produkzioaren antolamendua                              

Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa                      

Elikagaien kontrol mikrobiologikoa eta sentsoriala                        

Nutrizioa eta elikadura-segurtasuna                         

Laneko prestakuntza eta orientabidea                        

Elikadura-bioteknologia                         

Elikagaien industriako merkaturatzea eta logistika        

Elikagaien industriako kalitatearen eta ingurumenaren kudeaketa       

Elikagaien industriako prozesu integratuak                      

Elikadura-berrikuntza                                            

Ingeles teknikoa                               

Enpresa eta ekimen sortzailea                           

Lantokiko prestakuntza                          
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ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

Ikertzaileekin
zuzeneko

harremana

Laborategiak
eta Instalazioak

Organizar y controlar los procesos de elaboración de productos alimenticios programando y supervisando las operaciones y los 
recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguridad alimentaria, de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.

Elikagaien sektoreko enpresetan egiten diren lanen kontrola eramateko gaitasuna bereganatzen dute ziklo hau ikasten 

duten ikasleek. Laborategietako teknikari, I+G+b arloko ikertzaile, ekoizpen prozesuko ikuskatzaile edo kalitate sistema 

ezartzeko arduradunak ere izan daitezke, ekoizpen prozesuak eta Kalitatea Elikagaien Industrian Prestakuntza Zikloa 

amaitzen dutenak.

198 or.

  132 or. 

198 or. 

66 or.     

132 or.      

66 or. 

  99 or.

 99 or.

100 or.

100 or.

100 or.

  120 or.

80 or.

40 or. 

  60 or.

  360 or.



Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak           

Sistema sekuentzial programagarriak                    

Neurketa- eta erregulazio-sistemak                    

Potentzia-sistemak                                     

Dokumentazio teknikoa                       

Industria-informatika    

Laneko prestakuntza eta orientabidea                    

Industria-robotika                     

Industria-komunikazioak                    

Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa 

Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua         

Sistema programagarri aurreratuak                            

Ingeles teknikoa       

Enpresa eta ekimen sortzailea     

Lantokiko prestakuntza                     

Automatizazioa eta
robotika industriala
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ELEKTRIZITATEA

Ezagutza
tekniko

kualifikatua

Goi mailako
tresneria

Gaur egun Industria osatzen duten produkzio sistemak erabat automatizatuta daude, garapen handiko gailuak erabiltzen 

dira eta denak elkarrekin komunikatuta daude, Industry 4.0 ezarpenari begira. Honako teknologia hauek erakusten 

dira: Elektrizitatea (koadro elektrikoak diseinatu eta muntatu), Informatika Industriala, Automatak (Siemens serie 

1000 TIA Portal, Omrom), Robotika, Bisio kamarak, Komunikazio Industrialak (ASI, PROFIBUS, PROFINET,...) eta abar.

Profesional honek sistema automatiko industrialekin lotzen diren enpresatan egiten du lan, automatizazio industrialeko sistemak 
diseinatzearen, muntatzearen eta mantentzearen arloetan teknikari edo arduradun modura.

165 or.

  165 or.

165 or.

198 or.

 99 or.

    99 or.

99 or.

100 or.

    140 or.

 140 or.

  50 or.                                

120 or.  

40 or.

60 or.                  

360 or.



Web aplikazioen
garapena

Informatika sistemak           

Datu baseak           

Programazioa     

Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak 

Garapen-inguruneak                                             

Ingeles teknikoa                             

Laneko prestakuntza eta orientabidea             

Web garapena zerbitzari-ingurunean (Lean service)                 

Web garapena bezero-ingurunean (Lean service)                        

Web aplikazioak hedatzea                                  

Web interfazeak diseinatzea                           

Web aplikazioak garatzeko proiektua                                     

Enpresa eta ekimen sortzailea 

Lantokiko prestakuntza  
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INFORMATIKA

ProgramazioaAplikazioen
diseinua

Profesional honek enpresa edo erakunde publiko zein pribatuetan gauzatzen du bere jarduera, besteen kontura zein bere kontura, 

web inguruneekin (intranet, estranet eta Internet) erlazionatutako informatika-aplikazioak garatuz. Web programatzailea. 

Multimedia-programatzailea. Web inguruneetako aplikazioen garatzailea. 

Goi mailako teknikari hauek web aplikazio informatikoak garatu eta kudeatuko dituzte, bezero eta zerbitzari 

inguruneetan. Datu baseen kudeaketaz eta zerbitzu, interfaze eta multimedia osagaien garapenaz arduratuko dira. 

