
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ZEREGINAK: 
1.- KULTURA: 

 
 Ekipamendu eta azpiegitura soziokulturalak (Josefinak, Nestor Basterretxea, Udal kultura aretoa, 

Ludoteka, Gazteleku eta kultur taldeen lokalak) eta oro har saila bera zuzendu, kudeatu eta 
planifikatzea.

 Kultur eta arte-jarduerak programatzea: erakusketak, antzerkia, musika, dantza, tailerrak, arte 
plastiko eta eszenikoei buruzko ikastaroak, zinea eta ikus-entzutekoak, lehiaketak, azokak, 
sustapen-jarduerak, jaiak,....etab.

 Udal jaiak antolatzea urtean zehar.
 Auzoetako jaiak eta kaleetako jaietan Jai Batzordeekin elkarrizketak, elkarlana, laguntza 

ekonomikoak bideratzea eta jaietarako baimen eta beharrizanen tramitazinoa Udaltzaingoarekin, 
Herri Babesarekin eta gainontzeko zerbitzuekin.

 Herriko erakunde eta taldeekin lan egitea: materiala uztea, dirulaguntzak emotea, bestelako 
laguntza,...

 Herriko talde eta erakundeekin zerbitzu-kontraprestazinorako hitzarmenak sinatzea.

 Kultur taldeen urteroko jarduerei buruzko proiektuen azterlana, dirulaguntzak tramitatzea eta 
emotea.

 Partikularrek zein taldeek kultur arloko ekintzak antolatzeko koordinazinoa.

 Kultur etxearen proiektua bideratu

 Kultur taldeek urtero eta unean-unean egiten dabezan kultur ekintza, jazokuntza eta jarduerak 
baimentzea, bultzatzea, tramitatzea eta, horren harira, eurekin elkarlana bideratzea.

 Udal Liburutegi, Musika Eskola etaGIZ .ekin kolaboratzea eta elkarlana sustatzea
 Lanbide Hastapena eta Sustapenaren ardura eta jarraipena.
 Proiektu eta kanpaien azterlana eta Bizkaiko Foru Aldundira tramitatzea urteroko diru-laguntza 

eskatuz; azkenik, diru-laguntzaren banaketa.
 Hainbat argitalpen: jaietako egitarauak, hileroko egitarauak eta beste era bateko liburuxkak.
 Gazte Planaren batzordeko koordinazinoa eta lanak.
 Hainbat ikasleen eskaerei erantzuna emon.





  

 
 

2.- JOSE MIEL BARANDIARAN UDAL LIBURUTEGIA: 
 

 Tokiko eta orokorrak diran gaiei buruzko liburuak, CD, DVD, bideo eta aldizkariak hautatzea, 
lortzea, erregistratzea eta katalogatzea.

 Kontsulta bibliografikoei buruzko bilaketak egitek oorientabideak emon eta bilaketak egin. 
Udal bulegoek utzitako liburuak eta aldizkariak kontrolatzea.

 Interneten eta datu baseetan bilaketak egin.

 Liburu mailegua kontrolatzea: Uztea, itzultze egokia, erreserbak, e.a.
 Kide barrien datuak hartu, karnetak egin, fitxak betetu, gorde emondako datuak, e.a
 Liburutegiko programa informatiketan datuak sartu eta behar diran tesna deskribatzileak (fitxak, 

zerrendak, e.a.) bertatik atara.

 Liburutegiko liburu eta materialen konponketa beharrak egitea.
 Liburutegiko araudiaren betebeharrak zaintzea.
 Liburuen erabilera maila neurtu,  maileguen estatistikak, e.a.
 Irakurketa eta liburu erabilera suspertzeko jarduerak.
 Boletinen lagapenak.
 Erabiltzaileak eskatzen dabezan fotokopiak egitea, honeengatik kobratzea eta 

kontuhartzailetzari frogagiriak igortzea.
 Desideratak bideratzea.
 Datu baseen egiturak eta kudeaketa.
 Berrien boletinak egin.
 Aurkibideen boletinak egin.
 Ondasun historiko-artistikoen kontrola.
 Dirulaguntzak kudeatu.
 Zerbitzuen eraldaketak planifikatu eta kudeatu.
 Erabiltzaileak trbatzeko kanpainak egin.
 Liburutegien arteko mailegua kontrolatzea.
 Literaturgintza suspertzeko programak.
 Erabiltzileen inguruko ikerketa.
 Multzo bibiografikoen birkontaketa egin.
 Haur irakurzaletasuna suspertzeko programak eta ekintzak antolatzea.
 Eraikinaren mantenuaren kontrola.

 
3.- UDAL ARTXIBOA: 

 
 Artxibo sistema sortu, koordinatu, bulegoetako artxiboei orientabideak emon.
 Udal administrazinoak sortutako eta jasotako agiriak eta agiri grafikoak bildu, antolatu, instalatu, 

kontserbatu eta zaintzea.
 Fondoak deskribatzeko tresnak sortu eta kudeatu.
 Udalaren agiriak antolatzea eta sailkatzea, eta kontsultarako baliabideak sortzea.
 Agiri funtsei buruzko informazinoa hedatzea.
 Udal bulegoei, eskatzen dabezan agiriak uztea eta maileguak itzultzen diren edo ez zaintzea.
 Ikertzaileei funtsen erabilerari buruzko informazinoa emon.
 Irudi artxiboa sortu, bildu, kontserbatu,  kudeatzeko datu baseak eta informazinoa sartu.
 Dokumentazino transferentziak koordinatu.
 Araudiak proposatu.
 Fondoen digitalizazinoa egin.
 Suspertze ekintzak (erakusketak, argitalpenak) antolatu.



