LHko
goi mailako
zikloei buruzko
orientaziorako
pistak

Ekimen kolaboratiboa – Egileak
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentua
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua
HAZI ARTE proiektuan oinarrituriko ekimena
2017-2018 edizioa “To rent or not to rent”

Gauzatze teknikoa
Natalia Ayesa Guerrero
Xabier Arrozpide Etxeberria
Javier Cañada Zarranz
José Luís García Hernández
Miguel Angel González Moreno
Olga Lucio Malmonge

Eskerrak
Barañain Auditorioa
Iruñeko Arte Eskola
Huarte BHI
Instituto Nacional de Seguridad, Salud, y Bienestar en el Trabajo
Barañain Auditorioan praktiketan zeuden gazteak
Loli Gimeno
Sara Ruiz Huelva (NOPLOI)
ISBN 978-84-09-09570-4

AURKIBIDEA. GOI MAILA
Abeltzaintza eta abere-osasuneko laguntza..................................................................................................................... 05
Administrazioa eta finantzak......................................................................................................................................................... 06
Aho-hortzetako higienearen arloko goi-teknikaria....................................................................................................... 07
Anatomia patologikoa eta zitodiagnostikoa..................................................................................................................... 08
Animazio soziokulturala eta turistikoa..................................................................................................................................... 10
Argazkigintza................................................................................................................................................................................................. 11
Arrisku profesionalen prebentziorako .......................................................................................................................................12
Automozioko................................................................................................................................................................................................. 13
Basoen eta natur ingurunearen kudeaketa......................................................................................................................... 14
Bidaia-agentziak eta ekitaldien kudeaketa......................................................................................................................... 15
Dekorazio-lanen proiektuak eta zuzendaritza................................................................................................................... 16
Diseinua eta altzari-horniketa........................................................................................................................................................ 17
Diseinua Fabrikazio Mekanikoan .................................................................................................................................................. 18
Ebanisteria artistikoa............................................................................................................................................................................. 19
Efizientzia energetikoa eta eguzki-energia termikoa.................................................................................................. 20
Egokitze fisikoko goi mailako teknikaria.................................................................................................................................. 21
Ekoizpen grafikoaren diseinua eta kudeaketa.................................................................................................................... 22
Energia berriztagarriak.........................................................................................................................................................................23
Estetika integrala eta ongizatea.................................................................................................................................................. 24
Estilismoa eta ile-apainketako zuzendaritza......................................................................................................................25
Etxegintza-proiektuak.......................................................................................................................................................................... 26
Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa................................................................................................. 27
Gizarte-integrazioa................................................................................................................................................................................ 28
Grabatuak eta estanpazio teknikak.......................................................................................................................................... 30
Haur-hezkuntza.......................................................................................................................................................................................... 31
Hortz-protesien ........................................................................................................................................................................................ 33
Ikus-entzunezko grafika...................................................................................................................................................................... 34
Industria automatizazio eta robotika industrialeko .................................................................................................... 36
Ingurumen-osasuneko teknikaria ................................................................................................................................................37
Instalazio termikoen eta iheslarien mantentze lanak................................................................................................. 38
Irudi eta osasun nuklearreko goi-teknikaria........................................................................................................................ 39
Kalitatearen analisi eta kontrolerako laborategia.......................................................................................................... 40
Kirol eta animazio soziokulturala.................................................................................................................................................. 41
Kirol jarduera fisikoen animazioa.................................................................................................................................................42
Laborategi kliniko eta biomedikoko goi-teknikaria....................................................................................................... 43
Mantentze elektronikoa ..................................................................................................................................................................... 44
Marketina eta publizitatea............................................................................................................................................................... 45
Mekatronika.................................................................................................................................................................................................. 46
Metalezko eraikuntzak..........................................................................................................................................................................47

Nazioarteko merkataritzaren......................................................................................................................................................... 48
Paisajismoa eta landa ingurunea................................................................................................................................................ 49
Prozesuak eta kalitatea elikagaien industrian.................................................................................................................. 50
Salmenten eta merkataritza-guneen kudeaketako goi maila.............................................................................. 51
Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak................................................................................................................ 53
Sukaldaritza-zerbitzuak zuzentzeko goi-teknikari ikasketak egiteko informazio lagungarria... 54
Sukaldaritza-zuzendaritzako ......................................................................................................................................................... 56
Teknika eskultorikoak..............................................................................................................................................................................57
Telekomunikazio-sistemak eta sistema informatikoak ............................................................................................. 58
Turismo gidak eta bidaietako laguntza.................................................................................................................................. 59
Web aplikazioen garapena............................................................................................................................................................... 60
Zikloari buruzko informazio lagungarria................................................................................................................................. 61
Zuzendaritzari laguntzekoa..............................................................................................................................................................62

5

GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ABELTZAINTZA ETA
ABERE-OSASUNEKO LAGUNTZA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Matematikako ezagutzak eta Biologia, batxilergoko maila.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Heldutasuna, lanerako gaitasuna, ekimena, antolaketa pertsonala, espiritu kritikoa, erantzukizuna,
ordutegien erabilgarritasuna.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Egunean bi eta hiru ordu bitartean, errendimendu onargarrirako.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Makineria eta instalazioak, horiekin harremana izan dute.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Ertaina

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Garrantzitsua da espezialitatea gustuko izatea.
• Oso beharrezkoa da esfortzu-gaitasuna, eta zeregin guztiak ez dira beti atseginak.
• Garrantzitsua da kontuan hartzea ez dela bakarrik “animaliatxoak zaintzea”, abeltzaintza

dela
eta horren helburua giza kontsumorako, haragitarako edo animalietatik datozen beste produktu
batzuetarako erabiltzea dela.
• Ahalegina eta ekimena eskatzen da, batzuetan ordutegien malgutasuna beharrezkoa da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ADMINISTRAZIOA
ETA FINANTZAK
Zer ezagutza izan behar dira aldez aurretik aukeratutako zikloa egin ahal
izateko?
• Oinarri matematiko ona
• Ahozko eta idatzizko hizkuntza
• Interneteko

zuzen erabiltzea (hiztegiaren aberastasuna)
oinarrizko ezagutzak, testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak...

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai aukeratutako zikloa
egiteko bai lanbidean aritzeko?
Ezaugarri pertsonalak:
• Administrazio-lanak ordenatu, planifikatu eta antolatzeko ohiturak, eta enpresaren testuinguruan sor
daitekeen dokumentazioaren kudeaketa.
• Trebetasun sozialak eta errespetuzko eta entzuteko jarrerak.
• Talde-lanerako joera
• Ahozko nahiz idatzizko komunikazio-gaitasuna.
• Aplikazio informatiko eta ofimatikoak erabiltzeko trebetasunak, indar handiagoz lan munduan eta
egunerokoan ezarri direnak.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Nahikoa da egunean 2 edo 3 orduz. Oso beharrezkoa da iraunkortasuna jasotzea eta ahalegina
erregulartasunez egitea.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
Kontabilitatea eta fiskalitatea, bere hizkuntza teknikoarengatik eta ezagutzen konplexutasunagatik.
Ofimatika eta informazioaren prozesua, gai-zerrendako zabalerari eta konplexutasunari dagokienez.
Gaiak besteren kontura kudeatzea.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Ertaina-altua.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
• Lanean ahalegin eta konstantzia apur bat izanez gero, epe laburreko lan-irteerak dituen zikloa da.
• Atzerrian praktikak egiteko aukera dago.
• “Enpresa-simulazioari” buruzko modulu bat ematen da. Modulu horretan, benetako enpresa baten

eguneroko lana egiten da administrazio-sail bakoitzean.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

AHO-HORTZETAKO HIGIENEAREN
ARLOKO GOI-TEKNIKARIA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
Biologia, kimika eta anatomia arloko oinarrizko ezagutzak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Enpatia pazientearekin eta gainerako lankideekin. Ikasteko eta talde-lanerako prestutasuna. Tresnak
erabiltzeko esku-trebetasuna eta klinika-prozedurak betetzeko zorroztasuna. Aldaketetara egokitzea eta
teknologia berriak erabiltzea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Bi ordu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
ikasturtean: Aho-barrunbearen azterketa eta fisiopatologia, batez ere, aurrez anatomia
ikasi ez duten ikasleentzat.Nahiko konplexua da, informazio asko identifikatu, prozesatu eta lotu behar
delako.
• Bigarren ikasturtean: Aho-osasunaren epidemiologia.Zaila egiten zaie datuen tratamendua aurretiazko ezagutzarik ez dutelako, ezagutza horiek aplikatzeko eta interpretatzeko praktikarik ez dagoelako eta, batez ere, eguneroko praktikatik urrun dagoen modulu gisa ikusten delako.
• Lehenengo

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Ertaina.

Ziklo hau egitea pentsatzen ari denari orientabide egokia emateko kontuan izan
beharreko beste alderdi batzuk.
Garrantzitsua da ikasleak egitura anatomikoen aurrean arbuiorik ez sentitzea, kontuan izanda aho-barrunbea izango dela bere lan-eremua. Halaber, pertsona lagunkoia izan behar du, pazientearekin oso
gertuko harremana izan behar duelako.
Pertsona ordenatua eta zuhurra izan behar du, lana programatzeko eta prestatzeko eta eguneroko
agenda betetzeko gai dena.
Ikasle batzuek unibertsitate-karreretarako sarbide gisa aukeratzen dute ziklo hau, eta, balio berezirik
ematen ez dioten arren, pozik geratzen dira zikloarekin eta aho-hortzetako higienista lanbidearekin.
Bereziki azpimarratzekoa da ziklo honetako enplegagarritasun-tasa altua. Ia ez dago langabeziarik sektorean.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ANATOMIA
PATOLOGIKOA
ETA ZITODIAGNOSTIKOA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Osasun-zientzietako batxilergoa gainditu duen edo erdi-mailako ziklo bat (osasun-profesionalen arlokoa
bada hobe) eta/edo osasun-zientzien arloko goi-mailako ziklo baterako sarbide-ikastaroa egin duen
edonork egin dezake. Ahozko eta idatzizko ulermen eta adierazpen egokia behar da, eta biologiaren,
kimikaren eta ingelesaren arloko oinarrizko ezagutzak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Lanarekiko interesa eta motibazioa.
• Eskuekin trebea izatea.
• Ordena, zorroztasuna eta metodoa.
• Behatzeko gaitasuna.
• Denbora luzez kontzentrazioa mantentzeko gaitasuna.
• Heldutasuna eta oreka emozionala.
• Gaitasun fisiko eta psikiko handia.
• Ekimena.
• Ezustekoen aurrean erantzuteko gaitasuna.
• Erantzukizuna.
• Jarrera kritikoa.
• Taldean lan egiteko prestutasuna.
• Jendearekin errespetuz eta adeitasunez jokatzea.
• Sekretu profesionalari eustea. Diskrezioa.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Ikasketak egunean edukitzeko, ikasle bakoitzak behar duen denbora eman beharko du lanak egiten edo
eskola-orduetan landutako gaiak errepasatzen. Denbora hori desberdina izaten da ikaslearen arabera.
Eguneko hiru ordu inguru.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Biologia molekularra, zitologia orokorra eta ginekologia, nekropsiak eta zitologia- eta ehunprozesamendua.
Modulu horietan, aurrez inoiz ikasi gabeko prozedura-ezagutzak barneratu behar dira. Horretarako,
denbora luzez kontzentratuta egoteko gaitasuna behar da, xehetasun morfologikoei jarri behar zaie eta
lanean iraunkorra izan behar da.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun handikoa.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ANATOMIA
PATOLOGIKOA
ETA ZITODIAGNOSTIKOA
Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:

Titulu honen bidez, osasun-zentro publiko nahiz pribatuetan, unibertsitateetan eta ikerketa-zentroetan
egin daiteke lan.
Espazio ez oso handietan egiten da lan, zenbait teknikarirekin batera (beti berak izaten dira). Hainbat
fase dituzten prozesuekin egin behar da lan (fase horiek oso luzeak izan daitezke).

Ez dute profil profesionala betetzen:
Egonezin handiko pertsonek.
Kontzentratzeko gaitasun gutxiko pertsonek.
Isiltasunean lan egiten ez dakiten pertsonek.
Pazienteekin zuzeneko tratua nahiko duten pertsonek.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ANIMAZIO SOZIOKULTURALA
ETA TURISTIKOA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Ahozko eta idatzizko adierazpena.
• Pertsona arteko komunikazio-gaitasunak.
• Gizarte-zientziei eta gai sozialei buruzko nozioak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Ezaugarri pertsonalak
• Entzuteko prestutasuna
• Taldean eta sarean lan egiteko gaitasuna
• Inprobisatzeko, ekimena izateko eta gatazkak konpontzeko gaitasuna
• Baliabideak bilatu eta erabiltzeko gaitasuna
• Kezka sozialak
• Gaitasun kritikoa eta berritzeko eta hobetzeko gaitasuna
Ezaugarri profesionalak
• Animazio soziokultural eta turistikoaren arloan jarduerak programatu, antolatu, aurrera eraman eta
ebaluatzeko gaitasuna
• Taldeko eta komunitateko dinamikak aurrera eramateko gaitasuna
• Pertsonak eta baliabideak kudeatzeko gaitasuna
• Gaitasun kritikoa eta berritzeko eta hobetzeko gaitasuna

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Egunean bi ordu inguru. Oso garrantzitsua da jarrera aktiboa izatea eta komunitateko baliabideak
erabiltzea.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Garapen

komunitarioa, terminologia teknikoa erabiltzen delako eta lantzen diren gaiei buruz
hausnartu eta ikuspegi kritikoa izan behar delako.
• Esku-hartze sozialaren metodologia, terminologia teknikoa erabiltzen delako eta prozesuan parte
hartzen duten erreferenteak izan behar direlako.
• Ingelesa, aurretiazko ezagutzak izan behar direlako, goi-mailako ziklo bati dagokion hizkuntzagaitasuna izateko.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu
(baxua, ertaina edo altua)?
Ertaina.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Lanbidean ez dira soilik jarduerak egiten askotariko herri eta kolektiboekin. Planifikazioan, espazioen

kudeaketan, zerbitzuetan eta bestelako jardueratan ere egiten da lan.
• Hainbat zerbitzu eta baliabidetan espezializatutako irteerak ditu zikloak.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ARGAZKIGINTZA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Ziklo hau egiten duten ikasleek interesa eta ikasteko prestutasuna izatea komeni da.
• Halaber, beharrezkoa da informatikari buruzko oinarrizko nozioak eta nolabaiteko kultura

bisuala

izatea, eta artea gustuko izatea.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Modu autonomoan eta taldean lan egiteko gaitasuna.
• Aktiboak eta dinamikoak izan behar dute, esperimentatzeko

gogoa, erreferenteak eta irtenbideak

bilatu, informatu, ikertu, taldean lan egin…

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Proiektuaren

arabera, baina gehienak eskola-orduetan egiteko daude programatuta, baldin eta ordu
horiek ondo aprobetxatzen badira eta modu eraginkorrean egiten bada lan. Batzuetan, beharrezkoa
izan daiteke gelatik kanpo lan egitea (batez ere, informazioa bilatzeko eta proposamenak lantzeko).

