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Xedea 

Oinarrizko Lanbide Heziketako Programak: hezkuntzako ohiko ikasketa-
ibilbidean aurrera egiteko arazoak dituzten gazteen gizarteratzea, 
eskolatzea eta laneratzea bultzatzea, inolako koalifikaziorik gabe 
ikasketak goiz utz ditzaten eragoztea, eta horrela, Oinarrizko Lanbide 
Heziketako titulua eskura dezaten lortzeko. 

Jarduerak 

Norentzat: 15 eta 17 urte bitarteko gazteentzat. 

Matrikulatzeko:  

 Argazki 1 

 Ikaslearen NAN, ANA edo pasaportea. 

 Guraso baten NAN. 
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Noiz: Matrikula epea: Uztailaren 21erarte. Doan. 

 

Non: Atalde 8, Institutu Zaharrean. 

 

Zer: Lanbide-Profil ezberdinak. Urtero eskaintza ezberdinak. 

 

Iraupena: bi ikasturte, lantegietan prestakuntza-aldia barne izanik. 2.000 ordu 

guztira. 

 

Hasiera: Irailean. 

 

2015 – 2016 Ikasturteko eskaintzak 
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Oinarrizko Lanbide Heziketako Programa hauek 2 ikasturtetan zehar garatuko dira. 

Ikasturte bakoitzak 1000 orduko iraupena izango du. Beraz, Programa osoaren  iraupena 

2.000 ikastordukoa da. 

 

Programa honetan 16 eta 17 urte bitarteko gazteek parte hartu dezakete, betiere 

programa hasten den urteko abenduaren 31 baino lehenago adin hori beteta badute eta ez 

badute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua lortu. 

 

Salbuespen gisa, eta ikasleak, haien gurasoak, edo hala badagokio, tutoreak ados egonez 

gero, adin hori 15 urtera jaitsi ahal izango da ikasle batzuen kasuan; hain zuzen, 

derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila egin ondoren hirugarren mailara 

igarotzeko moduan ez dauden eta Oinarrizko Hezkuntzan behin errepikatu duten ikasleen 

kasuan. Halakoetan, programa horretan sartu nahi duten ikasleek horretarako propio 

ezarritako ikasketa-baldintzak betetzeaz gain, ikasleak eta haren tutoreak edo legezko 

tutoreak programa onartu behar dute, eta gainera, gizarte hezkuntzazko txostena beharko 

dute, ikaslearen ebaluazioa jasoko duena, honako hauek adieraziz: prestakuntza-

hezkuntzako inguruari buruzko alderdiak eta familia- eta gizarte-inguruari buruzko 

alderdiak, bai eta irakaskuntza-ikaskuntzako prozesurako orientabideak ere.  

 

Oinarrizko Lanbide Heziketako Programek honako egitura modular hau dute: 

 

 
 

 

Prestakuntza praktikoa izango dute gehienbat. Modulu honetan, 

kualifikazio katalogo nazionaleko 1. mailako Lanbide prestakuntzen 

gaitasunak eskuratzea ahalbidetzen duten edukiak lantzen dira. 

 

  

 

 

 

 

Bi eduki-multzo komun hauetan antolatzen dira: 

- Komunikazio eta Gizarte Zientzien multzoan, honako irakasgai 

hauek izango dira: Gaztelania, Atzerriko Hizkuntza, Gizarte-

Zientziak eta Euskara eta literatura. 

- Zientzia Aplikatuen multzoan, honako irakasgai hauek izango dira: 

Matematika, lan-eremuan testuinguru pertsonalari eta ikaskuntzakoari 

aplikatua eta Zientziak, lan-eremuan testuinguru pertsonalari eta 

ikaskuntzakoari aplikatuak. 

Programa horien prestakuntza-moduluak garatzeko erabiliko diren 

pedagogia-irizpideak ikasleen bereizgarrietara egokituko dira eta 

talde-lana sustatuko dute. 

  

 Modulua osatzen duten helburuak, edukiak eta oinarrizko 

jarduerak lantzen dira.  

 

Berariazko Lanbide 

Moduluak eta Lantokiko 

Prestaketa Modulua 

(FCT) 

 

Modulu Orokorrak 

Orientazio eta Tutoretzako 

Moduluak 
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Hona hemen 2015/2016 ikasturterako zabalduko diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 

Programetarako matrikulak: 

 

 

 

 

INFORMAZIOA: 

 

 

 

 

 

Finantzaketa 

Gure programa ondoko hauek finantzatzen dute: 

 Bermeoko Udala  
 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 

 

 

 

 

 

 Elementu metalikoen Fabrikazioa 

 Ibilgailuen mantenimendua 

 


