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Fokura zaitez berrikuntzarantz eta
heziketa profesionalenean

Bizkaian urrezko Q eskuratu duen
lehenengo LHko ikastegia
Kudeaketaren Kalitatearentzako
Euskal Saria

-eko kidea

Zer eskaintzen dizugun Txorierrin, beste
ikastegi batzuetan aurkituko ez duzuna
Berrikuntza, arreta pertsonalizatua, lidergo teknologikoa eta
enpresekiko lotura estua

Aitortzarik onenak dituen Bizkaiko Lanbide Heziketako
ikastegia

Txorierri Politeknika Ikastegia Mondragon Korporazioan integratutako sozietate kooperatibo bat da. Eskualdeko instituzio
eta enpresekiko lankidetzaz sustatutako proiektu komunitario gisa sortu zen.

Eusko Jaurlaritzak kalitatearentzat ematen dituen sari gorenak jaso dituen LHko lehenengo ikastegia gara (Zilarrezko Q eta Urrezko Q); halaber, Aenor erakundeak auditatzen duen ISO 14001:2004
ingurumen-ziurtagiria ere eskuratu dugu.

Kooperatibaren bazkide jabeak hauexek dira: familiak, pertsonala, Txorierriko Udalak (Derio, Loiu, Lezama, Sondika, Zamudio eta Larrabetzu) eta enpresa talde bat (Arteche Taldea, Fagor Arrasate, Matrici S.Coop., Proinyec S.L., Ondoan S.
Coop. eta Gaztempresa).

Kualifikazio bikaina unibertsitatera joateko
Gure zientzien batxilergoan, unibertsitateko hainbat gradu zientifiko-teknologikotara sartzea ahalbidetzen dizuten irakasgai ugari eskaintzen dizkizugu.
Zure eskura jartzen dugu kualifikazio handiko irakasle talde bat, eta baita ekipamendu berritzaileenak ere; horiei esker, bermatuta duzu Unibertsitaterako sarbidea.

• Eusko Jaurlaritzaren aitortza dugu “Fabrikazio Aurreratuko Tkgune zentro” gisa, zeren balio erantsiko zerbitzu
teknikoak eskaintzen baitizkiegu ETEei, I+G+B proiektuen alorrean; helburua da euren lehiakortasuna hobetzea, eremu
hauetan: fabrikazio aditiboa (3D inprimaketa), material berriak, CAD-CAM-CAE, automatizazioa, instrumentazioa eta
kontrola, forjaketa, txaparen estanpazioa, ortoprotesia eta eraikuntza metalikoak.
• Irakaskuntza hirueleduna eskaintzen dugu; izan ere, gure ikasleek aukera dezakete zer hizkuntzatan (euskara, ingelesa,
gaztelania) ikasi nahi dituzten irakasgai batzuk.
• Lankidetza-hitzarmenak ditugu, Prestakuntza eta Ikerketa Proiektuak garatzeari begira, erakunde hauekin:

- Gaiker-IK4 Zentro Teknologikoa

- Neiker-Tecnalia Euskal Ikerketa Zentroa
• Berrikuntza Proiektuen garapenean kolaboratzen dugu TKNIKArekin
(LHari aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntza Zentroa), beste ikastetxe
batzuei laguntzeko teknologia berrien ezarpenean.
• Urtean 150.000-200.000 € inbertitzen ditugu ekipamendu berrietan,
instituzio publikoen -Eusko Jaurlaritza, besteak beste- edo Mondragon
Corporación Cooperativa moduko erakundeen laguntza ekonomikoari esker.

Lanaren munduan arrakasta izateko bidea
Txorierrin, teknologia eta berrikuntza aurreratueneko enpresetan egongo bazina bezala ikasiko duzu.
Gure ikasleen ehuneko handi batek lana aurkitzen du hiru hilabete igaro aurretik.
Horretaz gain, zure enpresa proiektu berria martxan jartzeko aholkuak eta laguntza eskaintzen dizkizugu.

Ikasleak Kultura Ekintzailean prestatzearen
alde diharduen Lanbide Heziketako
ikastetxe bat

Eusko
Jaurlaritza

URRATS-BAT
ZENTROA

Erabat doakoa den zerbitzu bat eskaintzen dugu eragileentzat (enpresa-mintegia), honako hau barne sartuta:
•

Aholkularitza eta tutoretza zeure enpresa abian jartzeko.