Horretarako sistemaren kon  gurazioa ezagutu eta egokitzen ikasiko dute, beti ere segurtasun neurriak identi  katu, 

aztertu eta hauek ekiditeko plani  kazioa burutuz.

165 or.

       .ro 891

264 or.

 132 or. 

                                        .ro 99

33 or. 

  99 or. 

 180 or.

  .ro 041

  100 or. 

  120 or.

50 or. 

60 or. 

 360 or.



Mekatronika
industriala

Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak   

Sistema elektrikoak eta elektronikoak    

Makina-elementuak     

Fabrikazio-prozesuak     

Sistemen integrazioa     

Laneko prestakuntza eta orientabidea                                     

Sistema mekatronikoen simulazioa    

Mekatronika industrialeko proiektua    

Sistema mekanikoak     

Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 

Ingeles teknikoa                                       

Enpresa eta ekimen sortzailea                      

Lantokiko prestakuntza                     
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MANTENIMENDUA

PraktikoaTekniko
kualifikatuak

Heziketa ziklo honetan gaur egun industrian zein beste alor batzuetan gero eta gehiago erabiltzen diren makina edo 

sistema automatizatuen funtzionamendua ikasiko duzu, eta funtzionamenduarekin batera sistema hauen muntaia eta 

mantentze lanak egiten ikasiko duzu.

132 or.

   132 or.

     99 or.

   165 or.

132 or. 

  231 or.

     99 or.

    80 or.

   50 or.

  160 or.

100 or.

  160 or.

     40 or.

    60 or.

   360 or.



Efizientzia energetikoa
eta eguzki energia termikoa

Ekipamendu eta instalazio termikoak                                                        

Instalazioak muntatzeko prozesuak                                                       

Instalazioen irudikapen grafi koa                                                                      

Instalazioen energia-eraginkortasuna                                                       

Eguzki-instalazio termikoen konfi gurazioa                                       

Laneko prestakuntza eta orientabidea                                         

Energiaren eta uraren erabilera eraginkorra sustatzea                                        

Energia-eraginkortasuneko eta eguzki-energia termikoko proiektua                      

Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eta mantentzeko lanen kudeaketa       

Eraikinen ziurtapen energetikoa                                                        

Uraren kudeaketa eraginkorra eraikuntzan                                          

Ingeles teknikoa                                                             

Enpresa eta ekimen sortzailea                            

Lantokiko prestakuntza                                                         
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MANTENIMENDUA / ENERGIA

Etorkizuneko
energia

Industria
karnetak

Klimatizazio instalazio berriak proiektatzen, muntatzen eta mantentzen ikasiko duzu: galdarak, hotz instalazioak, 

klimatizagailuak, eguzki energia termikoa, biomasa, fotovoltaika edo geotermia. Eraikinetako energia eraginkortasuna 

neurtzen ikasiko duzu; argiztapena aztertuz, eraikinen energia eraginkortasunaren ziurtapena eta auditoria energe-

tikoak eginez.

Industria zein eraikuntzen klimatizazio instalazioak proiektatzen, muntatzen edo mantentzen egin dezakezu lan. Energia 

eraginkortasunaren aditu bezala ere egin dezakezu lan: auditoria energetikoak eginez edo eraikinen ziurtagiri energetikoen 

lanetan lagunduz.

231 or.

                                                                     .ro 132

132 or.

165 or.

 132 or.

99 or.

  80 or.

 50 or.

140 or.

200 or.

80 or.

 40 or.

    60 or.

360 or.

Industri karnetak: IA ITURGINTZAKO INSTALATZAILEA / GF2 FLUORDUN HOZGARRIEN KOPURUA

3 KG BAINO TXIKIAGOA DUTEN HOZKAILU-SISTEMEN MANEIATZAILEA / IMT INSTALAZIO TERMIKOEN 

INSTALATZAILEA- MANTENTZAILEA.

Osasun saileko Legionelosiaren prebentzioa eta kontrola egiteko ziurtagiria ere eskuratzen da.



Fabrikazio mekanikoko
produkzioaren programazioa

Fabrikazio-prozesuen gauzatzea                                                                          

Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa      

Produktuen egiaztapena                                                                         

Laneko prestakuntza eta orientabidea                                                            

Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua                                                           

Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa                                              

Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)              

Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa         

Ingeles teknikoa                                                               

Enpresa eta ekimen sortzailea

Produkzioaren programazioa (LEAN manufacturing)  

Lantokiko prestakuntza
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MEKANIKA

3D diseinuaCAD/CAM

Mekanikako teknikariak, metalak prozesatzeko instalazioen arduradunak, metalak lantzeko makinen operadoreen arduraduna, 
muntatzaileen arduraduna, CNCko programatzailea, fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea, 
produkzioaren programatzailea.