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Argazkia

II proiektuak, lan-bolumenagatik. Antolakuntza eta eraginkortasun handia eskatzen duen
modulua da.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Ertaina, maila

horretako beste guztiek bezala.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Eskola-orduetatik kanpo egin behar da lan.
• Jarduerak egiteko, pixkanaka materiala erosten

joatea komeni da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ARRISKU
PROFESIONALEN
PREBENTZIORAKO
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
Maila ertaina behar da alor hauetan: matematikak, hizkuntza, irakurketaren ulermena eta adierazpena
(ahozkoa nahi idatzia).

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Jakin-mina eta behatzeko gaitasuna.
• Zorroztasuna, planifikatzeko gaitasuna, ordena.
• Lan-munduan harremanak izateko gaitasunak.
• Enpatia langileekin, nagusiekin…
• Lanpostu bakoitzeko arriskuei buruzko prestakuntza

emateko interesa.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Aurrez

ikasteko ohitura izatea komeni da. Bi ordu inguru behar dira egunean, baina ikasle batzuk
denbora gehiago behar izaten dute.
• Eskola-orduez kanpo lanak egin behar izaten dira (proposatutako arazoak konpondu, txostenak egin,
informazio bilatu… ).

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Modulu guztiek antzeko zailtasun maila izaten dute, bai teoriari bai jarduera praktikoei dagokienez.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun ertain-altua.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Garrantzitsua da eskola-orduetara joatea, irakasleen laguntza behar baita
• Halaber, garrantzitsua da parte hartzeko eta laguntzeko jarrera izatea.

trebetasunak lortzeko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

AUTOMOZIOKO
Aldez aurretik zer ezagutza izan behar dira hautatutako zikloa arrakastarako
itxaropenez egin ahal izateko?
Oso komenigarria da ondo oinarritutako elektrizitateko, elektrotekniako eta elektronikako ezagutzak
izatea (batxilergoko 2. maila), edo erdi mailako ibilgailuen elektromekanikako curriculum-eskakizunak
aise gainditzea.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai aukeratutako zikloa
egiteko bai lanbidean aritzeko?
Esku-trebetasuna ondo garatuta eduki behar da.
Analisirako eta kontzeptuen zerrendarako gaitasun ona izatea komeni da; izan ere, moduluetan hainbat
gai teoriko eta praktikok parte hartzen duten prozedurak lantzen dira, eta horiek emaitzak lortzen
dituzte.
Erantzukizuna, autokontrola eta diziplina.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Egunean 2 ordu. Goi-mailako profesional teknikoak prestatzeko irakaskuntzak direnez, egiten jakiteak
oinarri teoriko sendo bat izan behar du oinarri, etorkizunean sektore profesionalean gertatzen diren
aldaketetara eta berrikuntzetara egokitzeko. Prozesu jakin batzuk ulertu eta barneratzeko, ikastetxeko
presentziazko ordutegitik kanpo banakako ikasteko denbora behar da.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
Lehen mailakoak:
Segurtasuneko eta erosotasuneko sistema elektrikoak: Motor termikoak eta sistema osagarriak
Ondo oinarritutako elektrizitateari eta elektronikari buruzko ezagutza behar da.
Bigarren mailakoak:
Ibilgailu hibridoak, elektrikoak eta hidrogenozkoak: edukien berritasuna eta elektrizitateari eta
elektronikari buruzko ezagutza.
Gainazalen tratamendua eta estaldura: Zailtasuna, martxan jartzen dituen eskuzko trebetasun eta
trebetasunetan eta eskatzen duen zehaztasunean, arretan eta kontzentrazioan datza.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
Automobilgintzaren munduarekiko interesa, eta egoera eta erronka profesional berriei aurre egiteko
ekimena eta ahalegina.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

BASOEN
ETA NATUR
INGURUNEAREN KUDEAKETA
Aldez aurretik zer ezagutza behar da aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
• Matematikako ezagutzak.
• Zientzien Batxilergoa.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai aukeratutako zikloa
egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Lanbideko gustua. Bokazio-lanbidea
• Ikasteko ohitura.
• Lanerako ohitura.

da. Landa-lanari eta aire zabalean egindako lanari erresistentzia.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
• Egunean

bi eta hiru ordu bitartean, errendimendu onargarrirako.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
• Mendien eta botanikaren kudeaketa. Edukiak, zabalak eta zertxobait
• Oro har, moduluek arreta eta eguneroko lana eskatzen dute.

konplexuak.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina-altua.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
• Eduki

horiek ez dira soilik eskolara etortzen, ezinbestekoa da, baizik eta lan pertsonal handia eskatzen
dute, eta lan eta ikaskuntzak egunean bertan eramaten dituzte.

• Kontua

da lanean eta egunez egun ikasten joatea, horrela egiten ez bada, zaila da azterketa horiek
arrakastaz gainditzea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

BIDAIA-AGENTZIAK
ETA EKITALDIEN
KUDEAKETA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Gomendagarria da:
• Batxilergoan geografia, historia eta artearen historia ikastea.
• gutxienez A-1 maila izatea frantsesez eta A-2 maila ingelesez
• matematika komertzialerako erraztasuna izatea.
• Idazteko eta txosten eta liburuxkak egiteko maila ona izatea.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Jendearekin

eta jendearentzat egiten da lan: bezeroei zerbitzua eta atsegina emateko jarrera,
jendetasunez jokatzea, harremanak izateko gaitasuna, enpatia, begikotasuna…
• Salmentarako eta harreman publikoetarako gaitasunak.
• Talde-lana: bi ikastaroetako proiektu eta lan asko egiteko eta profesionalki jarduteko, esfortzuak
koordinatzen eta beste pertsona batzuekin lan egiten jakin behar da.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Ikasteko

eta lanak egiteko egunero 2 edo 3 ordu hartzea gomendatzen dugu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Frantsesa eta ingelesa: baldin eta ikasleak gutxienezko maila ez badu aurrez.
• Zerbitzu turistikoen salmenta: moduluaren zati garrantzitsu batean, ingelesez

aritzeko gaitasuna

behar baita.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Ertaina, humanitate

eta gizarte-zientzietako batxilergotik datozenentzat.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Turismoan lan egiteko, bi alor hauetako gaitasunak landu behar dira:
• Bezeroen arreta eta bidaia-agentzien kudeaketa.
• Mota guztietako zerbitzu turistikoak eta ekitaldiak

planifikatu eta aurrera eramatea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

DEKORAZIO-LANEN
PROIEKTUAK
ETA ZUZENDARITZA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Geometria metrikoko eta espazialeko oinarrizko ezagutzak. Esku hutsezko marrazketa.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Espazio-ikuspegia. Eduki

matematikoak ulertzeko gaitasuna. Banaka nahiz taldean lan egiteko ohitura.
Autokritikoa izatea. Aztertzeko gaitasuna. Sentsibilitate artistikoa.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Gutxienez, hiru ordu egunean, gai teorikoak eta ariketa praktikoak barne.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Espazio-ikuspegiarekin, diseinuarekin

eta sormenarekin lotutakoak, laneko metodo kritiko eta analitiko
bat lortzeko zailtasunagatik. Halaber, ikasleei nahiko zaila egiten zaie bi dimentsiotatik hirura pasatzea.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Oinarrizko ikasketekin eta unibertsitatekoekin alderatuta, erdi-mailako zailtasuna duela esan daiteke.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Funtsezkoa da lan egiteko orduan irizpide arrazoituak erabiltzea eta ohartzea, ikasketa artistikoetan,
prozesu arrazionalak eta intuitiboak era konbinatuan aplikatu behar direla.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

DISEINUA
ETA ALTZARI-HORNIKETA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
Marrazketa teknikoa da diseinuaren alorreko komunikazio-kodea. Beraz, hizkera hori ezagutzea funtsezkoa da zikloa arrakastaz amaitzeko. Halaber, beharrezkoa da espazio-ikuspegia izatea: adibidez,
espazioan dagoen plano bat bi dimentsioetan irudikatzeko gai izatea, gure irudimenean dagoen objektu
bat irudikatu eta sistema diedrikoan adieraztea edo planoak ulertzea altzari baten piezak mekanizatzeko
eta muntatzeko.
Ziklo honetan, 1. batxilergoko marrazketa teknikoko ezagutzak izan behar dira gutxienez. Ikasleek geometria deskribatzailearen ohiko irudikapen-sistemak ezagutu behar dituzte: sistema diedrikoa, sistema
axonometrikoa (isometrikoa) eta cavalieri perspektiba. Ondo dator beste irudikapen-sistema batzuk ere
ezagutzea, baina ez da beharrezkoa.
Halaber, trebetasun pixka bat izan behar da marrazketako tresnekin eta arkatzarekin, eta geometria lauan
defendatzen jakin behar da (puntua, zuzena, irudi geometrikoak, tangentziak, proportzionaltasuna… ).

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Espazioa eta planoa ulertzeaz gainera, ikasleek ohartu behar dute trebetasun jakin batzuk izan behar dituztela eskuekin (marrazketarako, artisau-lanak egiteko… ). Izan ere, tailerreko tresna eta makinen bidez,
zura eta zuraren deribatuak altzari eta arotzeriako objektu bihurtzean datza lanbidearen zati bat.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Bistan denez, ikasle bakoitzaren araberakoa da egunero ikasten pasa beharreko denbora. Dena den, batez
beste egunero ordu betez edo ordu eta erdiz etxean lan eginez, zikloa ondo gainditu daitekeela uste dugu
(kontuan izanda garai batzuetan gehiago lan egin behar dela eta beste batzuetan gutxiago).

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Normalean, eduki abstraktuenak dituzten moduluak izaten dira konplexuenak: Produktuaren garapena,
irudikapena, diseinua eta ekoizpenaren kudeaketa. Dena den, zenbaitek tailerreko jardueretan eta
fabrikazioari eta instalazioari buruzko moduluetan izaten dituzte zailtasunak, horrelako lanak eskuz
egiten dituzten lehenengo aldia delako.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zikloan aipaturiko ezagutza eta gaitasunekin sartuz gero, erdi-mailako zailtasuna duela uste dugu.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Arteari eta barne-diseinuari edo produktuen diseinuari buruzko interesa izanez gero, ikaslea motibatuago
egongo da eta errazago garatu ahal izango du bere sormena.
Esperientziak erakutsi digu profil oso teknikoa edo fabrikazio arloko profila duten ikasle askok (adibidez,
arotzeriako eta altzarigintzako erdi-mailako ziklotik zuzenean datozenak) ez dutela goi-mailako ziklo
honekin gozatzen, diseinuaren arloan duten interes-faltagatik.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

DISEINUA
FABRIKAZIO
MEKANIKOAN
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
• Matematikan, oinarrizko kalkuluak, ekuazioak ebaztea, trigonometria
• Hizkuntza, hizkuntza menderatzea, ahozko eta idatzizko ulermena, idazketa, ortografia
• Marrazketa teknikoaren oinarrizko kontzeptuak.
• Informatika, informatikako oinarrizko ezagutzak, Word eta PowerPoint.

menderatzea.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai zikloa egiteko bai
lanbidean aritzeko?
Ezaugarriak
• Mekanikarekiko, informatikarekiko eta diseinuarekiko interesa espazio-ahalmena
• Taldean lan egiteko gaitasuna Erantzukizuna eta diskrezioa Antolamendua eta garbitasuna
Trebetasunak
• Sormena Ahalmen erabakitzailea Plangintza Komunikazioa

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Gutxienez 2 ordu egunean

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
• Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa: gaitasun espaziala eta lanerako gaitasuna eskatzen
• Produktu mekanikoen diseinua 1: kontzeptu matematikoak eta problemen ebazpena aplikatzea

du.

eskatzen du.
mekanikoen diseinua 11: lanerako eta antolatzeko gaitasun handia eskatzen du proiektuak
egiteko.
• Mekanizazio-prozesu aurreratuak: trigonometria-ezagutzak aplikatzea eskatzen du.
• Produktu

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasuna: Ertaina-Altua

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Interesgarria teknologia berriak eta industria mekanikoa erakartzen dituzten pertsonentzat.
• Oso oinarri ona ematen die ingeniaritza batekin jarraitu nahi duten ikasleei.
• Lanerako eta antolaketarako gaitasun handia eskatzen du, eta horrek oinarri akademikorik eza konpentsa

dezake.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

EBANISTERIA
ARTISTIKOA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Eskuzko tresnak erabiltzen ohituta egotea (gutxienez, teknologiako ikasgaian ikasitakoa)
• Marrazketako oinarrizko nozioak (plastikako ikasgaian ikasitakoa)
• Kalkulu mentalari eta lagunduari, hiruko erregelari eta ehunekoei buruzko oinarrizko nozioak. (oinarrizko

matematikako ikasgaietan ikasitakoa).