•

Lokalak uztea, Interneterako doako konexioarekin, eta zure lehenengo lanak egiteko tailerrak eta
laborategiak ere bai.

• Euskal Herriko enpresa-talde garrantzitsuenaren partaideak gara:
Mondragón Corporación Cooperativa.
• Bazkide gisa, enpresa-talde garrantzitsuenetan gaude integratuta, hala nola:

•

Diru-laguntzei buruzko informazio etengabea, bezero izan litezkeen enpresekiko kontaktuak, eta
lehiakortasuna hobetzeko prestakuntza / Garapen Mahaia Worklan.

•

Gaur egun, baditugu gure instalazioetan diharduten lau enpresa, guztira 20 lanposturekin.

- Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea
- Automobilgintzako enpresen Kluster taldea (ACICAE).
• HEZIBI alternantziako prestakuntza-programa ematen dugu. Programa horren bitartez,
gure ikasleek beren kualifikazioa hobetu ahal izango dute egonaldiak ikastegian eta enpresan konpartituz, beren prestakuntzaren bigarren ikasturtean.
• Bizkaiko Enpresarien Konfederazioarekin (CEBEK) eta Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioarekin
kolaboratzen dugu, langileak eguneratzeari begira.

Errealitate sozial eta kultural guztiak errespetatzen dituen
eta haien ezaugarrietara egokitzen den ikastetxe bat
CATEL Berrikuntzaren Transferentziarako europar proiektuaren eragileak gara; pertsona immigranteen harrera erraztea xedetzat hartuta, proiektu hori “Best Practice
(Jardunbide Ona)” deklaratu du Europako Batzordeak.

Kostu/zerbitzu erlaziorik onena duen ikastetxe bat
Kostu txikienekin (Bizkaiko beste ikastetxe batzuekin alderatuta), Hezkuntza Sailaren, Europako Erkidegoaren eta Mondragon Corporación Cooperativaren babesari esker.
Beka-programa bat tramitatzen dugu, zure gastuak finantzatzen laguntzeko: ikasketak, joan-etorriak,
bibliografia…

Lan-merkaturako orientaziorik onena
Ba al dakizu zer eskatzen duen gaur egun lan-merkatuak? Hori zure ikasketak aukeratzerakoan kontuan
hartu behar duzun errealitate bat da. Politeknika Txorierri Ikastegian konektatuta gaude enpresen beharrekin; horregatik, gehien eskatzen den prestakuntza eskaintzen dugu, eta laneratzeko eta karrera profesionala garatzeko itxaropen onena duten espezialitateetara iristen laguntzen diegu
gure ikasle guztiei, generoaren araberako bereizketarik gabe.

Zientziak Batxilergoa
BISITA GIDATUAK

2 Ikasturte

ASTEARTEETAN

Sarbidea
• Maila Ertaineko Heziketa Zikloak

Eta, gainera, zure prestakuntzarako zerbitzurik onenak
• Orientazio Departamentua
Psikologiako lizentziatu batek zuzenduta, ikasleekin lan egiten du (arreta pertsonala, hezkuntza eta
prebentzio programak, bokazio-orientazioa, ebaluazio psikopedagogikoak, lan bilaketa, ekintzailetza…). Halaber, familiekin era lan egiten du (familien eskola, prestakuntza eta informazio saioak,
banakako arreta…), eta irakasleekin kooperatzen du (tutoretza-ekintzarako planak, orientazio programak, eskolaz kanpoko jarduerak…).
• Eskolaz kanpoko jarduerak
- Hizkuntzak (Euskara, Ingelesa, Alemana eta Frantsesa).
- Web Orrialdeen Diseinua
- Bideojolas Plataforma
- Looking for a job
- Kirol kluba
• Familien elkartea
Aldizka biltzen da zuzendaritza-taldearekin, hobekuntzarako proposamenak ezarri eta bideratzeari
begira (Ekintza Osagarriak eta Eskolaz Kanpokoak, Gurasoen Eskola, ...e.a)
• Ikasle ohien elkartea
Gure BERRITZEN aldizkariaren bitartez, aldizkako informazioa ematen du eguneraketa teknologikoko ikastaroei buruz eta ikastetxearen konpromisoa duten proiektuei buruz

Eredu Hirueleduna:
euskera, gaztelera eta
ingelesa

Irakasgaiak

Ondoren ikasteko aukerak

• Derrigorrezko ikasgaiak
-- Euskara eta Literatura I eta II
-- Espainiera eta Literatura I eta II
-- Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa) I eta II
-- Filosofia (1.) Espainiako Historia (2.)
-- Matematika I eta II
-- Gorputz Hezkuntza (1.)
-- Tutoretza (1.eta2.)