  

 

4.- LANBIDE HASTAPENA 
 

 Lanbide Hastapena lanean hasteko edo hezkuntza-sisteman jarraitzeko arazoak diala eta 
eskola utzi daben gazteen beharrizanei erantzuteko sortutako zerbitzua da.

 Bere egitasmoa, titulurik izan gabe Hezkuntza Sistema Arautua utzi daben 16 urtetik 21era 
bitarteko gazteei laguntza zuzena emotea da.

 Programak bi ikasturte irauten dauz eta bakoitzak 1.000 ordu daukaz. Bigarren ikasturtean 
lantokiko prestakuntza-aldia dago 450 ordukoa gehienez. Ordu horreek 1.000 orduen barruan 
zenbaturik.

 Hezkuntza, Unibertsitate eta ikerketa Sailaren ardurapean dagoz antolakuntza, curriculuma, 
jarraipena, ebaluazinoa eta arautu beharreko gorabehera guztiak, zuzenenean, Pedagogi 
Berriztatzeko Zuzendaritzatik.

 Ikastaroak astean 30 ordu daukaz.
 Programaren edukiak honetara banatzen dira:

- Oinarrizko Lanbide Teknikak. 
- Oinarrizko Prestakuntza 
- Tutoretza eta Lanbide Orientazioa. 

 Lanbide-Profilen zerrendatik, Bermeon Arlo honeek lantzen dira: 

Lanbide-arloa: Fabrikazio Mekanikoa
Lanbide Profilak: 

- Soldadurako Langilea 
- Zurgintza metaliko Langilea 
- Errementari-forjaria. 

Lanbide-arloa: Ostalaritza eta Turismoa 
Lanbide Profilak: 

- Sukaldeko Laguntzailea 
- Taberna-Jatetxeko Zerbitzu-Laguntzailea 
- Okindegi-Gozotegiko Laguntzailea 

Lanbide-arloa: Ibilgailu Autopropultsatuen Mantentze lanak 
Lanbide Profila: 

- Ibilgailuen Konponketarako Langilea 

Lanbide-arloa: Mantentze-lanak eta Produkzio Zerbitzua 
Lanbide Profilak: 

- Eraikinen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Iturgintzako langilea. 
- Gas eta kalefakzio-instalazioetako langilea. 

Arlo honeek ez dira batera emoten. Urte batetik bestera aldatu egiten dira. 
 Matrikula epea: Maiatza eta Ekainean. 
 Ikasturtearen hasiera: Urria. 
 Programa hau Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Bermeoko Udalaren arteko 

Lankidetza-Hitzarmen baten bidez eratzen da. Bermeoko Udalak kostuaren %30a eta lokalak 
jarriz. 

 Bermeon 1990ean sinatu zan lehenengo hitzarmena. 
 Programa hau lan kualifikazino sistemaren lehenengo maila da. 

 

4. SUSTAPENA 
 

Sasoiz eta egutegiaren arabera INEMek eta LAN SAILAk finantzaturiko ikastaroak lan gabe 
dagozan pertsonentzat. 

 
 

5.- JOSE ANTONIO EGIA BERMEOKO UDAL MUSIKA ESKOLA: 

 
 Musika hezkuntzan oinarrizko ezagupenak erakutsi. 
 Instrumentu desberdinen eskaintza. 

 
HARIZKOAK: Biolin 

Biolontxelo 

 
PERKUSIO: Bateria 



  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Baxu Elektriko 
Gitarra Elektrikoa 

INST. ELEKTRONIKOAK: 

HAIZEZKOAK: Trompeta 
Flauta 
Klarinete/Orkestra 
Tronboi 
Saxofoi 

POLIFONIKOAK: Akordeoi 
Piano 
Guitarra 

EUSKAL INSTRUMENTUAK: Trikitixa 
Txistu / Danbolin 
Panderoa 

 Ikastaro laburrak antolatu (euskal folkloreko instrumentu, kantagintza, instrumentu 
modernoak,dantza...). 

 Taldean jotzeko aukera eskaini (konboak, kamara taldeak, orkestra, banda). 
 Antzeko beste talde batzuekin koordinatzea eta talde horreekin lankidetzan jardutea. 
 Helduentzat musika eskaintza berezia eskaini. 

6.- GAZTEENTZAKO INFORMAZINO ZERBITZUA: 
 

 Gazteei zuzendutako denpora libreko programak eta gizarte eta kultura dinamizazinorako 
programak egitea. 

 Gazteen informazinorako zerbitzua eskaintzea. 
 Gizarte eta kultura zentroetan gazteei zuzendutako arloak eratzea. 
 Oporretako jarduerak antolatzea(Bidaiateka). 
 Trebakuntza zentroak dinamizatzea. 
 Borondatezko lana/beharra bultzatzea. 
 Argitalpenak: BAO, BOPV, aldizkariak,..... 
 Beharraren ganeko informazinoa(enplegu publikoa eta pribatua). 
 Txartelak: aterpetxe, ikasle, irakasle, GO25,.... 
 Sorkuntza programea: idazten ikasteko tailerra, hitzaldiak. 
 Ikastaroen ganeko informazinoa. 