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Eskuekin trebea izatea eta psikomotrizitate nahiko fina, edo, gutxienez, trebetasun horiek lortzeko jarrera.
• Lana ondo egiteko gogoa eta pazientzia edo ezaugarri horiek lantzeko jarrera.
• Diseinurako, arterako, artisautzarako eta zaharberritzeko interesa edo, behintzat, alor horiek lantzen

hasteko jakin-mina.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Modulu

teorikoenetan iraunkortasunez ikasi behar den arren (altzarien historia, materialak eta zuraren
teknologia… ), ziklo honetan, ondo aprobetxatu behar da gelan ematen den denbora, eta gelatik
kanpo, berriz, hurrengo egunerako antolatzeko, materialak lortzeko, material zatiak prestatzeko… hartu
behar da denbora.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Modulu

teorikoenak, ikasteko ohitura gutxien dutenentzat: altzarien historia, materialak eta zuraren
teknologia…
• Modulu praktikoak, lan praktikoa egunean edukitzeko heldutasunik ez dutenentzat: tailerra, bolumena,
marrazketa artistikoa…
• Ordenagailu bidezko moduluak, tresna horiekin lan egiteko zailtasunak dituztenentzat: aplikazio
informatikoak, ebanisteriako proiektuak…

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Zailtasun

gutxiko zikloa da diseinua eta tailerreko lana gustuko duenarentzat. Beharrezkoa da ikastea
eta lan egitea, ziklo guztietan bezala, baina, ziklo honetan, ikasleek aukera dute altzariak, marrazkiak
eta bestelako objektuak egiteko, eta horrek asko gogobetetzen ditu.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Beste

ikasketekin alderatuta, ebanisteria artistikoa egiten dutenek zurgintzako tailerretan erabiltzen diren
makinak eta erremintak erabiltzen ikasiko dute. Hala, zura lantzen ikasiko dute, eta teknika tradizionalak
eta makineria aurreratua konbinatuz altzariak egiten. Zizelkatzen, modelatzen eta marrazten ere
ikasiko dute, eta diseinu-software bidez eta 3D teknologiarekin objektuak egiten. Halaber, altzariak eta
bestelako objektuak diseinatuko dituzte. Ziklo hau egiten duten ikasleek oinarri on bat lortzen dute,
aurrerago, industria-diseinuarekin, objektuen diseinuarekin, arte ederrekin… lotutako ikasketak egiteko
edo, sektorean bertan, haien kontura edo beste norbaiten kontura lan egiten hasteko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

EFIZIENTZIA ENERGETIKOA
ETA EGUZKI-ENERGIA TERMIKOA
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
• Informatika-programen

erabilera erabiltzaile-mailan (Windows, Word, excel) Aplikazio
informatikoetarako gustua
• Matematika eta fisika jakitea. marrazketa tekniko

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Harreman profesionalerako eta komunikaziorako bide eraginkorrak ezartzea beste pertsona batzuekin.
Bere lanaren esparruan berrikuntza- eta eguneratze-izpiritua mantentzea, bere ingurune profesionaleko
aldaketa teknologikoetara eta antolamenduetara egokitzeko. Modu aktiboan parte hartzea bizitza
ekonomikoan, sozialean eta kulturalean, jarrera kritiko eta arduratsuarekin.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Batez beste, 3 ordu egunero, ikasgelan aurreratutako kontzeptu guztiak laburbiltzeko eta finkatzeko.
Eskola-orduetatik kanpo egin behar diren memoria eta lan pertsonalak.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Ekipo eta instalazio termikoak Eraikinetako energia-ziurtagiria Termodinamikaren eta ekipoen teoria.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina egunero etxean.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Talde-lanerako jarrera. Autonomia ekimenerako gaitasuna
• Etengabe aldatzen eta eguneratzen den sektore batean etengabe

berritzea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

EGOKITZE FISIKOKO
GOI MAILAKO TEKNIKARIA
Aldez aurretik zer ezagutza behar dira aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
Sartzeko eskatzen den prestakuntzaz gain, ez da aldez aurretik ezagutzarik behar, baina komenigarria da
gimnasio, igerileku eta/edo kirol-instalazio baten funtzionamendua ezagutzea eta igeri egiten jakitea.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai aukeratutako zikloa
egiteko?
Ezaugarri pertsonalei dagokienez, profesional honek (edo ikasle honek) kirolaren eta jarduera fisikoaren
sektoreko pertsonekin lan egiteko gai izan beharko du; beraz, mugimendu-patroiak egiteko gaitasuna,
keinu teknikoak behatzeko eta aztertzeko gaitasuna eta harreman pertsonalen dinamismoa eskatuko
zaizkio. Aurretiko trebetasun fisikoei dagokienez, igeri egiten jakin behar da.

Zer denbora behar dute egunero?
Lan pertsonala gelatik kanpo egiten da, eta zeregin kognitiboak eta prozedurak garatzen ditu.
Ikasle horrek gutxienez astean 12 orduz lan egin beharko du ikasgelatik kanpo.
Ikastaroa egiteko, komenigarria litzateke egunean gutxienez 2 orduz lan egitea, ikasgelatik kanpo..

Zein modulu dira zailenak eta zergatik?
Ziklo honetako curriculuma osatzen duten modulu guztiak oso espezifikoak eta elkarren osagarriak
dira. Ezin da esan bestea bestea baino zailagoa denik. Lehenik eta behin, esan daiteke horietako bat
prestatzeak ikasleei gainerakoak garatzen lagunduko diela. Ur-ingurunearekin lotutako modulu praktiko
guztiak zailak izan daitezke ikasleak aurretik igeri egiteko maila egokirik ez badu.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta,
zailtasun txikia, ertaina edo handia dela uste duzu?
Handia, erabat praktikoa delako..

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk
Proiektuetan oinarritutako metodologiak erabiltzen dira, beraz, ikasleek “taldean” lan asko egin beharko
dituzte.
Garrantzitsua da ikasleek jarduera fisikoren bat egitea eskolatik kanpo, ikasturtean eskuratzen dituzten
ezagutzak finkatzeko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

EKOIZPEN GRAFIKOAREN
DISEINUA ETA KUDEAKETA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Prozesu grafikoari buruzko ezagutza guztiak biltzen dituen zikloa da. Beraz, gomendagarria
da −nahitaezkoa ez den arren−, aurrez, programa informatiko batzuk ezagutzea (adibidez,
Photoshop, Ilustrator eta In desing), edo behintzat zenbait orduz ordenagailuaren aurrean
kontzentratuta egoteko gaitasuna izatea. Inprimaketarekin lotutako ezagutzei dagokienez,
nahikoa da antolatua, arretatsua eta materialarekin arduratsua izatearekin.
Hizkuntza menderatzea (ahozkoa nahiz idatzia): ortografia eta idazketa egokia.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira zikloa egiteko eta lanbidean
aritzeko?
Ideiak sortzen direnetik eskuz manipulatu arteko prozesua hartzen du zikloak (tartean, egindako
lanen proiekzioa eta inprimaketa). Modulu batzuk estatikoagoak dira, eta, horietan, beharrezkoa da
kontzentrazio eta iraunkortasun handiagoa, baita irudimena eta sormena ere. Modulu dinamikoagoetan,
berriz, arina, segurua eta eraginkorra izan behar da, eta taldean lan egiten jakin behar da. Halaber,
makinen funtzionamendu mekanikoa ezagutu behar da, eta antolatua, arduratsua eta garbia izan behar
da materialarekin.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?

Edukiak ikasi eta praktikak egiteko, egunean ordu eta erdi eta bi ordu artean hartzea gomendatzen da.
Garrantzitsua da eskatutako praktikak irakasleek eskatutako epean egitea eta egunean izatea.
Ikasle batzuk beste batzuek baino denbora baino gehiago behar izaten dute (batzuentzat,
nahikoa da eskolako orduekin, eta beste batzuek etxean lan egin behar dute).

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Normalean, inprimaketa (zati praktikoagatik) eta aurreinprimaketa (ordenagailuan egiten dena) egiten
dira zailenak. Ordu gehien dituzten moduluak dira, eta ikasle batzuei zailak egiten zaizkie inoiz ere ez
dutelako lan egin programa horiekin.
Produktu grafikoen diseinua: ikasgaiaren helburuen ondorioz, zaila egiten da lan sortzaile eta originalak
egitea. Bestalde, proiektuka egiten da lan, eta, beraz, ikasleek autonomoak izan behar dute eta
antolatzeko gaitasuna izan behar dute.
Materialak eta ekoizpenaren kudeaketa, karga teorikoagatik.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu
(baxua, ertaina edo altua)?
Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, erdi-mailako zailtasuna duela iruditzen zait.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Ikasleek konturatu behar dute ez dela nahikoa eskola-orduekin, eta etxean ikasi eta praktikatu
behar dela. Praktika horietarako, beharrezkoa da ekipo informatiko egokia izatea.
Zikloaren amaieran, ikasleek proiektu bat egin behar dute (enpresa batean egindako egonaldian
landutakoa), eta saileko irakasleek osatutako epaimahai baten aurrean defendatu behar dute..
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ENERGIA
BERRIZTAGARRIAK
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
• Matematika eta fisika jakitea. Elektrizitatearekiko zaletasuna
• Informatika-programak erabiltzea erabiltzaile-mailan (Windows, Word, excell)

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Harreman profesionalerako eta komunikaziorako bide eraginkorrak ezartzea beste pertsona batzuekin.
Bere lanaren esparruan berrikuntza- eta eguneratze-izpiritua mantentzea bere ingurune profesionaleko
aldaketa teknologikoetara eta antolamenduetara egokitzeko, modu aktiboan parte hartzea bizitza
ekonomikoan, sozialean eta kulturalean, jarrera kritiko eta arduratsuarekin.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Batez beste, 3 ordu egunero, ikasgelan aurreratutako kontzeptu guztiak laburbiltzeko eta finkatzeko.
Eskola-orduetatik kanpo egin behar diren memoria eta lan pertsonalak.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
• Zentral elektrikoetako sistema elektrikoak
• Parke eolikoen muntaiaren kudeaketa
• Ekoizpen elektrikoari buruzko guztiak, ziklo

honen oinarria. Energia berriztagarrien bidezko elektrizitate-

sorkuntza

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina egunero etxean.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Talde-lanerako jarrera. Bidaiatzeko prest egotea
• Hizkuntzak: Ingelesa Ekimen-gaitasuna Autonomia
• Etengabe aldatzen eta eguneratzen den sektore batean

etengabe berritzea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ESTETIKA INTEGRALA
ETA ONGIZATEA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Batxilergoan biologia, kimika eta fisika (elektrizitatea bakarrik) bezalako ikasgaiak egin izana komeni
da edo alor horietan aurretiazko prestakuntzaren bat izatea, ia ikasgai guztietan lantzen baitira eduki
horiek.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira zikloa egiteko eta
lanbidean aritzeko?
• Erresistentzia

fisikoa gorputz-masajerako eta aparatu bidezko tratamendu eta tratamendu
kosmetikoetarako.
• Indarra, trebetasuna eta zehaztasuna eskuekin.
• Diseinu eta marrazketa artistiko arloko gaitasun pixka bat behar da (bereziki, mikropigmentaziorako,
hau da, makillaje iraunkorretarako).
• Jendearekin eta jendearentzat egiten da lan: bezeroei zerbitzua eta atsegina emateko jarrera,
jendetasunez jokatzea, harremanak izateko gaitasuna, begikotasuna.
• Ezinbestekoa da higiene pertsonala eta norbere irudia zaintzea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Egunero

3 orduz ikastea gomendatzen dugu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Kosmetika

aplikatua, kimikan oinarritzen delako eta estetikan erreaktibo eta produktu asko erabiltzen
direlako.
• Dermoestetika eta prozesu fisiologikoak, teoriagatik.
• Elektroestetika: fisikan eta elektrizitatean oinarritzen delako. Horrez gainera, aparatu asko erabiltzen
ikasi behar da: zertarako diren, arreta neurriak, erabilera-protokoloak, mantentze-lanak…
• Tratamendu estetiko integralak: beste moduluetan lortutako ezagutzak eta teknikak aplikatu behar
direlako.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, zer zailtasun maila duela iruditzen
zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Ertaina, osasun-zientzietako batxilergoa egin duenarentzako.
• Ertain-altua, batxilergo artistikoa edo gizarte-zientzietako batxilergoa

egin duenarentzako (lehenengo

ikasturtea).

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ikasketen

zati handi bat modeloekin egiten da, hau da, tratamenduak aplikatzen zaizkien pertsonekin.
Batzuetan, modeloa ekarri behar da (bereziki, ebaluaziorako froga praktikoetan).
• Masajea asko lantzen da (bereziki, lehenengo ikasturtean); hori bai, beti pertsona osasuntsuekin.
• Metodologia praktikoan, ikasleek modelo-lanak egin behar dituzte batzuetan, eta profesional- lanak
bestetan. Norbaitek modelo-lanak egin ezin baditu baina bai profesional-lanak, modelo bat ekarri
beharko du jarduera praktikoak egiteko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ESTILISMOA ETA
ILE-APAINKETAKO ZUZENDARITZA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Batxilergoan biologia, kimika eta fisika bezalako ikasgaiak egin izana komeni da edo alor horietan
aurretiazko prestakuntzaren bat izatea, ziklo honetako moduluetan eduki horiek lantzen baitira.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Eskuekin trebea izatea, lidergorako dohainak, taldean lan egiteko eta erantzukizunak hartzeko gaitasuna,

proiektuak kudeatzeko gaitasuna, sormena, jendearekin tratua izateko gaitasuna, joera estilistiko berriak
hartu eta aplikatzeko gaitasuna, gauzak osotasunean aztertzeko gaitasuna.
• Erresistentzia fisikoa, ordu asko egin behar baitira zutik.
• Eskuekin zehaztasunez lan egitea mozketak, ile-eranskinak eta orrazkera bilduak egiteko.
• Diseinuan eta marrazketa artistikoan trebetasun pixka bat, mozketen eta orrazkera bilduen bozetoak
egiteko.
• Higiene pertsonala eta norbere irudia zaintzea.
• Modari, irudi pertsonalari eta alor horietako joera berriei buruzko interesa agertzea.
• Enpatikoa, dinamikoa, sortzailea, ekintzailea, detailezalea, lagunkoia, antolatua, zuhurra eta malgua izatea.
• Irudi-aldaketari eta diseinu grafikoari buruzko programa informatikoak erabiltzeko gaitasuna edo
erraztasuna.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Bi

ordu inguru egunean.