• Unibertsitate-ikasketak

• Modalitate Ikasgai Hautazkoak (bi/ikasturte)
-- Biologia eta Geologia (1.)
-- Marrazketa Teknikoa I eta II
-- Fisika eta Kimika (1.)
-- Biologia (2.)
-- Fisika (2.)
-- Kimika (2.)

-- Ingeniaritzak, Arkitektura, eta abar.
-- Zientziak, Medikuntza, Farmazia, Erizaintza,
Fisioterapia/Psikologia, eta abar.
-- Ekonomia eta Enpresa Zientziak,
Zuzenbidea, eta abar.
-- Gizarte Zientziak, Kazetaritza, Pedagogia,
Irakasletza, eta abar.
• Goi Mailako LHko Heziketa Zikloak
-- Txorierrik eskaintzen dituenak kontsultatu
hurrengo orrialdeetan

• Ikasgai hautazko Orokorrak (bi/ikasturte)
-- Kultura Zientifikoa (1.)
-- Teknologia Industriala I eta II
-- Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak
(I eta II)
-- Psikologia (2.) Erlijioa (2.)
-- Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak (2.)

Ez baduzu Batxilergoa ikasteko
asmorik, Txorierrin matrikula
zaitezke Mekanizazioko Maila
Ertaineko Heziketa Zikloan edo
Goi Mailako Heziketa Zikloetan
sartzeko proba prestatzeko
ikastaroan.

Zientziak Batxilergoa

• DBH

Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko
Goi Mailako Teknikaria
BISITA GIDATUAK

Familia: FABRIKAZIO MEKANIKOA

ASTEARTEETAN

ASTEARTEETAN

Goi Mailako Heziketa Zikloa

2.000 orduko iraupena

2.000 orduko iraupena

Sarbidea

Sarbidea

• DBH tituludunak zuzen sartzen dira.

• Batxilergoa

• LH2

• Zuzenean, Oinarrizko Lanbide tituluarekin

• Maila Ertaineko titulua

• Sarrera-proba (19 urte)

• Sarrera-proba (17 urte)
Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Irakasgaiak / Moduluak

Lanbide aukerak

•
•
•
•
•

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek
dira:
• Delineatzaile proiektugilea
• CAD teknikaria
• Produktuen garapeneko teknikaria
• Matrizeen garapeneko teknikaria
• Tresneriaren garapeneko teknikaria
• Moldeen garapeneko teknikaria
• Produktuen eta moldeen garapeneko
teknikaria

•
•
•
•
•
•
•

Irakasgaiak / Moduluak

Lanbide aukerak

• Mekanizazio-prozesuak
• Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
• Urraduraren, elektrohigaduraren,
ebaketaren, konformazioaren eta prozesu
berezien bidezko fabrikazioa
• Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa
• Sistema automatizatuak
• Metrologia eta saiakuntzak
• Interpretazio grafikoa
• Ingeles teknikoa
• Laneko prestakuntza eta orientabidea
• Enpresa eta ekimen sortzailea
• Lantokiko prestakuntza

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek dira:
• Makina-erremintako doitzailea
• Metalen leuntzailea edo erreminten zorrotzailea
• Metalak lantzeko makinen operadorea
• Makina-erreminten operadorea
• Robot industrialen operadorea
• Erreminten fabrikazioaren langileak, mekanikariak
eta doitzaileak, matrizatzaile-modelatzaileak eta gisa
berekoak.
• Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea

Ondoren ikasteko aukerak
• Zientziak Batxilergoa
• Goi Mailako Heziketa Zikloak

Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa
Produktu mekanikoen diseinua
Fabrikazioaren automatizazioa
Fabrikazio mekanikoko teknikak
Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen
diseinua
Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua
Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua
Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua
Ingeles teknikoa
Enpresa eta ekimen sortzailea
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza

Ondoren ikasteko aukerak
• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitateikasketetara (Ingeniaritzak, Arkitektura…),
irakasgaiak balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri
batzuk

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Maila Ertaineko Heziketa Zikloa

BISITA GIDATUAK

Mekanizazioa (Maila Ertaina)

Familia: FABRIKAZIO MEKANIKOA

Produkzioaren Programazioa

Mekanizazio Teknikaria

Produkzioaren Programazioko
Goi Mailako Teknikaria
Familia: FABRIKAZIO MEKANIKOA
Goi Mailako Heziketa Zikloa

BISITA GIDATUAK

ASTEARTEETAN

2.000 orduko iraupena

Automatizazio eta Robotika Industrialeko
Goi Mailako Teknikaria
BISITA GIDATUAK

Familia: ELEKTRIZITATE ETA ELEKTRONIKA

ASTEARTEETAN

Goi Mailako Heziketa Zikloa
2.000 orduko iraupena

• LH2

• Batxilergoa

• LH2

• Maila Ertaineko titulua

• Sarrera-proba (19 urte)

• Maila Ertaineko titulua

•Sarrera-proba (19 urte)

Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Irakasgaiak / Moduluak

Lanbide aukerak

• Interpretazio grafikoa
• Mekanizazio, konformazio eta muntaiaprozesuen definizioa
• Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
• Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)
• Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen
programazioa
• Produkzioaren programazioa
• Fabrikazio-prozesuen gauzatzea
• Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen
prebentzioa eta ingurumen-babesa
• Produktuen egiaztapena
• Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua
• Ingeles teknikoa
• Laneko prestakuntza eta orientabidea
• Enpresa eta ekimen sortzailea
• Lantokiko prestakuntza

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek
dira:
• Mekanika teknikaria
• Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna
• Metalak lantzeko makinen operadoreen
arduraduna
• Muntatzaileen arduraduna
• CNC programatzailea
• Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen
programatzailea
• Produkzioaren programatzailea

Ondoren ikasteko aukerak
• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitateikasketetara (Ingeniaritzak, Arkitektura…),
irakasgaiak balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri batzuk

Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Irakasgaiak / Moduluak
• Sistema elektrikoak, pneumatiko eta
hidraulikoak
• Sistema sekuentzial programagarriak
• Neurketa eta erregulazio-sistemak
• Potentzia-sistemak
• Dokumentazio teknikoa
• Industria-informatika
• Sistema programagarri aurreratuak
• Industria-robotika
• Industria-komunikazioak
• Automatizazio industrialeko sistemen
integrazioa
• Automatizazioko eta robotika industrialeko
proiektua
• Ingeles teknikoa
• Laneko prestakuntza eta orientabidea
• Enpresa eta ekimen sortzailea
• Lantokiko prestakuntza

Ondoren ikasteko aukerak
• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitateikasketetara (Ingeniaritzak, Arkitektura…),
irakasgaiak balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri
batzuk

Lanbide aukerak
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek dira:
• Automatizazio industrialeko sistemen muntaketa
gainbegiratzeko taldearen burua
• Automatizazio industrialeko mantenu sistemak
gainbegiratzeko taldearen burua
• Aparatu, koadro eta ekipo elektrikoen
egiaztatzailea
• Tailer elektromekanikoko taldearen burua
• Automatizazio industrialeko sistemen mantenua
antolatzeko teknikaria
• Automatizazio industrialeko sistemen abiarazte
teknikaria
• Automatizazio industrialeko sistemak kontrolatzeko
sistemen proiektugilea
• Automatizazio industrialeko sistemak neurtzeko
eta erregulatzeko sistemen proiektugilea
• Automatizazio industrialeko sistemen komunikazio
sareen proiektugilea
• Robot industrialen programatzailea/kontrolatzailea
• Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria
• Automatizazio industrialeko zirkuitu eta sistema
integratuen diseinugilea

Automatizazioa eta Robotika Industriala

Sarbidea

• Batxilergoa

Informatika eta Telekomunikazio Sistemak

Sarbidea

Informatika eta Telekomunikazio Sistemetako
Goi Mailako Teknikaria
BISITA GIDATUAK