3. URTEA: Eskolan beste urte betez ikasten jarraitzeko aukera daukate ordaindutako lan errealak eginez.

Lantegietan beti izan da premiazkoa ekipo mekanikoen produkzioa eta muntaia, programatzea eta antolatzea. Gaur 

egun ere, beharrezkoa da dokumentazio teknikoa abiapuntu izanik maila txikiagoa duten teknikariei behar duten 

laguntza eskaintzea.

132 or. 

231 or.

  198 or. 

 165 or.

165 or.

 99 or.  

 50 or. 

  240 or.

 40 or.

  100 or.

     40 or.  

   60 or. 

   120 or.

 360 or.

 



Hezkuntza Sistem
a

Goi mailako Lanbide Heziketako tituluarekin unibertsitatean konbalidazioak lortu ahal dira.







LEAN MANUFACTURING
LEAN SERVICE

ENPRESA SIMULATUA

BERRIKUNTZA PEDAGOGIKOA

Gaur egun enpresetan aplikatzen ari den lan metodologia da Lean Manufacturing. Metodologia hau aplikatuz 

Lea Artibai Ikastetxeak metodologia hau ezagutzera emateko Lean Manufacturing deituriko berrikuntza 

proiektua garatu zuen 2013-2014 ikasturtean. Ondorioz Lean Eskola sortu genuen eta bertan eskainiko diren 

ikastaroak prestatu genituen. Formazio ekintza hauetan ikasleak lehenago aipatzen diren konpetentziak 

teknikoak ikasteaz aparte, enpresa eta gizarte-inguruneak gehien eskatzen dizkieten lanbide eta gizarte-

konpetentziak ere ikasten ditu. Fabrikazio mekanikoko Produkzioaren Programazioa goi mailako heziketa 

zikloa ikasten dauden ikasleak kurtsoan zehar ikasitako oinarri teorikoak praktikan jartzeko aukera dute 

Lean Eskolan.

Administrazioa eta Finantzak, eta Web Aplikazioen Garapena, Goi Mailako zikloetan berrikuntza proiektu 

bezala garatutako Lean Service metodologia bereganatzen dute.

Administrazioa eta Finantzak heziketa zikloko ikasleek enpresa simulatuaren programa-proiektu hezitzailea 

dute. Honen helburua ikasleak administrazio eta kudeaketa eremuan trebatzea da, enpresa simulatuen 

metodologiaren bidez.

Programa honi esker, ikasleek enpresa-kudeaketa eta administrazio-gaitasunak lortzeaz gain, zeharkako 

gaitasunak ere eskuratzen dituzte: arazoen ebazpena, lanaren antolaketa, ekimena, bezeroaren arreta...

diren produktuen merkaturatzeak sortzen dituen prozesu administratiboak txandaka gauzatzen dituzten. 

Harrera, Salerosketa, Marketing, Kontabilitatea eta Giza Baliabideak sailetako funtzioak eta lanak betetzen 

dituzte.

Lanbide Heziketan Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa erabiltzen da, enpresak eskatzen 

Taldean oinarritutako metodologiak dira eta ikasleen arteko komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasunak, 

sormena, iniziatiba lantzen dira beste gaitasun batzuen artean. Ikasleei erronkak edo proiektuak planteatzen 

zaie eta irtenbide ezberdinak bilatu ondoren, bat aukeratu eta garatu behar dute.



Lanbide Heziketa modu tradizionalean edo DUAL-ean ikasi daiteke. Euskadiko ikas-ekinezko erregimeneko 

lanbide-heziketa dualaren eredua bi modalitateren bidez ari da garatzen, eta aukera desberdinak ematen 

ditu kudeaketari begira.

Modalitateetako baten helburua lanbide-heziketako zikloetan eskuratutako gaitasunak indartzea da, eta 

bestearena, berriz, lanbide-espezializazioa eskuratzen laguntzea, euskal produkzio sareak teknologietan 

eta ekoizpen-prozesu aurreratuetan dituen konplexutasun handiagoko premiei erantzun ahal izateko.

Bi modalitate horietan ikasleek ez dituzte ordu gutxiago egingo LHko ikastetxean; aitzitik, gehitu egiten 

zaizkie orduak, enpresako prestakuntza jaso dezaten. Lanbide-heziketako ikastetxean ematen diren 

prestakuntza orduak bere horretan mantendu dira, beraz, ikasleen prestakuntzan zeharkakotasuna 

bermatzeko, helburua izanik beren lanbiderako prestakuntza sakona izango duten profesional balio 

aniztunak prestatzea.