Beharrezkoa da etxean praktikatzea?
Ikaslearen jatorriaren (batxilergoa edo LH) edo gaitasun pertsonalen arabera. Dena den, moldeen eta
orrazkeren muntaketak astean 3-6 orduan praktikatzea gomendatzen da.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Ikaslea
• Ikaslea

batxilergotik badator, modulu praktikoak egingo zaizkio zailenak (egiten jakitea).
erdi-mailako ziklo batetik dator, eduki teoriko gehien duten moduluak egingo zaizkio zailenak.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Erdi-mailako zailtasuna osasun-zientzietako batxilergotik datozen ikasleentzat.
• Zailtasun ertain-altua batxilergo artistikoa edo gizarte-zientzietako batxilergoa

egin duten ikasleentzat.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ikasketen

zati bat bezeroekin egiten da. Batzuetan, ikasleek bezero bat ekarri behar dute (bereziki,
ebaluaziorako froga praktikoetan).
• Metodologia praktikoan, ikasleek modelo-lanak egin behar dituzte batzuetan, eta profesional-lanak
bestetan. Norbaitek modelo-lanak egin ezin baditu baina bai profesional-lanak, modelo bat ekarri
beharko du jarduera praktikoak egiteko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ETXEGINTZA-PROIEKTUAK
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Matematikak: unitateak, ekuazioak, trigonometria.
• Marrazketa: geometrikoa eta espazio-ikuspegia.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Gaitasun bisuala.
• Ikasteko ohitura.
• Erantzukizunaren zentzua.
• Antolaketarako eta gauzak ordenatuta
• Aurkezpenak egiteko irizpide onak.

eta garbi edukitzeko gaitasuna.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Bi orduz, errendimendu onargarria izateko.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Irudikapena: lan-bolumenagatik.
• Egiturak eta zuinketak: funtsezkoa

da kontzeptu matematikoak barneratuta edukitzea.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Ertain-altua.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ez dira oso ikasketa bokazionalak.
• Eraikuntzaren sektorean sartzeko aukera, nahiz

eta zikloa egin aurretik sektorearekin loturarik ez izan
(baldin eta bokazioa eta lan egiteko gogoa badago).

27

GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

FABRIKAZIO MEKANIKOKO
PRODUKZIOAREN
PROGRAMAZIOA
Aldez aurretik zer ezagutza behar dira aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
Matematika: oinarrizko trigonometria eta ekuazioak, sistema metriko hamartarra, problemak ebaztea
- Teknologia oro har Marrazketa teknikoa
Oinarrizko kimika testuak irakurri, ulertu eta aztertzea

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Xehetasunei arreta ematea.
• Langilea eta ikertzailea izatea.

Behatzeko, aztertzeko eta antolatzeko gaitasuna. Arrazoiketa mekanikoa.
Lankideen edo goragokoen adierazpenak ondo komunikatzea eta onartzea.
• Sen ona.
Lanaren erantzukizuna. Ekimen bat.
• Nolabaiteko trebetasuna eskuz.
Lanak txukuntasuna eta garbitasuna. Ikasteko ohiturak.
Laneko ohiturak: garbitasuna, ordena, portaera geletan, arauak betetzea, autokontrola.
Motibazioa eta lan egiteko gogoa. Esfortzu- eta sakrifizio-espiritua.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Ordubete eta bi ordu bitartean.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
• Teorikoki soilik: hizkuntza eta matematika oinarri ez izateagatik eta ikasteko ohiturengatik.
• Mekanizazio, konformazio eta muntaketa prozesuen definizioa: beharrezkoak dira teknologia, matema-

tika eta marrazketa ezagutzak.
mekanikorako zenbakizko kontroleko makinen programazioa: berezko konplexutasuna eta
norberaren lanaren beharra.
• Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa: berria da eta balbulak identifikatu behar
dira eskemak egiteko.
• Fabrikazio mekanikoko kalitate-kontrola: materia berria eta ugaria (neurketak, saiakuntzak, estatistika...).
• Fabrikazio

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Batez bestekoa.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

GIZARTE-INTEGRAZIOA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Irakurketa-ulermen ona.
• Ahozko eta idatzizko adierazpena, ortografia egokia.
• Azterketa- eta laburpen-prozesuen egitura jarraitzen jakitea.
• Pentsamendu deduktibo/induktiboa.
• IKT TRESNAK: oinarrizko sistemak, posta elektronikoa, sare sozialak, aurkezpenak

egin (power-point),

bideoak egin eta editatu.
• Hiztegia eta informazio edo testuen azterketa.
• Ingeles-maila ertaina (B1).
• Egungo arazo sozialei buruzko ezagutza orokorrak.
• Lan kolaboratiboari buruzko oinarrizko nozioak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Gatazkak konpontzeko prebentzioa eta kudeaketa.
• Komunikatzeko eta harremanak izateko gaitasuna, aktiboki entzutea, enpatia.
• Titulu honen bidez, pertsonei zuzendutako zerbitzuen sektorean egingo duzu lan. Kalteberatasun-

egoeran dauden pertsonekin harreman zuzena izateko, gaitasuna izan behar da pertsona horiekin
harremanetan egoteko eta haientzako espazio seguru bat sortzeko.
• Errespetua, datuen konfidentzialtasuna.
• Egoera berrietara egokitzeko gaitasuna. Pertsonekin lan egiteko, etengabe egokitu behar dugu sortzen
diren egoeretara.
• Talde-lana eta elkarlana. Gizarte-integratzailea lan-talde batean egongo da; beraz, funtsezkoa da,
ikasketak hasten direnetik, gaitasun hori lantzea.
• Sormena, ekimena eta inprobisatzeko gaitasuna.
• Gizarteko arazoekiko sentsibilitatea.
• Erantzukizuna.
• Antolatzeko gaitasuna.
• Norbere jarduera profesionala autoebaluatzeko eta norbere akatsak onartu eta zuzentzeko gaitasuna.
• Gatazketan bitartekari-lanak egiteko gaitasuna.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Egunero

lan egitea gomendatzen da, ordura arte ikasitako edukiei segimendua eginez.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Esku

hartzeko metodologia eta txertaketa soziolaborala. Bi modulu horiek egiten dira zailenak, eduki
abstraktu eta sortzaileak dituztelako (ikasleek beren proiektu propioak egin behar dituzte). Karga
teoriko handiko moduluak dira lehenengo unitateetan. Hala, ez da ikusten nola aplika daitezkeen
bigarren ebaluaziora arte, eta orduan konturatzen dira eduki horien garrantziaz.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

GIZARTE-INTEGRAZIOA
Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Zailtasun

ertainekoa.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Heziketa-ziklo

honen bidez, hainbat inguruabar direla medio, gizartean desabantaila-egoeran dauden
pertsonei zuzendutako zerbitzuen arloan egin ahal izango duzu lan.
• Bokaziozko lanbidea da, laguntzarekin lotuta dagoelako eta gizarteko arazoekiko sentsibilizazioa
eskatzen duelako.
• Taldean lan egiten denez, prestakuntza jasotzean, funtsezkoa da talde-lana lantzea. Halaber,
funtsezkoa da jarrera jakin batzuk lantzea eta kudeaketarako eta pertsonekin harremanetan egoteko
gaitasuna izatea. Oso garrantzitsua da heldua izatea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

GRABATUAK
ETA ESTANPAZIO
TEKNIKAK
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Araudi

ofizialetan sarbide-baldintza gisa jasotakoak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Nolabaiteko

heldutasuna, erabakiak hartzeko autonomia, gauzak ezagutzeko interesa, ikasteko eta lan
egiteko ohitura eta instalazioak errespetuz erabiltzeko jarrera.
• Bestalde, zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, komeni da, oro har, marrazketa gustuko izatea eta
gutxieneko ezagutza batzuk izatea arte plastikoei, argazkigintzari eta prozesu digitalei buruz, eta
irakurtzeko zaletasuna izatea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
•

Garrantzitsua da ulertzea ikasketa hauek lan-merkatura bideratuta daudela, alegia, hezkuntzaetapako azken ikasketak direla, eta, beraz, instalazioak eta irakasleen aholkuak zenbat eta gehiago
aprobetxatu, hobe. Egunero ikasteko ohitura hartzea ikasle bakoitzaren araberakoa da. Ikasteaz gain,
lanak egin behar dira, museo, erakusketa eta liburutegietara joan, lehiaketetan aurkeztu…

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Orain

arteko esperientzia kontuan hartuta, bakoitzak badu bere zailtasuna. Dena den, modulu
teorikoak, tailerretako eguneroko jardueratik urrunen daudenak, egiten zaizkie zailenak ikasleei.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Zailtasun

handia. Era askotako ezagutzak, prozesuak, teknikak ikasten dira, eta eskakizun-maila altua
da.
• Zailtasun- edo eskakizun-maila ez dago lotuta bakarrik curriculumarekin edo irakasleek
eskatutakoarekin, baizik baita ikasle bakoitzak bere emaitzekiko duen eskakizun-mailarekin ere.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Arte plastikoen munduak “engantxatu” egiten du.
• Oso ezagutza aberasgarriak lortzen dira. Pertsona gisa

hazten laguntzen digute, eta askotan ezkutuan
dauden gure izaeraren alderdi batzuk azaleratzen dira.
• Zentroko giroa Arte Ederren fakultateko giroaren antzekoa da, eta, beste zentroekin alderatuta, oso
desberdina. Tailerretan egiten den diziplinarteko lanak, ordutegi-bloke oso zabalek… harreman estuak
sortzen ditu, ikasmahaian egiten den lanarekin zerikusirik ez dutenak.
• Zikloak oso ondo hornituta daude tresneria aldetik (fakultateak eta estatuko beste eskolak baino
hobeto).
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

HAUR-HEZKUNTZA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Irakurketa-ulermen ona.
• Ahozko eta idatzizko adierazpena. Ortografia egokia.
• Azterketa- eta laburpen-prozesuen egitura jarraitzen jakitea.
• Pentsamendu deduktibo/induktiboa.
• IKT TRESNAK: oinarrizko sistemak, posta elektronikoa, sare sozialak, aurkezpenak

egin (power-point),

bideoak egin eta editatu.
• Hiztegia eta informazio edo testuen azterketa.
• Ingeles-maila ertaina (B1).

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Komunikazio-gaitasunak: aktiboki entzutea, hitz egiteko jarrera, adierazteko gaitasuna…
• Erantzukizuna
• Jarrera etikoa
• Enpatia
• Kudeaketa emozionala
• Asertibitatea
• Ahalegintzeko gaitasuna
• Frustrazioarekiko tolerantzia, egokitzen jakitea, malgua izatea
• Errespetua
• Ikasteko/lan egiteko autonomia
• Modu kooperatiboan lan egiteko gaitasunak
• Lanbidearekin lotutako ezaugarriak: puntualtasuna, erantzukizuna, ikasteko prestutasuna, ekimena,

ahalegintzeko gaitasuna, antolakuntza, espazio eta denboren kudeaketa, jardueren kudeaketa…

• Autokritikarako gaitasuna.
• Autoesijentzia
• Pazientzia
• Sormena
• Behatzen jakitea
• Ekimena eta inprobisatzeko

gaitasuna

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Bi ordu (ikasteko eta eguneroko antolaketarako)

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• AUTONOMIA: ikasle

batzuentzat zaila izaten da ikasteko ulertzeko (epeak, garapenaren mugarriak). Gainerako moduluekin “osotasunean” hartu beharreko modulua da. Askotan aipatzen dira gainerako materiak, eta ikasleak ikasitako gauza guzti horiek lotu behar ditu. Kasu praktikoak lantzen dira, eta ohiturak
hartzeko prozesua programatzen da, haur-hezkuntzako eskola batean egingo luketen moduan.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

HAUR-HEZKUNTZA

• HARTU-EMANA FAMILIEKIN: hainbat

eduki ikasi behar dira (besteak beste, haurren tratu txarrak eta
nola detektatu, horien adierazleak, adingabeen babeserako zentroekin lotutako gaiak). Haur-hezkuntzako eskoletatik urrun ikusten dituzten edukiak izaten dira.
• DIDAKTIKA: zailtasunak izaten dituzte haur-hezkuntzako funtzionamendua arautzen duen lege-esparrua ulertzeko (egileak, haur-hezkuntzako curriculumaren zatiak).
• GARAPEN KOGNITIBO ETA MOTORRA: haurrek gaitasun motorrak zer hilabetetan lortzen dituzten
ulertzeko zailtasunak izaten dituzte, batez ere.
• GARAPEN SOZIOAFEKTIBOA: mundu emozionalak haurren garapenean duen garrantzia ulertzeko zailtasunak izaten dituzte.
• GAITASUN SOZIALAK: ikasitako edukiak egunerokotasunean praktikan jartzeko eta ikasketak beste
testuinguru batzuetara zabaltzeko zailtasunak.
• JOLASA ETA JOLASAREN METODOLOGIA: jolasaren kontzeptuari aurre egiteko zailtasuna; ez dute
batere ezagutzen jolasak haur-hezkuntzan duen aplikazio metodologikoa; beste modulu batzuetako
edukiak erabiltzen dituen modulua da (autonomia, didaktika, garapen kognitiboa eta motorra, gaitasun sozioafektiboa… ); ondorioz, beharrezkoa da haurtzaroaren ikuspegi globala izatea.
• INGELESA: Ikaslearen mailaren arabera, zailagoa edo errazagoa egiten da. Aurrez, B1 maila izatea
komeni da.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun ertaina.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Pertsonei arreta emateko lanbideak oso bokaziozkoak dira. Haurrei zuzendutako arretarekin lotutako
lanbideetan are errespetu gehiagorekin jokatu behar da, haurtzaroa oso garai delikatua eta zaurgarria
baita.
Horrez gainera, beste pertsona batzuekin lan egiten eta hezkuntza-proiektu bat lantzen jakin behar da.
Hori dela eta, beste pertsona batzuekin koordinatuz eta adostuz lan egiteko segurtasuna eta gaitasuna
behar da.
Lanbidean taldean lan egin behar denez, talde-lana funtsezkoa da zikloa egin bitartean. Halaber,
funtsezkoa da jarrera jakin batzuk lantzea eta kudeaketarako eta pertsonekin harremanetan egoteko
gaitasuna izatea.
Heldutasuna ere oso ezaugarri garrantzitsua da. Bi urteren buruan, lan-munduan sartu, eta haur-talde
baten arduradunak izango dira, familiekin eta beste profesional batzuekin harremanetan jarri…
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