Familia: ELEKTRIZITATE ETA ELEKTRONIKA

ASTEARTEETAN

Goi Mailako Heziketa Zikloa
2.000 orduko iraupena

Salmenten eta Merkataritza Espazioen
Kudeaketako Goi Mailako Teknikaria
BISITA GIDATUAK

Familia: MERKATARITZA ETA MARKETINA

ASTEARTEETAN

Goi Mailako Heziketa Zikloa
2.000 orduko iraupena

Sarbidea

• Batxilergoa

• LH2

• Maila Ertaineko titulua

• Sarrera-proba (19 urte)

• Maila Ertaineko titulua

• Sarrera-proba (19 urte)

Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Irakasgaiak / Moduluak
• Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak
konfiguratzea
• Telekomunikazio-sistemen elementuak
• Informatika-sistemak eta sare lokalak
• Telekomunikazio azpiegituren teknikak eta
prozesuak
• Ikus-entzunezko produkzio-sistemak
• Sare telematikoak
• Irrati-komunikazioko sistemak
• Sistema integratuak eta etxe digitala
• Telekomunikazio-instalazioen proiektuak
kudeatzea
• Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak
• Telekomunikazio eta informatika sistemen
proiektua
• Ingeles teknikoa
• Laneko prestakuntza eta orientabidea
• Enpresa eta ekimen sortzailea
• Lantokiko prestakuntza

Ondoren ikasteko aukerak
• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitateikasketetara (Ingeniaritzak, Arkitektura…),
irakasgaiak balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri
batzuk

Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Lanbide aukerak
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek dira:
• Proiektugile laguntzailea, etxebizitza eta eraikinentzako
telekomunikazio instalazioetan
• Etxebizitza eta eraikinentzako telekomunikazio sistemen
muntaketaren gainbegiratzailea
• Telekomunikazio ekipo eta instalazioen egiaztapen eta
kontrol teknikaria
• Telekomunikazio ekipo eta sistemen instalazio,
integrazio eta mantenuko espezialista
• Telekomunikazio instalazioen obra burua
• Irrati eta telebista sistemen ekipoen, ikuskapen,
instalazio, egiaztapen eta kontrol teknikaria, ekoizpen
estudioetan eta ikus-entzunezko ekoizpen sistemetan
• Irrati-hedapen sistemen ekipoen ikuskapen, instalazio,
mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
• Segurtasun elektronikoko eta telebistako zirkuitu itxien
ikuskapen, mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
• Sare lokal eta sistema telematikoen ikuskapen,
instalazio, mantenu, egiaztapen eta kontrol teknikaria
• Irrati-lotura sistemen ikuskapen, instalazio, mantenu,
egiaztapen eta kontrol teknikaria
• Ekipo eta sistema informatikoen integrazio, instalazio
eta mantenuko espezialista

Irakasgaiak / Moduluak

Ondoren ikasteko aukerak

• Erakusleiho-apainketa eta merkataritza
esparruen diseinua
• Produktuak eta sustapenak salmentapuntuan kudeatzea
• Salmenta-taldeen antolamendua
• Salmenta eta negoziazio teknikak
• Marketin-politikak
• Marketin digitala
• Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta
finantziarioa
• Biltegiratzeko logistika
• Hornitze logistika
• Merkataritza-ikerketa
• Salmentak eta merkataritza-espazioak
kudeatzeko proiektua
• Ingelesa
• Laneko prestakuntza eta orientabidea
• Lantokiko prestakuntza

• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitate-ikasketetara
(Gradua: Zuzenbidea, Ekonomia Zientziak, Enpresen
Administrazio eta Zuzendaritza, Irakasletza…), irakasgaiak
balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri batzuk

Beste ikasturte batekin lortu ahalko
duzu Marketina eta Publizitatea Goi
Mailako Teknikari titulua

Lanbide aukerak
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek dira:
• Salmenta burua
• Merkataritzako ordezkaria
• Agente komertziala
• Dendako arduraduna
• Saileko arduraduna, saltokietan
• Saltzaile teknikoa
• Komertzialen koordinatzailea
• Telemarketin gainbegiralea
• Merchandiserra
• Saltokietako erakusleihoen apaintzailea
• Merkataritza esparruen diseinugilea
• Saltokietako promozioen arduraduna
• Merkataritza espazioak jartzeko espezialista