Helburu nagusia da lanaren bidez ikastea eta ez ikasten ari dela lan egitea. Ikasleek ikastetxean nahiz enpresan 

zer gaitasun eskuratu beharko dituzten adostuko dute lanbide-heziketako ikastetxeko tutoreak eta enpresako 

tutoreak. Programak irauten duen bitartean, bi tutoreek elkarrekin kontrolatu eta ebaluatuko dute enpresan 

jasoko den prestakuntza, ezagutza indartzeko eta hartan sakontzeko eta tituluaren gaitasunak bermatzeko; 

horretarako, produkzio-sektoreen beharretara egokituko dute ikasleen lanbide-prestakuntza.

LANBIDE-HEZIKETA DUALEAN ESKAINTZEN DIREN PLAN-MOTAK:

LANBIDE HEZIKETA DUALA

2 URTEKOA.

Helburua: ikasleek zikloan barneratzen dituzten 
gaitasunak indartzea.

Iraupena: ohiko iraupena bi ikasturtekoa da.

ematen da prestakuntza.

dira ikasleak, ikas-ekinean.

3 URTEKOA. Espezializazio programarekin.

Helburua: Produkzio-ingurune konplexuetako 
prestakuntza-beharrei erantzuna emango dion 

lanbide-espezializazioa eskuratzea.

Iraupena: ohiko iraupena hiru ikasturtekoa da.

ematen da prestakuntza.

enpresan aritzen dira ikasleak, ikas-ekinean. Amaitu-

takoan, titulua eta egindako espezializazioaren programa-

ziurtagiria eskuratuko dira.



MOODLE, TELEPRESTAKUNTZAKO
PLATAFORMA

KULTURA EKINTZAILEA SUSTATU,
URRATSBAT

IKASENPRESA

LAGUNTZAK - BEKAK

Moodle ikastaro libreen kudeaketa-sistema da, irakasleei linean ikaskuntza-komunitateak sortzen laguntzen 

diena. Moodleren egitura eta tresnak klasean on line emateko, eta ikaskuntza presentziala osatzeko 

aproposak dira. Nabigazio-interfazearen teknologia xaloa, arina eta bateragarria da.

Urratsbat proiektua Erdi eta Goi mailako 2. ikasturteko Lanbide Heziketako zikloetako ikasleei, Lanbide 

Heziketako ikasle ohiei eta lanerako prestakuntzan (FPE) ikasleei zuzenduta dago.

Helburua da gure heziketa zikloetako ikasleen artean asmo EKINTZAILEAK sortzeko gaitasuna piztuz, lan 

ekintzailearen inguruko hausnarketa ernatu nahi dugu, eta parte-hartzaileak motibatu auto-enplegua 

irtenbide pertsonal eta profesional gisa har dezaten. Programa honen garapenerako Azaro Fundazioarekin 

lan egiten dugu.

Ikasgeletan eskola-enpresak sortzearen inguruan garatzen den hezkuntza-programa bat da.  Proiektu horren 

helburuen artean dago enpresaren mundua ikasgeletara hurbiltzea eta gaitasun ekintzaileen garapena 

sustatzea (sormena, berrikuntza, talde-lana, erabakiak hartzea, ekimena, lidergoa, konpromisoa, 

irmotasuna, negoziazioa, eta abar).

Gainera, beste kultura eta gizarte-errealitate batzuetara hurbildu nahi da ikaslea eta ikastetxeen arteko 

elkarlana sustatu nahi da. 

Lea Artibai Ikastetxeko ikasleek Eusko Jaularitzak eskaintzen dituen beka ez unibertsitarioak izeneko bekak 

eskatu ditzakete bertan ageri diren eskakizunak betetzen badituzte.

Horretaz aparte Lea Artibai Ikastetxeak Lai Laguntzak izeneko beka propioak eskaintzen ditu. Honako hauek 

dira:

Lan gabe geratu bazara eta lana aurkitzeko prestakuntza eskuratu nahi baduzu:

· Hileko Kooperatiba kuota doan.

Gurekin batxilergoa edo eta Lanbide Heziketa ziklo bat ikasi baduzu:

· Batxilergotik Lanbide Heziketara matrikula doan.

· Lanbide Heziketa ziklo batetik beste batera hileko Kooperatiba kuota %50a.

Oharra: Diru laguntza guztiak bateraezinak izango dira eta kopuru handieneko diru laguntza emango da.
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