HORTZ-PROTESIEN
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
Zikloan sartzeko eskatzen direnak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Ezinbestekoa da eskuekin trebetasun
• Taldean lan egiten jakitea.

nahikoa izatea eta gaitasun espaziala izatea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Egunean ordu bete.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Karga praktiko handiko moduluak.
• Antolatzeko eta ezagutza teorikoak

jardueran praktikoetan aplikatzeko ohiturarik ezak dakartzan

zailtasunak.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Ertain-altua.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ziklo

teoriko-praktikoa izanik, beharrezkoa da egunero lan egiteko eta ikasteko ohitura izatea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

IKUS-ENTZUNEZKO
GRAFIKA
Iruñeko arte-eskola

Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• IKT tresnak erabiltzeko oinarri ona.
• Adierazpen grafiko-plastiko eta kultura bisual
• Ulermenezko irakurketa, eskemak egiteko eta
• Ahoz eta idatziz komunikatzeko gaitasuna.
• Taldean lan egiteko teknikak.

ona.
laburtzeko gaitasuna, ahoz nahiz idatziz.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Tresna

digitalak erabiltzeko trebetasuna izan behar dute eta gustuko izan behar dituzte, software
profesional asko erabili beharko baitituzte.
• Kontuan izan behar da ordu asko eman behar direla ordenagailuaren aurrean; beraz, beharrezkoa da
hori gustuko izatea.
• Sortzeko eta esperimentazio grafiko eta narratiborako gaitasuna.
• Bozetoak, krokisak, eskemak… eskuz egiteko trebezia pixka bat.
• Ezinbestekoa da ikertzeko eta norbere burua trebatzeko gaitasuna izatea. Izan ere, ikus-entzunezko
komunikazioaren mundua etengabe ari da aldatzen (bai teknikak, bai joerak). Jarrera irekia
teknologiaren arloko etengabeko berrikuntzen eta prozesu-aldaketen aurrean. Alde horretatik,
azpimarratu behar da ezinbestekoa dela ingelesa jakitea.
• Lanbide honetan, ohikoa da taldean lan egitea edo beste profesional batzuekin harremanetan egotea.
Beraz, beharrezkoa da taldean lan egiteko gaitasuna izatea.
• Ikus-entzunezkoen eta komunikazioaren munduan, presarekin egin ohi da lan. Beraz, beharrezkoa
da gauzak garaiz egiten jakitea. Halaber, antolatua eta metodikoa izan behar da, lan-fluxuak
kontrolatzeko, eta estresa kudeatzen jakin behar da.
• Bezeroarekin harreman zuzena izan behar da batzuetan; beraz, asertibitatea eta ahozko eta idatzizko
komunikazioa oso garrantzitsuak dira.
• Irekia eta sortzailea izan behar da, eta banaka nahiz taldean lan egiteko eta arte plastiko mota guztiekin
esperimentatzeko gogoa. Artea gustuko izatea eta ikasteko eta adierazteko modu berriekiko irekitasuna.
• Azken finean, interesa, sormena eta ikasteko eta banaka nahiz taldean lan egiteko jarrera.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Modulu

gehienak eskola-orduetan egiteko daude programatuta. Dena den, beharraren eta ikasle
bakoitzaren mailaren arabera, beharrezkoa izan daiteke egunean 90 minutu inguru ikasten ematea,
ikasketak eguneratuta mantentzeko.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Ez

dago besteak baino askoz ere zailagoa den modulurik. Gehienak praktikoak dira, baina, askotan,
ikasleak lehendik duen mailaren araberakoa izaten da zailtasuna. Ikasle batzuek zailtasunak izan
ditzakete gauzak memorizatzea eskatzen duten modulu teorikoetan. Azken batean, ikasleek lehendik
oinarri sendo bat badute edukietan edo ikasketekin lotutako beste alderdi batzuetan, alde handia egon
daiteke batzuk edo besteek dituzten zailtasunetan. Dena den, zailtasun horiek erraz gainditu daitezke
modu iraunkorrean lan eginez.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

IKUS-ENTZUNEZKO
GRAFIKA
Iruñeko arte-eskola

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Zailtasun

ertaina. Hala ere, ikaslea benetan motibatua eta informatua badago, oso ziklo erakargarria
eta dibertigarria izan daiteke. Espezializazio teknikoa alde batera utzita, oso ziklo praktikoa da, eta
hasieran dirudiena baino errazagoa.
• Gogoratu behar da, zikloa gainditu ahal izateko, ezinbestekoa dela eskoletara joatea.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ikaslea

batxilergo artistiko batetik ez badator, beharrezkoa da gaitasun artistikoko froga egitea, zikloan
sartu ahal izateko.
• Nafarroan hazten ari da sektorea, eta, beraz, lanerako irteera onak dituen zikloa da. Hala ere, ikasleak
hala nahi badu, industria espezializatuagora jo dezake (Madrilen eta Bartzelonan, besteak beste).
• Kontuan izan behar da autonomo gisa lan egiteko aukera ere.
• Ikasle askok zikloarekin lotutako ikastaro osagarriak egin ohi dituzte lan-merkatuan sartu aurretik
(eskaintza zabala dago estatuan).
• Epe labur edo ertainean, kontuan izan behar da goi-mailako ekipo informatiko batean inbertitzea
komeni dela (horien artean, tableta grafikoak eta reflex kamerak).
• Curriculumean ez da aipatzen programa informatiko zehatzik, oso azkar aldatzen direlako eta marka
komertzialak direlako. Gaur egun, tresna informatiko hauekin ari gara lanean, batez ere: Adobe
Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Character Animator, Lightroom,
• 3D Studio eta beste IKT tresna batzuk (horien artean, Google paketekoak).
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

INDUSTRIA AUTOMATIZAZIO
ETA ROBOTIKA
INDUSTRIALEKO
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
Hasiera batean, Zientzia eta Ingeniaritza eta Teknologia Batxilergoan ematen diren orokorrak.
Baina zikloa hobeto aprobetxatzeko, matematika, industria teknologia (elektrizitatea, elektronika,
elektroteknia), marrazketa teknikoa eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (informatika)
dira behar diren ezagutzak.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
La ziklo guztietan eskatzen diren ezaugarri eta trebetasunez gain (adibidez, talde-lana, norberaren
kabuz ikasteko trebetasuna, etab.), bi edo hiru nabarmenduko genituzke ziklo honetarako; arrazoiketa
logikoa, matematikako trebetasun-apur bat eta ingeleseko ezagutza, testu teknikoak eta fabrikatzaileen
eskuliburuak itzultzeko.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Klasean egunean bi ordu inguru aprobetxatuz gero, aski izango litzateke.
Eguneroko lana behar dute memoria teknikoak eta ikasgelan egiten dituzten praktikei buruzko txostenak
egiteko.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Ikasle bakoitzaren mende dago, baina, oro har, 1. mailan, neurketa-sistemak izaten dira matematikaosagaiaren osagaiaren eta Informatika Industrialaren arabera, eduki teknikoak direla eta.
2. mailan, eduki teknikoen komunikazioak izan ohi dira, eta Programazio aurreratua, zenbait gailuren
programazioaren konplexutasunagatik.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
• Ziklo

honen zailtasuna ertain-altua da.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
Goi Mailako ziklo hau Mantentze Elektronikoaren zikloaren eta Sistema Elektroteknikoen eta
automatizatuen artean dago. Nagusiki industria eta produkziorantz bideratuta dago, enpresa ertain eta
handietan.
Beren lana makina batzuk elektrikoki konektatzea izaten da, eta programatzea, haien artean “hitz egin”
dezaten eta beren funtzioa bete dezaten. Hau da, gailuak konektatzen ikasi behar dugu, automatak,
robotak, ordenagailuak..., gero programatu eta/edo mantentze-lanak egin ditzaten.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

INGURUMEN-OSASUNEKO
TEKNIKARIA
Aldez aurretiko ezagutzak behar dira hautatutako zikloa arrakastarako
itxaropenez egin ahal izateko?
Aldez aurretiko ezagutzari dagokionez, irakasle guztiek bat egiten dute kimika-oinarri sendoarekin
(kontzentrazio unitateak, formulazioa, Ph-a, estekiometria, REDOX doikuntzak).
Halaber, garrantzitsua da biologia, matematika eta fisika oinarri sendoa izatea. Zentzu horretan,
egokiena Osasun Zientzietako batxilergoa litzateke.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Ingurumenak eta laborategiak “maitasuna” aipatzen dute, OSASUN PUBLIKOA babesteko (eragiten
diguten poluitzaileak); esku-trebetasuna, txukuntasuna, perfekzionismoa. Beharrezko beste ezaugarri
batzuk hauek dira: pazientzia, jarduera, parte hartzea, talde-lana eta antolatua.

Zenbat denbora behar duzu egunero ikasteko?
Eguneroko azterketa bat litzateke, eta, horri dagokionez, eguneroko azterketa hori gabe ezinezkoa da
onartzea. Batez beste 2 ordu.

Zer moduluak zailagoak izaten dira normalean eta zergatik?
• Horiek

dira kimika-ezagutza dakartenak. Oro har, erabilera eta kontsumorako uren modulua. Poluzio
atmosferikoa ere aipatzen da.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez, zaila da, batez bestekoa edo
altua?
Zailtasun-mailari dagokionez, erdi-mailako zailtasun-zikloa da, ERTAINA ALTUA.

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:
Destacar, por último, que las muestras a analizar en el laboratorio de química y microbiología son
agua, alimentos y residuos. También necesitan conocer informática básica y ruidos. En definitiva, la
contaminación del agua, alimentos, suelos, residuos y en el aire (ruido), contaminantes atmosféricos y
van a estudiar plagas de interés en salud pública y plaguicidas.
No somos medioambiente.
El nombre del ciclo Salud Ambiental no da una idea de que se trata, los alumnos llegan sin saber que van
a estudiar. Sería más adecuado llamarle Contaminación Ambiental, ya que se realizan análisis químicos y
biológicos de los diferentes receptores de contaminación: aguas, atmósfera, suelos y alimentos, además
de productos químicos y vectores de importancia en Salud Pública.
Por último, destacar que los alumnos vengan con interés, que les guste el laboratorio, la biología, y no ser
escrupulosos.
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CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO:

INSTALAZIO TERMIKOEN
ETA IHESLARIEN
MANTENTZE LANAK
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
• Informatika-programen

erabilera erabiltzaile-mailan (Windows, Word, excel) Aplikazio
informatikoetarako gustua.
• Matematika eta fisika jakitea. marrazketa tekniko.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Harreman profesionalerako eta komunikaziorako bide eraginkorrak ezartzea beste pertsona batzuekin.
Bere lanaren esparruan berrikuntza- eta eguneratze-izpiritua mantentzea bere ingurune profesionaleko
aldaketa teknologikoetara eta antolamenduetara egokitzeko, modu aktiboan parte hartzea bizitza
ekonomikoan, sozialean eta kulturalean, jarrera kritiko eta arduratsuarekin.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
• Batez

beste, 3 ordu egunero, ikasgelan aurreratutako kontzeptu guztiak laburbiltzeko eta finkatzeko.
Eskola-orduetatik kanpo egin behar diren memoria eta lan pertsonalak.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Ekipo eta instalazio termikoak Eraikinetako energia-ziurtagiria Termodinamikaren eta ekipoen teoria.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina egunero etxean

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Talde-lanerako jarrera. Autonomia ekimenerako gaitasuna
• Etengabe aldatzen eta eguneratzen ari den sektore batean

etengabe berritzea
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

IRUDI
ETA OSASUN NUKLEARREKO
GOI-TEKNIKARIA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
Ikasleek alor hauetan izaten dituzte zailtasunak: biologia, fisika, matematikak eta kimikaren oinarriak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Komunikatzeko gaitasuna, lankidetza, enpatia, aktiboki entzutea, arazoak konpontzea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Hiru ordu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Fisika eta babes erradiologikoa.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Ertain-altua.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Talde-lana
• Autonomia
• Pazientearen

arreta
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CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO:

KALITATEAREN ANALISI
ETA KONTROLERAKO
LABORATEGIA
Aldez aurretik zer ezagutza izan behar dira hautatutako zikloa arrakastarako
itxaropenez egin ahal izateko?
• Matematika

(batxilergoko 2. maila): Beharrezkoak dira analisi-kalkuluak arrakastaz egiteko
(logaritmoak, deribatuak, ekuazio esponentzialak.
• Kimika (Batxilergoko 2. maila): formulazio organikoa eta ez-organikoa behar da, kontzeptua: Pha, erreakzio-abiadura, kalkulu estekiometrikoak, protoien transferentzia-erreakzioak, elektroien
transferentzia-erreakzioak, termodinamika...
• Biologia (batxilergoko 2. maila): zelularen ezagutza eta biokimikako oinarrizko nozioak.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Jakinmina, behatzeko

gaitasuna. Lanak egitean zorroztasuna eta garbitasuna. Planifikatzeko eta
ordenatzeko gaitasuna.
• Nekagarritasuna eta pazientzia eskatzen duten zereginetan kontzentrazioa eta ahalegina mantentzea.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Ikasitako ikasketa-ohitura batekin etorri behar da. Egunero bi ordu, baina pertsona batzuek denbora
gehiago behar izaten dute.
Ikasleak eskola-ordutegitik kanpo egin behar ditu lanak (proposatutako arazoak, txostenak egitea,
informazioa bilatzea...)