Ingurumen Hezkuntza eta Kontrola

• LH2

Salmenten eta Merkataritza Esparruen Kudeaketa

Sarbidea

• Batxilergoa

Ingurumen Hezkuntza eta Kontroleko
Goi Mailako Teknikaria
ASTEARTEETAN

2.000 orduko iraupena
Sarbidea
• Batxilergoa
• Maila Ertaineko titulua
• LH2
• Sarrera-proba (19 urte)

Aukeratu irakasgai bakoitzaren
hizkuntza (euskara, ingelesa
edo gaztelania)

Irakasgaiak / Moduluak

Lanbide aukerak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauexek
dira:
• Ingurumen-hezitzailea
• Ingurumen-informatzailea
• Ingurumen-hezkuntzako monitorea
• Ingurumen-dokumentalista
• Ingurumen-gidaria
• Ingurumen-jardueren programatzailea
• Ingurumen-kanpainen monitorea
• Natur ondarearen gidari-interpretea
• Ingurumen-kudeaketako zerbitzuaren
profesionala
• Ingurumen-zerbitzuaren profesionala
• Natur esparruen kontrolerako teknikaria
• Naturaren monitorea
• Ingurumen-agentea edo horren antzekoa
• Ingurumen-ekipamenduen monitorea

Ingurumenaren egitura eta dinamika
Ingurune Naturala
Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak
Ingurumen-kudeaketa
Metodo eta produktu kartografikoak
Ingurumen-hezkuntzako teknikak
Ingurumen-hezkuntzako programak
Erabilera publikoko jarduerak
Ingurunean moldatzea
Gizarte gaitasunak
Ingurumen-hezkuntzako eta kontroleko proiektua
Ingeles teknikoa
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Enpresa eta ekimen sortzailea
Lantokiko prestakuntza

Ondoren ikasteko aukerak
• Zuzeneko sarbidea mota bereko unibertsitateikasketetara (Gradua: Ingurumen Zientziak, Zientzia
Kimikoak, Farmazia, Ingeniaritzak …), irakasgaiak
balioztatuz
• Goi Mailako beste Heziketa Ziklo osagarri batzuk

Lan eta Prestakuntza
Departamentua
PI Txorierrik Ikastetxeko ikasleei –alde batetik- eta
ENPRESEI –bestetik- eskaintzen dien zerbitzu bat da, bi
alderdien beharrak eta interesak koordinatzea xedetzat
duena.

Helburu nagusiak honela laburbilduko genituzke:
• Ikasleei begira: lanaren munduan sartzen eta geroago
lanbidean birziklatzen laguntzea.
• Enpresei begira: enpresan sor daitezkeen lanpostu
berrien beharrei erantzutea, haien langileen Prestakuntza
Etengabeari erantzuteaz batera.

Enplegurako Prestakuntza

Goi Mailako Heziketa Zikloa

BISITA GIDATUAK

1. Lana
Laneratzearen alorrean, baliabide eta programa hauek
ditugu:
ENPLEGU POLTSA:
Politeknika Txorierri Ikastegiarena, ikasleentzat eta
ikasle ohientzat, bai heziketa arautukoak (heziketa
zikloak) eta bai lanbide-prestakuntzakoak (langabeak)
eta prestakuntza etengabekoak (jardunean dauden
langileak).
ENPRESETAN PRAKTIKAK EGITEKO PROGRAMAK:
• PRESTAKUNTZA DUALA:
Edozein heziketa ziklotako 2.mailan matrikulatutako
ikasle guztiei aukera eskaintzen zaie, ikasturte osoan,
beren prestakuntzaren zati bat enpresan egiteko
aukera. Ikasturte horretan, ikasleak lan-kontratu
bat (edo beka bat) izaten du, eta hortaz, soldata
bat jasotzen du enpresan ematen duen denboraren
arabera (denboraren ehunekoaren arabera).
• PRESTAKUNTZA DUALA ESPEZIALIZAZIOAREKIN:
2.maila PRESTAKUNTZA DUALA modalitatearekin
egin duten ikasle guztiei hirugarren maila bat egiteko
aukera eskaintzen zaie geroago, enpresen aldetik