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
• Analisi

kimikoa (astean 10 ordu 1. mailan) eta Analisi Instrumentala (astean 11 ordu bigarrenean), analisi
kimiko tradizionalaren eta instrumentalaren, analisi organiko eta ez-organikoaren teknika guztiak
lantzen dituztelako.
• Saiakuntza fisiko-kimikoak: Modulu honetan, teorian eta laborategian lantzen da, presio, dentsitate,
biskositate eta termodinamikako kontzeptuak erabiliz, eta horiek zailak dira ikaslearentzat asimilatzen.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun handia.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
Garrantzitsua da bertaratzea; izan ere, trebetasunak nahitaez ikastetxean erosten dira, ziklo honetan oso
zaila baita horiek eskuratzea (ez dugu laborategirik eta burretarik etxean). Jarrera parte-hartzailea eta
kolaboratzailea ere garrantzitsua da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

KIROL ETA ANIMAZIO
SOZIOKULTURALA
Aldez aurretik zer ezagutza behar dira aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
Sartzeko eskatzen den trebakuntzaz gain, ez da aldez aurretik prestakuntza behar, baina beharrezkoa da
igerian jakitea.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai aukeratutako zikloa
egiteko?
Ezaugarri pertsonalei dagokienez, profesional horrek (edo ikasle horrek) aisialdiko eta denbora
libreko pertsonekin lan egiteko gai izan beharko du; beraz, harreman pertsonaletan enpatizatzeko,
komunikatzeko eta taldeak dinamizatzeko gaitasuna eskatuko zaio..

Zenbat denbora behar da egunero ikasteko?
Lan pertsonala gelatik kanpo egiten da, eta zeregin kognitiboak eta prozedurak garatzen ditu.
Ikasleak gutxienez astean 12 orduko lan pertsonala beharko du ikasgelatik kanpo.
Ikastaroa egiteko, komenigarria litzateke egunero gutxienez 2 orduz lan egitea ikasgelatik kanpo.

Zein modulu dira zailenak eta zergatik?
Ziklo honetako curriculuma osatzen duten modulu guztiak oso espezifikoak eta elkarren osagarriak dira.
Ezin da esan bestea bestea baino zailagoa denik. Lehen, esan daiteke horietako bat prestatzeak ikasleari
gainerakoa garatzen lagunduko diola. Ur-ingurunearekin lotutako modulu praktiko guztiak zailak izan
daitezke, ikasleak aurretik igeri egiteko maila egokirik ez badu.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zailtasun txikia, ertaina edo handia dela
uste duzu?
Handia, erabat praktikoa delako.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk
Proiektuetan oinarritutako metodologiak erabiltzen dira, beraz, ikasleek “taldean” lan asko egin beharko
dituzte. Garrantzitsua da ikasleak eskola-ingurunetik kanpoko animazio-jardueraren batean parte
hartzea, ikasturtean zehar bereganatzen dituen ezagutzak finkatzeko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

KIROL JARDUERA
FISIKOEN
ANIMAZIOA
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
Ez da beharrezkoa aldez aurretik formazio bat egitea, baina bai laguntzen du praktikatzaile gisa
eskarmentu handiko jardueretan (mendia, eskia, piraguismoa) eta fitness jardueretan

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Gaitasun fisiko egokia behar da (ez bikaina, ez baita eliteko kirolaria trebatzea).
Horrez gain, jendea, komunikatzeko gaitasuna eta erabakiak hartzeko eta erantzukizunak onartzeko
prozesuetan heldutasuna behar dira.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Bi ikasketa-ordu, eta, gainera, sei - zortzi ordu gelan emandako jardueretan (mendi-ibiliak, piraguismoa,
fitness, sasoian jartzea, etab.)

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Oso gai espezifikoak dira, eta berriak izan daitezke ikasleentzat. Aldez aurretik esperientziarik ez duten
ikasleek zailtasunak izan ditzakete aerobic eta/edo gorputz-espresio, eskia eta neguko teknikak, mendiibilaldiak, igeriketa eta abar egiteko.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasuna, erabat praktikoa delako.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
Gure gizartean oso lanbide “gaztea” da, eta jarduera fisikoaren eta kirolaren mundurako nolabaiteko
“bokazioa” eskatzen du.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

LABORATEGI KLINIKO
ETA BIOMEDIKOKO
GOI-TEKNIKARIA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin eta emaitza onak lortzeko?
• Matematikak

(Batxilergoko 2. maila)→ tresna matematikoak behar dira kalkulu estatistikoak, kalibrazio-zuzenak, korrelazio-koefizienteak… egiteko.
• Biologia (Batxilergoko 2. maila)→ metabolismoak, DNA, giza gorputzaren anatomia eta fisiologia…
• Kimika → formulazioa, erreakzio kimikoak, disoluzio-aztergaiak.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Lidergo-, motibazio-, gainbegiratze-

eta komunikazio-teknikak landu behar dira lan-inguruetan, talde-lanak antolatzen eta koordinatzen laguntzeko eta baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen direla
ziurtatzeko.
• Kultura ekintzailearekin, enpresa-kulturarekin eta ekimen profesionalarekin lotutako prozedurak erabili behar dira, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa aurrera eramateko edo lan batean ekintzailea izateko.
• Sormena eta espiritu berritzailea landu behar da, lanbidearen eta bizitza pertsonalaren prozesuetan eta
antolaketan sortzen diren erronkei aurre egiteko.
• Taldean lan egiten jakitea.
• Ekimena izatea.
• Behatzeko gaitasuna eta erabakien aurrean jarrera kritikoa.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• 3 ordu.
• Azterketak

prestatzeko denboraz gainera, ikasleek lanak egin behar dituzte eskola-orduez kanpo
(praktiketako txostenak, problemak, teoriarekin lotutako gaiak, informazioa bilatu… ).

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Teknika orokorrak: disoluzioak

prestatzeko problemak. Substantzia bakoitzetik behar den kantitatea
kalkulatu behar da, eta, horretarako, laborategi-teknikak erabili behar dituzte.
• Biologia molekularra: ulertzeko zailak diren kontzeptu berriak direlako.
• Biokimika klinikoa: teknika instrumental eta klinikoei buruzko kontzeptu berri asko ikasten direlako.
• Immunodiagnostikoko teknikak: kontzeptu berriak eta konplexuak ulertzeko zailtasunagatik.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Altua.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Egunero landu behar dira edukiak.
• Eskola teoriko nahiz praktikoetara joan behar da, trebetasun
• Parte hartzeko eta laguntzeko jarrera izan behar da.

profesionalak eskuratzeko.
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CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO:

MANTENTZE
ELEKTRONIKOA
Aldez aurretik zer ezagutza izan behar dira hautatutako zikloa arrakastarako
itxaropenez egin ahal izateko?
Ondo oinarritutako ezagutzak izan behar dira elektrizitatean, elektronikan, fisikan eta matematikan
(batxilergoko 2. maila).
• Aplikazio informatikoei buruzko oinarrizko ezagutzak izatea komeni da (Internet, Office Seriea...).
•

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Ekimena izatea, bai eta etengabe eguneratzeko gaitasuna eta interesa ere, oso garrantzitsuak dira
ikaslea lan-munduan sartuko den sektore profesionalean; izan ere, erabilitako teknologiaren garapena
eta berrikuntza oso bizkor egiten du aurrera. Informazioa bilatzeko gaitasuna beharrezkoa da, une
askotan eta hainbat gaitan sakabanatzen delako.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Egunean 2 ordu egokitzat jotzen dira. Aztertzeko, garbi pasatzea edo apunteak osatzea, zirkuituak
konfiguratzea, parametroak eta balioak kalkulatzea, jardueren txostenak edo memoriak idaztea,
laburpenak egitea, eduki teorikoak ulertzea eta memorizatzea, etab. ulertzen ditugu.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
Lehen mailan:
Zirkuitu elektroniko analogikoak, ikasle guztiek zikloa hasten dutenean ez dituzten elektronikako
ezagutzetan oinarritzen direlako.
Ekipo mikroinformatikoak; izan ere, kontzeptu berriak dira, eta ikasleek ez dute batxilergoan ikusi. Hala
ere, zero mailatik hasita, eguna aztertzen bada, ez du zertan zailtasun berezirik eskaini.
Bigarren mailan:
Industria-elektronikako ekipoen mantentze-lanak, modulu honetako edukiak askotarikoak eta konplexuak
direlako. Modulu hau arrakastaz egin ahal izateko, oso fidantzaturik eduki behar dira aurreko ikasturteko
Ekipo mikroprogramagarriak eta Zirkuitu elektroniko analogikoak.
Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
• Elektronikaz eta, oro har, teknologia berriez interesa izan behar dute.
• Egunero ikastea komeni da, bestela eduki berriak asimilatzea zailtzen

baitu, eta lanak aurrera egin
ahala. Zikloak lan-erritmo handia eskatzen du, eta, beraz, eguneroko iraunkortasuna eta ahalegina
ezinbestekoa da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

MARKETINA
ETA PUBLIZITATEA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Ingelesa: oinarrizko ezagutzak.
• Matematikak: oinarrizko kalkuluak, ekuazio linealak, ehunekoak.
• Hizkuntza: irakurmena, ahozko eta idatzizko ulermena, idazketa
• Ofimatikako oinarrizko ezagutzak.

eta ortografia menderatu.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Bezeroekin, lankideekin, enpresako langileekin… tratu atsegina eta zuzena izatea.
• Antolatzeko eta komunikatzeko gaitasuna.
• Diskrezioa, konfidentzialtasuna.
• Ahozko eta idatzizko adierazpena, jendaurrean hitz egiteko gaitasuna.
• Itxura ona eta txukuntasuna (higiene pertsonala).
• Ikusmen- eta entzumen-pertzepzio ona eta eskuekin trebea izatea.
• Erantzukizunaren zentzua.
• Taldean lan egiteko gaitasuna.
• Aldaketa teknologikoetara eta antolaketaren arloko aldaketetara egokitzea.
• Aztertzeko eta inprobisatzeko gaitasuna.
• Ekimena eta sormena.
• Ikasteko interesa.
• Higiene pertsonala zailtzea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Gutxienez, 2 ordu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Finantza-kudeaketa: ikasleen

matematika mailagatik, funtsezko kontzeptuen zailtasunagatik eta
ikasturte osoan iraunkorra izatea eskatzen duelako.
• Ingelesa: ikasleek oinarri eskasa izaten dutelako. Batzuetan, ez da nahikoa oinarri hori.
• Ikerketa komertziala: teorikoagoa da, eta gehiago ikasi behar da.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun ertaina.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ahalegina eta iraunkortasuna behar da.
• Oro har, oso trebakuntza praktikoa jasotzen da.
• Normalean, modu kolaboratiboan egiten da lan.
• Jasotako ezagutzak egunerokotasuneko hainbat arlotan aplika daitezke.
• Enpresa pribatuetako marketin-sailean, publizitate- eta/edo komunikazio-agentzietan

gisa egin daiteke lan.

edo autonomo
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

MEKATRONIKA
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
• Matematika, Fisika eta Marrazketa tekniko edo industrialeko ezagutzak
• Informatikako oinarrizko ezagutzak (Windows, Word, Excell.)

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Antolakuntza- eta metodologia-dohainak
• Eskuzko trebetasun kontrastatuak.
• Erabakitzeko gaitasuna, asmamena, ekimena.
• Kontzentrazioa, arreta, antolaketa eta metodoa.
• Hitzezko arrazoiketa, zenbakizkoa eta logiko-zientifikoa
• Pertzepzio eta zorroztasun bisuala eta kromatikoa
• Izaera irekia eta sortzailea
• Lanbidearekiko eta teknologiarekiko interesa

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Egunean 3 ordu, batez beste; izan ere, modulu batzuk teoriaz gain, eguneroko lan praktikoa behar dute,
eta ez da utzi behar metatzeaz eta eguneratzeaz.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
1.- Irudikapen grafikoa (Marrazketa teknikoa)
Makinen elementuak
Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanen eta muntaketaren kalitatea
2. mailan.- Industria-ekipoa aldatzeko proiektuak
Ekoizpen-sistema automatikoen mantentze-lanak eta muntaketa
Bi moduluek eguneroko lan praktikoa eta teorikoa behar dute, landutako eta aztertutako guztiaren
laburpena, eta ez da ahaztu behar ez dela zaindu behar, ez pilatu eta ez eraman, ikasturte amaieran
eman eta defendatu ahal izateko.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaineko heziketa-ziklo bat da, behar diren oinarri teorikoak ondo finkatuta badaude.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
Lanerako jarrera, interesa eta arreta izatea. Ziklo hau pertsona hauentzat da:
• Teknologia berrien zaletasuna Ikasteko eta berritzeko gogoa
• Gauzen funtzionamendurako kezka eta jakin-mina Ekimen-gaitasuna
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

METALEZKO
ERAIKUNTZAK
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
•
•
•
•

Matematika
Fisika
Testuak irakurri, ulertu eta aztertzea
Informatikako oinarrizko ezagutzak

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Motibazioa eta lanerako gogoa.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Gutxienez 2 orduko lana edo azterketa etxean.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
1. modulua (1. maila): lan-ordu asko eskaini behar zaizkion modulua da, eta, gainera, eduki-aniztasun
handia du.
2. modulua (2. maila): oinarrizko matematikan jakitea eskatzen du, ikasleek ez baitute.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina.

Adierazi kontuan hartu beharreko alderdiak, behar bezala orientatzeko
•

Ez dutela sortzen soldadura ikastera datorren zikloa (horretarako Soldadura eta Galdaragintzako
zikloan dago), eta ez dagoela eskuzko lanetara bideratuta.
• Ziklo honen profilak Batxilergo Teknologiko edo Zientzietako ikaslea izan behar du.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

NAZIOARTEKO
MERKATARITZAREN
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
Ingeleseko B1 maila minimoa.
Oinarri matematikoa.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai zikloa egiteko bai
lanbidean aritzeko?
• Jendetasuna.
• Adeitasuna.
• Ordena.
• Jasota geratzea.
• Lanerako gaitasuna.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
2 ordu.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
Hizkuntzak. Bi modulu ingelesez ematen dira.
Kudeaketa Ekonomikoa eta Finantzarioa. Oinarri matematikoa.
Nazioarteko merkataritzaren kudeaketa administratiboa. Modulu honek nazioarteko
merkataritzaren kudeaketa eta aduana eragiketa guztiak biltzen ditu, eta, beraz,
konstantzia eta lan handia eskatzen du.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Ertaina.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
Ingeles-maila, batez ere.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

PAISAJISMOA
ETA LANDA INGURUNEA
Aldez aurretik zer ezagutza behar da aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
• Matematika. Maila onargarria. Fisika. Maila
• Kimika. Maila ona.
• Ikasketa-baba sendotuak.

ona.

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Lan asko kanpoan kanpoko espazioetan egiten dela kontuan hartzea.
• Batzuetan, makina eta produktu fitosanitarioak erabiltzen dira, eta horrek

zenbait arrisku dakartza;

beraz, ikasleak bulkadak ondo kontrolatu behar ditu.
• Natura eta ingurumena atsegin dituen garrantzitsua.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
3 ordu.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
• Plangintza. Oinarrizkoak

behar dituztelako.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Batez bestekoa.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
• Ezinezkoa

da esfortzurik gabe onartzea. Azterketa horiek ez dira gainditzen soilik klasera (nahitaezkoa)
joatearekin, baizik eta zentrotik kanpo lan pertsonala egin eta zereginak eta ikaskuntzak egunera
eraman behar dira.
• Kontuan hartu behar da naturak bere erritmoak markatzen dituela eta batzuetan lan-tontor handiei
arreta eman behar zaiela.
• Bokaziozko azterketak, ingurumenarekiko sentsibilitatea behar dute.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

PROZESUAK
ETA KALITATEA
ELIKAGAIEN
INDUSTRIAN
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
Batez ere biologiari buruzko ezagutza, zelularekin eta materia biziaren konposizioarekin zerikusia duena,
baita matematika ere, analisi kimikoen kalkuluak egiteko.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai zikloa egiteko bai
lanbidean aritzeko?
• Zure

denbora eta lana banatu eta planifikatzeko, zailtasunak aurreikusteko, ordenatzeko, aurrez metodo bati jarraituz jarduteko eta abarrerako plangintza eta antolaketa gaitasuna.
• Erantzukizuna: Lanbide honetan beti izango dituzu elikagaiekin eta horien elaborazio-prozesuekin kontaktuan, eta kontsumitzaile guztien osasuna zaintzen duen elikagaien segurtasuna jokoan dago.
• Eskuzko trebetasuna. Zure lanak oso delikatuak diren tresnak eta aparatuak erabiltzea eskatuko du.
Aparatuak eta tresnak erabiltzeko zaletasuna.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Azterketa eta lan pertsonala behar dira: 2 ordu. Gainera, egindako praktiken ondorioz, idatzizko lanak ere
entregatu behar dira.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
• Elikagaien

bioteknologia, teknika konplexuak eta oso aldakorrak lantzen baititu. Analisi kimikoa, elikagaiak aztertzeko teknikak aztertzen dituelako.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Batez bestekoa.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Oso

garrantzitsua da eskolara joatea. Praktika asko elikagaiak egiteko instalazio pilotu batean edo
industria-makineriako tailerretan egiten dira; beraz, trebetasun horiek ezin dira etxetik erosi.
• Lanbide honetan, beti lanbide bereko edo antzeko beste talde batean lan egiten da. Ondo komunikatzen jakitea, mezuak eta ideiak ulertzea garrantzitsua da planteatutako arazoei eraginkortasunez aurre
egiteko.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SALMENTEN ETA MERKATARITZAGUNEEN KUDEAKETAKO GOI MAILA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Matematika: batxilergoa, oinarrizko

kalkuluak, ehunekoak, hiruko erregelak, potentziak,
ekuazio linealak (ikusiko dituzte matematika finantzarioak, kontabilitatea, estatistika,...)
• Ingelesa: oinarrizko maila
• Hizkuntza: irakurmena, ahozkoa eta idatzia, eta ortografia egokia
• Ofimatika: erabiltzaile-mailan (Word, Excel, powerpoint, posta elektronikoa, Internet...)

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Jarrera erabakigarria da, pertsonekin lan egingo dute, bezeroekin eta lankideekin, eta, beraz, gaitasun
hauek baloratuko dira:
• tratu atsegina eta zuzena, egoten jakitea
• irudi ona, presentzia eta txukuntasuna (norberaren higienea),
• komunikatzaile ona, komunikazio-dohainak (ahozkoa eta idatzizkoa, jendaurrean hitzegitea),
• beste gaitasun batzuk: antolaketa, erantzukizuna, talde-lana, sormena, ekimena, ikasteko interesa,
arazoak konpontzea, diskrezioa, konfidentzialtasuna, analisia, inprobisazioa, aldaketa teknologikoetara
egokitzea,…

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Gutxienez 2 ordu egunean, pertsonaren, bere oinarriaren, mailaren edo ahalmenaren arabera, baina gero
eta lan eta proiektu gehiago egin behar dira, bai bakarka bai taldean, eta azterketa-egunetan ere bai.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Enpresaren

Kudeaketa Ekonomikoa eta Finantzarioa (GEFE): merkataritzako goi mailako ziklo guztietan
ematen den zeharkako gaia da. Oso gai dentsoa da, kalkulu matematiko asko eskatzen duena
(kontabilitatea, matematika finantzarioak...)
• Logistika eta Biltegiratzea (LOAG): kalkuluak egiteko oinarri logiko eta matematiko bat ere izatea
eskatzen du
• Ikerketa Komertziala (INC): oinarrizko estatistika bat ikusten da enpresen merkatu-azterketa errazak
egin ahal izateko.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun ertaina
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SALMENTEN ETA MERKATARITZAGUNEEN KUDEAKETAKO GOI MAILA
Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Ahalegin handia egin behar da, jasota geratu behar da eta lankidetzan aritu behar da.
Oso prestakuntza praktikoa da, eguneroko bizitzarako baliagarriak diren ezagutzak dituena.
Honela egin daiteke lan:
• merkataritza-guneak ezartzea eta animatzea (produktuak kokatzea, erakusleihoak
antolatzea, sustapenak kontrolatzea)
• salmenten merkataritza-kudeaketa (estrategiak definitzea, saltzaileak koordinatzea,
sustapenak antolatzea)
• marketinaren eta komunikazioaren kudeaketa
• biltegien antolaketa eta kudeaketa
• hornikuntzaren kudeaketa eta kontrola
• errepideko garraioaren merkataritza- eta finantza-kudeaketa
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SISTEMA
ELEKTROTEKNIKOAK
ETA AUTOMATIZATUAK
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik aukeratutako zikloa egin ahal izateko?
Ondo oinarritutako ezagutzak izan behar dira elektrizitatean, elektronikan, fisikan eta matematikan
(batxilergoko 2. maila).
Aplikazio informatikoei buruzko oinarrizko ezagutzak izatea komeni da (Internet, Office Seriea...).

Zein trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
Ekimena izatea, bai eta etengabe eguneratzeko gaitasuna eta interesa ere, oso garrantzitsuak dira
lan munduan ikaslea sartuko den sektore profesionalean, teknologia garatu eta berritu egiten baita
oso erritmo bizian. Informazioa bilatzeko gaitasuna beharrezkoa da, une askotan eta hainbat gaitan
sakabanatzen delako.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Egunean 1 eta 2 ordu bitartean jotzen dira egokitzat. Aztertzeko, garbi pasatzea edo apunteak
osatzea, jardueren txostenak edo memoriak idaztea, laburpenak egitea, eduki teorikoak ulertzea eta
memorizatzea, etab. ulertzen dugu.

Zein modulu dira zailenak, eta zergatik?
ELehen mailan:
‘Telekomunikazio-sistemen elementuak’ eta ‘Osagaiak eta sistema elektronikoak’, ikasle guztiek zikloa
hasten dutenean duten elektrizitate-ezagutzetan oinarritzen delako. Fisikan eta matematikan ere oinarri
ona eskatzen dute.
Bigarren mailan:
‘Sare telematikoak’, moduluaren programazio didaktikoak duen edukien kopurua dela eta.
‘Aplikazio informatikoak garatzea’, programa abstraktua eta subjektiboa baita.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu behar diren beste alderdi batzuk:
Elektronikari, informatikari, telekomunikazioei eta, oro har, teknologia berriei buruzko interesa izan behar
dute.
Egunero ikastea komeni da, bestela eduki berriak asimilatzea zailtzen baitu, eta lanak aurrera egin
ahala. Zikloak lan-erritmo handia eskatzen du, eta, beraz, eguneroko iraunkortasuna eta ahalegina
ezinbestekoa da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SUKALDARITZA-ZERBITZUAK
ZUZENTZEKO GOI-TEKNIKARI
IKASKETAK EGITEKO INFORMAZIO
LAGUNGARRIA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Kontuz

ingelesarekin! Ezin da hasi zikloa ia ezer ere jakin gabe. Bi ikastarotako modulua da. Lanaren
izaten da, baina beharrezkoa da A-2 maila izatea, gutxienez.
• Kontuz frantsesarekin! Bi ikastarotako modulua da. A-1 maila hartzen da abiapuntu gisa.
• Estatistikari buruzko ezagutzak izatea eta enpresa-administrazio arloko kontzeptuak ezagutzea komeni
da.
Ostalaritzaren gisako sektore dinamiko eta erakargarriaren parte izateko motibazioa izatea
da garrantzitsua.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira zikloa egiteko eta lanbidean
aritzeko?
• Erresistentzia fisikoa: zutik egin behar da lan, pisuak eraman, etab.
• Ikusmen- eta entzumen-memoria.
• Bezeroei zerbitzua eta atsegina emateko jarrera.
• Ostalaritzan beste pertsona batzuekin egin behar da lan eta presio

nahiko handiko egoeretan; beraz,
ezinbestekoa da harremanak izaten eta taldean lan egiten jakitea.
• Arloko arduradunaren profilera bideratutako zikloa da; beraz, lidergorako, taldeak koordinatzeko eta
gatazkak konpontzeko gaitasunak lantzen dira.
• Ezinbestekoa da higiene pertsonala eta arriskuen prebentziorako arauak betetzea.
• Hizkuntzak ikasteko erraztasuna.
• Beste pertsona batzuekin tratua izateko erraztasuna.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Egunero 2 orduz ikastea gomendatzen dugu.
• Edarien prestaketarekin eta jangelako praktikekin

lotutako trebetasunak praktikatzea komeni da.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
Hizkuntza-moduluak izan daitezke zailenak, aurrez gutxieneko maila izan ezean.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda, zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu
(baxua,ertaina edo altua)?
Ertain-baxua, baldin eta sektorea gustuko baduzu eta koordinatzaile alderdia lantzen baduzu.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SUKALDARITZA-ZERBITZUAK
ZUZENTZEKO GOI-TEKNIKARI
IKASKETAK EGITEKO INFORMAZIO
LAGUNGARRIA
Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ostalaritzako

lanbideetan, gainerakoak aisialdiaz gozatzen ari direnean egin behar izaten da lan
askotan (asteburutan, gauez… ).
• Alderdi berritzailea, sortzailea eta artistikoa duen zikloa da (koktelak egitea, mahaien eta jangelen
dekorazioa… ).
• Zentroan jatetxe bat eta taberna-kafetegi bat daude. Ikasgela gisa erabiltzen dira, eta publikoari irekita
daude.
Jatetxean zerbitzatu behar denean, 16:20ean amaitzen da eskola-ordutegia.
• Irteera profesionalen artean, autoenplegua da aukeretako bat: negozio propioa ireki daiteke edo
esleipen publiko edo pribatuetan parte hartu (igerilekuak, cateringa, ostalaritza-establezimenduen
alokairua, etab.).
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

SUKALDARITZA-ZUZENDARITZAKO
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Kontuz ingelesarekin! Bi ikasturteetan ematen da. A-2 maila hartzen da abiapuntu gisa.
• Beharrezkoa da estatistikaren, ekonomiaren eta enpresen administrazioaren arloko kontzeptuak

ulertzea, baina, horretarako, nahikoa da edozein batxilergorekin.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Erresistentzia fisikoa. Zutik egiten da lan, eta ordu askoz. Lan gogorra da fisikoki.
• Ikusmen- eta entzumen-memoria.
• Nahiko trebea izan behar da eskuekin.
• Ostalaritzan, beste pertsona batzuekin egin behar da lan eta presio nahiko handiko

egoeretan;
beraz, ezinbestekoa da harremanak izaten, taldean lan egiten eta estresa kudeatzen jakitea. Arloko
arduradunaren profilera bideratutako zikloa da (sukaldaritza, jatetxe-taberna edo erosketak eta
ekonomatua); beraz, taldeak koordinatzeko eta gatazkak konpontzeko gaitasunak lantzen dira.
• Ezinbestekoa da higienea.
• Errespetuzko eta edukazio oneko tratua. Estresa kontrolatzea.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• Egunero 2 ordu inguru ikastea gomendatzen dugu.
• Sukaldean edo gozotegian ikasitakoa praktikan jartzea

komeni da.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Ingelesa: ulertu, hitz

egin, irakurri eta idatzi egin behar da (gutunak, bezeroentzako proposamenak eta
txostenak… ).
• Sukaldeko ekoizpenaren kudeaketa eta sukaldaritzako kudeaketa administratiboa eta komertziala,
dokumentazio eta administrazio eta matematika arloko prozedura askoko bi modulu baitira.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Ertain-baxua, lanbidea

gustuko izanez gero.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
• Ostalaritzan

lan asko dago, baina ohartarazi behar da “besteek jai dutenean egin behar dela lan”.
Hasieran, ez da lortzen ostalaritzako zuzendaritza edo kudeatzaile posturik. Sukaldari edo sukaldariko
laguntzaile gisa hasten dira, baina, ikasketa hauetan, oinarrizko LHko eduki tekniko-praktikoak, erdimailako ikasketak eta sukalde industrial handietako kudeaketa eta zuzendaritza (txandatan egiten da
lan) biltzen dira.
• Alderdi berritzailea, sortzailea eta artistikoa duen zikloa da (plateren aurkezpena, zapore-nahasketa,
salgaiekin esperimentatzea… ).
• Modulu praktiko guztiek (aurre-elaborazioa eta kontserbazioa sukaldean, sukaldaritzako elaborazioa
eta pastelgintza eta gozogintza) zati teoriko bat dute, eta beharrezkoa da zati hori gainditzea
modulua gainditu ahal izateko.
• Zentroak jatetxe bat du. Han egindako janaria kanpoko bezeroei zerbitzatzen zaie, jarduera
profesionala praktikan jartzeko. Jatetxean zerbitzatu behar denean, eskola-ordutegia 15:30ean
amaitzen da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

TEKNIKA
ESKULTORIKOAK
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
• Eskuzko tresnak erabiltzen ohituta egotea (gutxienez, teknologiako ikasgaian ikasitakoa)
• Marrazketako oinarrizko nozioak (plastikako ikasgaian eta ikusizko baliabideak lantzean ikasitakoa).
• Kalkulu mentalari eta lagunduari, hiruko erregelari eta ehunekoei buruzko oinarrizko nozioak (oinarrizko

matematikako ikasgaietan ikasitakoa).