eskari handia duten teknologietan espezializatzeko
xedez. Politeknika Txorierrin Trokelen Diseinu
eta Fabrikazioan espezializatzen ditugu ikasleak.
3.maila horretan, ikasleak lan-kontratu bat izaten
du (edo beka bat), eta, hortaz, soldata bat jasotzen
du enpresan ematen duen denboraren arabera
(denboraren ehunekoaren arabera).
FCT (derrigorrezko prestakuntza lantokietan), heziketa
ziklo bateko 2. Ikasturtean matrikulatutako ikasle
guztientzat, Martxotik Ekainera bitartean edo Irailetik
Abendura bitartean.
LEHEN AUKERA (borondatezkoa), beren Lanbide
Heziketako ikasketak bukatu dituzten ikasleentzat:
bekadun moduan kontratatzen dituzte, hiru hilabetez,
500 €ko laguntza ekonomikoa jasoz.
Lanbiderekin kolaboratzen duen zentroa garen aldetik,
praktikak eskain ditzakegu enpresetan (Enplegurako
Prestakuntza ikastaroak) LANBIDEk abiatutako
Profesionaltasun Ziurtagiri ikastaro batean matrikulatutako
ikasle guztientzat. Praktikak ikastaroaren amaieran egiten
dira, eta 200 orduko iraupena dute gutxienez.

Nazioarteko Proiektuak

Familia: SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

Enplegurako Prestakuntza

Enplegurako Prestakuntza

Nazioarteko proiektuak
ZER ESKAINTZEN DUGU?

2. Enplegurako prestakuntza
ZIURTAGIRI PROFESIONALAK, batez ere langabeentzat: Lanbide Prestakuntza hau gainditzeak “Ziurtagiri
Profesional” bat ematen du. Enplegu Eskatzaileengana (%
60) eta Jardunean dauden Langileengana (% 40) zuzentzen
da, Erakunde arduradunek prestakuntza beharren inguruan
egindako diagnosiak kontuan hartuta:
• LANBIDE (Euskal Enplegu Zerbitzua)
ZIURTAGIRI PROFESIONALAK, batez ere jardunean
dauden langileentzat: Prestakuntza Etengabe hau
gainditzeak “Ziurtagiri Profesional” bat ematen du. Jardunean
dauden Langileengana (% 60) eta Langabeengana (%
40) zuzentzen da, Erakunde arduradunek prestakuntza
beharren inguruan egindako diagnosiak kontuan hartuta:
• HOBETUZ (Etengabeko Lanbide Heziketarako Euskal
Fundazioa)

NEURRIRAKO PRESTAKUNTZA, birziklapen-ikastaroak
diseinatuz enpresen beharren arabera.

• Irakasle eta ikasleentzako laguntza, nazioarteko
hezkuntza-jardunbide onenak hurbiltzeko xedez.

empresa eta bekarioaren artean bere jarraikortasuna
erabakiko da.

PRESTAKUNTZA PLANAK GARATUZ, enpresarielkarteek egindako diagnosiaren arabera (Bizkaiko
Enpresarien Konfederazioa eta Bizkaiko Metaleko Enpresen
Federazioa).

• Alor personal eta profesionalean garatzeko aukerak,
atzerriko beste lanbide heziketako ikastegi eta
empresa batzuetan egonaldiak egitearen bidez.

Programa hauetako parte-hartzaileek izen oneko
enpresetan egin dituzte praktikak, hala nola
Holandako LIQUAVISTA eta Philips; Ingalaterrako The
Institute for Cancer Research; Txileko CIPA (Centro
de Investigación de Polímeros Avanzados); Italiako
Bolognako Unibertsitatea; Alemaniako Schenck
Process, edo Berrikuntza Sozialeko enpresetan,
Indonesiako The New Earth Works asko …

Aholkularitza-erakundeek
(LKS,
FORMABASK,…)
diagnostikatutako Prestakuntza Planetan KOLABORATUZ.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin KOLABORATUZ
beste ikastetxe batzuetako irakasleen irakaskuntzagaitasuna hobetzera zuzendutako Prestakuntza Planen
garapenean.