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Eskuekin trebea izatea eta psikomotrizitate nahiko fina, edo, gutxienez, trebetasun horiek lortzeko jarrera.
• Lana ondo egiteko gogoa eta pazientzia edo ezaugarri horiek lantzeko jarrera.
• Diseinurako, arterako, artisautzarako eta zaharberritzeko interesa edo, behintzat, alor horiek lantzen

hasteko jakin-mina.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Modulu teorikoenetan iraunkortasunez ikasi behar da (eskulturaren historia, materialak eta eskulturaren
teknologia). Hala ere, ziklo honetan, ondo aprobetxatu behar dira eskola-orduak, eta, hortik kanpo,
hurrengo eguna antolatzea eta lanbidea praktikatzea komeni da: etengabe marraztu, ahal den gehien
modelatu, erakusketetara joan eta naturan eta ingurunean lagungarri izan daitezkeen formak eta
eraikuntza-elementuak aurkitu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Modulu

teorikoenak, ikasteko ohitura gutxien dutenentzat: eskulturaren historia, materialak eta
eskulturaren teknologia…
• Modulu praktikoak, lan praktikoa egunean edukitzeko heldutasunik ez dutenentzat: tailerra, bolumena,
marrazketa artistikoa…
• Ordenagailu bidezko moduluak, tresna horiekin lan egiteko zailtasunak dituztenentzat: aplikazio
informatikoak, eskultura-proiektuak…

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
Zailtasun gutxiko zikloa da diseinua eta tailerreko lana gustuko duenarentzat. Beharrezkoa da ikastea eta
lan egitea, ziklo guztietan bezala, baina, ziklo honetan, ikasleek aukera dute marrazkiak eta bestelako
objektuak egiteko, eta horrek asko gogobetetzen ditu.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Ziklo honek kanpoko lankidetza-programa bat du. Hala, ziklo honetako ikasleek aukera izango dute,
ikasketak amaitzean, hurbil dagoen herri batean haien lana jartzeko. Lankidetza horren emaitza
dira, adibidez, Burlatako Uranga parkean eta Zizur Handiko Erreniega parkean dauden eskulturak eta
Gabarderaleko “Arima” lana.
• Horrez gainera, enkargu errealekin ere egiten da lan. Adibidez, metalaren tailerrean egin dira eskolako
patiora joateko barandak, eta, gaur egun, Nafarroako Liburu-saltzaileen Elkartearentzako trofeoproposamen bat egiten ari dira ikasleak.
•
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

TELEKOMUNIKAZIO-SISTEMAK
ETA SISTEMA INFORMATIKOAK
Aldez aurretiko ezagutzak behar dira hautatutako zikloa arrakastarako
itxaropenez egin ahal izateko?
Ondo oinarritutako ezagutzak izan behar dira elektrizitatean, elektronikan, fisikan eta matematikan
(batxilergoko 2. maila).
Aplikazio informatikoei buruzko oinarrizko ezagutzak izatea komeni da (Internet, Office Seriea...).

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai aukeratutako zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
IEkimena izatea, bai eta etengabe eguneratzeko gaitasuna eta interesa ere, oso garrantzitsuak dira lan
munduan ikaslea sartuko den sektore profesionalean, teknologia garatu eta berritu egiten baita oso
erritmo bizian. Informazioa bilatzeko gaitasuna beharrezkoa da, une askotan eta hainbat gaitan
sakabanatzen delako.

Zenbat denbora behar duzu egunero ikasteko?
Egunean 1 eta 2 ordu bitartean jotzen dira egokitzat. Aztertzeko, garbi pasatzea edo apunteak
osatzea, jardueren txostenak edo memoriak idaztea, laburpenak egitea, eduki teorikoak ulertzea eta
memorizatzea, etab. ulertzen dugu.

Zer moduluak zailagoak izaten dira normalean eta zergatik?
Lehen mailan:
Telekomunikazio-sistemen elementuak; eta Osagaiak eta sistema elektronikoak, ikasle guztiek zikloa
hasten dutenean duten elektrizitate-ezagutzetan oinarritzen delako. Fisikan eta matematikan ere
oinarri ona eskatzen dute.
Bigarren mailan:
Sare telematikoak, moduluaren programazio didaktikoak duen edukien kopurua dela eta.
Aplikazio informatikoak garatzea, programa abstraktua eta subjektiboa baita.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez, zaila da, batez bestekoa edo
altua?
Zailtasun ertaina.

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:
Elektronikari, informatikari, telekomunikazioei eta, oro har, teknologia berriei buruzko interesa izan behar
dute.
Egunero ikastea komeni da, bestela eduki berriak asimilatzea zailtzen baitu, eta lanak aurrera egin ahala.
Zikloak lan-erritmo handia eskatzen du, eta, beraz, eguneroko iraunkortasuna eta ahalegina
ezinbestekoa da.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

TURISMO GIDAK ETA
BIDAIETAKO LAGUNTZA
Aldez aurretik zer ezagutza behar da ziklo hau egiteko?
Gomendagarria da:
• Geografia, Historia, Artearen Historia bezalako gaiekin batxilergoa egin izana.
• Gutxienez 1 A-1 frantsesa eta A2 ingelesa izatea.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
Publikoarentzat eta publikoarentzat lan egiten da: oso garrantzitsuak dira bezeroak zerbitzatzeko eta
atsegin hartzeko, tratuan hezkuntza izateko, harremanak izateko, enpatia izateko, aktiboki entzuteko,
antolatzeko eta erabakitzeko gaitasuna.
• Komunikaziorako eta harreman publikoetarako trebetasunak.
• Historiarekiko, kulturarekiko eta ezagutzarekiko interesa oro har.
• Talde-lana: bi ikasturteetako proiektu eta lan askok eta praktika profesionalak ahaleginak koordinatzea
eta beste pertsona batzuekin lan egitea eskatzen dute.

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
Egunero 2 eta 3 ordu bitartean lan egitea eta lanak egitea gomendatzen da.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Frantsesa; 0 mailatik hasten bada ere, azkar aurreratzen da.
• Bi modulu daude ingelesez, bata lehen kurtsoan eta bestea bigarren

mailan. Ingeleseko maila egokirik

ez badago, konplexuagoak dira.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila, txikia edo ertaina da?
Humanitate eta Gizarte Zientzien Batxilergoa, batez beste.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk
Titulu honen gaitasun orokorra lurralde mailako turismo-destinoak planifikatu, sustatu eta horiei buruzko
informazioa ematea da. Horretarako, bidaiariei eta bezeroei, terminalei, garraiobideei, ikuskizunei eta
beste turismo-leku batzuei buruzko informazioa planifikatu, sustatu eta emango zaie.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

WEB
APLIKAZIOEN
GARAPENA
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
Batxiler-tituluarekin Ibilbide Zientifikoa edo Gizarte Zientziak ibilbidea sartzea gomendatzen da, nahiz
eta ez den ezinbestekoa edo Informatikako Erdi Mailako titulua izatea

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira bai zikloa egiteko bai
lanbidean aritzeko?
Batzuetan uste izaten da hezkuntza eta lan-esparru “bakartia” dela, baina errealitatetik urrun,
programatzen delako eta taldean edo gutxienez bikoteka lan egiten delako. Oso garrantzitsua da
taldean lan egiten jakitea eta egiten ari diren lankideekiko komunikazioa.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
• Ikasi

baino gehiago, ordenagailuarekin egunero lan egitea da garrantzitsuena, ezagutzak aplikatzeko
eta ikasgelako erritmoan zintzilik gelditu gabe aurrera egiteko.
• Egunero, ordubete eta 2 ordu artean, ordenagailuarekin.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Moduluarik zailena Programazioa da, zehazki jakin behar baita ordenagailuarekin hitz egin, koma bat,
puntu bat, letra minuskula bat... bere leku zehatzean ez dagoela komunikazioa eragozten duenik.
Zailtasunean, Datu Baseak daude, moduluaren hasieran teoria asko dagoelako eta kontzeptuak
abstraktuak direlako.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Ertaina-Altua, kontzeptu asko barneratu behar baitira ordenagailuarekin hitz egiteko.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
Oso garrantzitsua da arauak eta standak zehatz-mehatz betetzea makinarekin komunikatzeko.
Lantalde batean integratzen jakitea, taldean lan egitea taldekide guztiak eta gainerako taldeak
errespetatuz.
Komunikatzaile ona izatea.
Ikasteko interesa izatea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ZIKLOARI BURUZKO
INFORMAZIO
LAGUNGARRIA
Zer ezagutza izan behar dira ziklo hau egin ahal izateko?
Gomendagarria da:
• Gutxienez A-1 maila izatea frantsesez eta A-2 maila ingelesez.
• Matematika komertzialerako eta estatistikarako erraztasuna izatea.

Zer gaitasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
zikloa egiteko eta lanbidean aritzeko?
• Jendearekin

eta jendearentzat lan egitea eskatzen du, neurri batean; horregatik, beharrezkoa da
bezeroei zerbitzua eta atsegina emateko jarrera izatea, jendetasunez jokatzea, harremanak izateko
gaitasuna izatea, enpatia, begikotasuna…
• Horrez gainera, giza baliabideak eta hoteletako garbiketako eta mantentze-lanetarako materialak
kudeatzen jakin bat da. Horretarako, taldeak koordinatzeko eta gatazkak konpontzeko gaitasuna
behar da.
• Salmentarako eta harreman publikoetarako gaitasunak.
• Talde-lana: bi ikastaroetako proiektu eta lan asko egiteko eta profesionalki jarduteko, esfortzuak
koordinatzen eta beste pertsona batzuekin lan egiten jakin behar da.
• Beste hizkuntza batzuetan ahoz eta idatziz komunikatzeko erraztasuna (gutxienez, frantsesez eta
ingelesez).

Zenbat denbora ikasi behar da egunero?
• On-line eskaintzan
• Ziklo presentzialari

adierazita dago astean zenbat orduz ikastea komeni den.
dagokionez, ikasteko eta lanak egiteko egunero 2 edo 3 ordu hartzea gomendatzen

dugu.

Zer modulu izaten dira zailenak, eta zergatik?
• Frantsesa

eta ingelesa: baldin eta ikasleak gutxienezko maila ez badu aurrez.

Zikloaren ezaugarriak kontuan izanda,
zer zailtasun maila duela iruditzen zaizu (baxua, ertaina edo altua)?
• Ertaina, humanitate

eta gizarte-zientzietako batxilergotik datozenentzat.

Orientabide egokia emateko kontuan izan beharreko beste alderdi batzuk:
Hotel-kudeaketan lan egiteko, bi alor hauetako gaitasunak landu behar dira:
• Hoteleko bezeroei harrera egin eta arreta ematea eta bezero posibleei informazioa eman eta
produktuak saltzea.
• Mota guztietako zerbitzu turistikoak eta ekitaldiak planifikatu eta aurrera eramatea.
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GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA:

ZUZENDARITZARI
LAGUNTZEKOA
Zer ezagutza behar dira aldez aurretik ziklo hau egiteko?
• Ingeleseko

81 maila behar dira, 81 krediturik ez badago, ikastetxean maila proba bat egingo da. Ez da
proba zaila. Batxilergotik sartzen bazara, ez duzu zailtasunik izango gainditzeko.

Zer trebetasun eta ezaugarri pertsonal behar dira
bai zikloa egiteko bai lanbidean aritzeko?
• Talde-lanerako gaitasuna oso garrantzitsua da. Pertsona
• Autonomia eta ekimena izatea.
• Ez ikastea, logikaz baizik, ikasitakoa ulertuz.

antolatua eta ordenatua izatea.

Zenbat denbora behar dute egunero ikasteko?
Garrantzitsua da eguneratuta izatea eta eskolan ikusten den guztia eguneratuta izatea, kontzeptuak
batutzaileak baitira, eta argi ez badituzu, zaila izango zaizu aurrera egitea. Egunean ordubete azterketa,
berrikustea.

Zer modulu dira normalean zailenak eta zergatik?
Jarduera komertzialaren Prozesu Integralaren modulua (PIAC). Modulu honetan, ebaluazioa etengabea
da, eta kontzeptu kopurua handituz doa ikastaroak aurrera egin ahala. Azkenak ulertzeko, oso argi eduki
behar dituzu lehenengoak.

Zikloaren ezaugarriak kontuan hartuta, zure ustez zaila da, ertaina edo handia?
Zailtasun ertaina.

Behar bezala orientatzeko kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:
• Hizkuntzekiko interesa, ahoz eta idatziz gutxienez bi hizkuntzatan adierazi behar duzulako
• Gradua amaitzean, Administrazio eta Finantzen 2. mailara zuzenean sar zaitezke, eta bi

gradu lortu.

urtean bi