Nazioarteko sailak bi ardatzen bitartez eskaintzen ditu
laguntza eta aukera horiek:

1. Mugikortasun Proiektuak
PRAKTIKAK kudeatzen ditugu ENPRESETAN
Erasmus*: bidea ematen du gure GMHZetako eta
EMHZetako ikasleek beren FCTak (13 aste) europar
enpresetan egin ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren
lankidetzarekin, berak programaren zati bat
kofinantzatzen baitu.
Global Training: bidea ematen du Euskadiko edozein
ikastegitako GMHZetako edo unibertsitatetako 30
urtetik beherako titulatuek 6-12 hilabetko praktikak
egin ditzaten munduko edozein lekutako enpresetan.
Praktika horiek Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasun sailaren bekak dituzte.
1.358€ hileroko diru-laguntza haiserako sei hilabetetan
izango da. Hasierako sei hilabeteen bukaeran,

Programa hauei buruzko informazio gehiago ikusteko,
gure webgunea kontsulta dezakezu: www.txorierri.net

2. Hezkuntza-berrikuntzako
proiektuak
Lanbide heziketako sistemak hobetzera zuzendutako
europar proiektuak dira. Europako hainbat empresa,
lanbide heziketako ikastegi eta unibertsitaterekin
batera lan egiten dugu, lankidetzan, Politeknika
Txorierriko irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko.
Proiektu hauen helburua da gure ikasle eta irakasleen
gaitasun profesional, teknologiko eta pertsonalak eta
haien enplegu-aukerak hobetzea ahaldidetzen duten
programak garatzea.
Produktu intelektual berritzaileak
garatzeko Elkarte estrategikoak
OPENIN
(2016-2019): Open Source
Applications for Industrial Automation (http://
www.openinproject.eu/). Politeknika Txorierrik
koordinatuta eta Portugal, Italia eta Greziako
kideen laguntzarekin, proiektuak tesna ireki
eta berritzaileak eskaintzen ditu sistema
automatizatu profesionalen garapenean, arlo
teknologiko berrietara iristeko bide errazagoa
eskaini ahal izateko, tradizionalki prestakuntza
aldetik kostu handiagokoak eta zurrunagoak
diren arlo teknologikoetara, hain zuzen ere.
Malta, Belgika eta Zipreko kideen laguntzarekin,
proiektuak elektrikarien ikaskuntza indartuko du
moduluak online sortzearen bitartez.

Nazioarteko proiektuak

SAFETY4EL (2016-2019): Safety4el (2016-2019): Improved Safety for Electricians (http://www.safety4el.net/).
Danimarkako Syddansk Erhvervsskole zentroak koordinatuta eta Espainia, Erresuma Batua, Malta, Belgika eta Zipreko kideen
laguntzarekin, proiektuak
elektrikarien ikaskuntza
indartuko du moduluak
online sortzearen bitartez.

QUAL4T2 (2016-2019): Further Quality Improvement for
VET, guiding teacher Teams in Europe in strategic planning
(http://qual4t-project.org/). Holandako Landstede zentroak
koordinatuta eta Espainia, Danimarka, Italia eta Greziako
kideen laguntzarekin, proiektu honen xedea da LHko
zentroetako irakasle-taldeei laguntzea kalitatearen aldeko
mekanismoen erabileran. Gure helburua da behetik gorako
ikuspegi bat erabiltzea eta produktuen
prototipoek garatzea,
irakasleen iruzkinek
lagunduta.
TMTAL (2016-2018): Four Steps for Employment.
Turkiako Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi zentroak
koordinatuta eta Espainia, Hungaria, Portugal eta Erresuma
Batuko kideen laguntzarekin, proiektuaren helburua da
ikasleak orientatzeko prozesua hobetzea, horren bidez
haien enplegagarritasuna hobetzeko.
Life on Line
(2015-2018): Key competences in Life Skills (www.
lifeonline.education). Erresuma Batuko Bridgwater
Collegek koordinatuta eta Espainia, Finlandia, Eslovenia
eta Erresuma Batuko kideen laguntzarekin, proiektuaren
helburua da gazteen gaitasunak hobetzea ekintzailetza
eta enplegagarritasunaren alorretan, ikaskuntzarako online
plataforma bat garatzen bitartez.

Engine4F (2016-2018): Engineer for the Future (http://
engine4f.aeva.eu/). Portugal, Espainia, Estonia, Grezia
eta Zipreko zenbait ikastetxek bultzatuta, bere helburua
da ibilibide teknikoak aukeratzen dituzten emakumezko
ikasleen kopurua handitzea, dela lanbide heziketa dela
unibertsitatean.

