Europa-maila Lanbide Heziketan

Lanbide Heziketa egiteko asmoa baduzu, garrantzitsua
da zuk jakitea prestakuntza berria, praktikoa eta espezializatua dela, finean, etengabe aldatzen ari dena.
Enpresa handiek eta txikiek gero eta prestakuntza
hobea eta espezializatuagoa duten profesionalak kontratatu behar dituzte. Hori dela eta, egungo Lanbide
Heziketa egoera horri erantzuteko egituratu da, LH
titulu berriak eskainiz, Espainiako lanbide Kalifikazioen katalogoan oinarrituak. Horretara, LHak heziketa
praktiko eta osoa eman eta zuk zeuk aukeratzen
duzun alorrean profesional kualifikatu eta espezializatua izateko prestakuntza ematen dizu.
Horrez gain, bada beste irakaskuntza mota bat lan
munduan sartzeko prestakuntza eskaintzen dizuna:
Arte Plastikoen eta Diseinuaren irakaskuntza. Irakaskuntza horren helburua da aukera berriak eskaintzen
ari diren sektoreetako profesional kualifikatu bihurtzea; sektore horiek, besteak beste, hauek dira: arte
aplikatuak, arte lanbideak, diseinua, eta arte eta kulturako ondarearen kontserbazioa.
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Lanbide Heziketaren egitura

Lanbide Heziketak gai egiten zaitu hainbat lanbidetan
aritu eta lantokiak eskuratzeko.
Lanbide Heziketan (BLH) Erdi Mailako eta Goi Mailako Heziketa Zikloak daude.
Erdi Mailako Heziketa Zikloak egiteko 16 urtetik gorakoa izan behar da. Heziketa Ziklo bakoitzari titulu bat
dagokio eta titulu horrekin gai izanen zara lanbide
jakin batean aritzeko. Ikasketak modulutan (irakasgaiak) antolaturik daude eta horien helburua zure lanpostuari dagozkion beharretarako prestatzea da.
Ikasketa horiek bukatu ondoren Teknikari titulua
erdietsiko duzu.
Goi Mailako Heziketa Zikloak kurtso batekoak edo
bikoak dira eta horiek bukatu ondoren Goi Mailako Teknikari titulua erdietsiko duzu. Ziklo horien helburua da
lanbide sektore desberdinetan gaitasun eta kualifikazio handiagoko profesionalak prestatzea. Horretarako,
espezialitate bakoitzeko alderdi teknikoak menperatuko dituzu, zure lanbide sektoreari dagokion ikuspegi
zabalagoa eskuratuko duzu eta horren antolaketan sartuko zara.
Erdi Mailako eta Goi Mailako Zikloetan Lantokietako
Prestakuntza Modulua (LP) egiten da, zure ikaskuntza osatzeko eta sektoreko enpresa batean zure lanbide kualifikazioa hobetzeko. Enpresa horietan jaso
esperientziak, ezbairik gabe, lanean sartzen lagunduko dizu.
Heziketa Ziklo bakoitzaren ezaugarriak hauek dira:
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Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Nafarroan ezarrita dauden Erdi Mailako Zikloak 1300
ordutatik 2000 ordu bitartekoak dira eta gehienez ere
bi kurtso osotan egiten dira.

Nola sartu
Erdi Mailako Zikloetan zuzenean sartu nahi izanez
gero, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu
Titulua behar da. Titulu hori erdietsi ez baduzu, sarbide proba bat gainditu beharko duzu ziklo horietan sartu
ahal izateko. Proba horretan parte hartzeko, 17 urte
beharko dituzu edo urte horretanbete.
Erdi Mailako Heziketa Zikloak bukatu ondoren, lanbideari dagokion Teknikari Titulua erdietsiko duzu. Titulu hori eskuraturik, Batxilergoko lehen kurtsoan sar
zaitezke edo Goi Mailako Heziketa Zikloetan sartzeko
probarako prestakuntzako kurtsoa egin dezakezu.
Urtero Departamentuak foiletoa argitaratzen du, erdi
mailako tituluen eskaintzaren berri ematen duena.
Hurrengo orrialdean datorren ikasturterako tituluen
eskaintza ageri da.
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Arloa

Erdi Mailako Heziketa Zikloa
Nekazaritzako ustiategi estentsiboak
Nekazaritzako ustiategi intentsiboak

Nekazaritza jarduerak
Lorezaintza
Baso-lanak eta natur ingurunea zaintzea
Natur ingurunean gorputz eta kirol jarduerak gidatzea

Gorputz eta kirol jarduerak

Administrazio kudeaketa

Administrazioa

Imprimazioa arte grafikoetan
Arte grafikoak
Arte grafikoetako aurreinprimaketa
Merkataritza

Merkataritza eta marketina

Ekipo eta instalazio elektroteknikoak
Elektrizitatea-elektronika
Kontsumorako ekipo elektronikoak
Mekanizazioa (N)
Fabrikazio mekanikoa
Soldadura eta galdaragintza
Sukaldaritza eta gastronomia (N)
Ostalaritza eta turismoa
Jatetxe eta tabernako zerbitzuak
Estetika pertsonala
Irudi pertsonala
Ile-apainketa
Barazki kontserbagintza eta instalazioen mantenimendua

Elikagaien industriak

Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatzea

Zurgintza eta altzarigintza

Karrozeria
Ibilgailuen elektromekanika
Makineriaren eta linea-eroanbideen instalazio eta
mantenimendu elektromekanikoa

Ibilgailu autopropultsatuen
mantenimendua

Produkzioaren zerbitzuak eta
mantenimendua

Hotz, girotze eta bero instalazioak jarri eta mantentzea
Laborategia
Kimika
Prozesu kimiko industrialeko eragiketak
Erizaintzako zainketa lagungarriak
Osasuna
Farmazia
Osasun laguntza soziala

Zerbitzu soziokulturalak eta
Komunitatearentzakoak

Igeltserotza lanak

Eraikuntza eta obra zibila

(N) Ziklo berria, Espainiako Lanbide Kalifikazioen katalogoan oinarritua.
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Erdi Mailako Heziketa Zikloak egiteko asmoa baduzu,
gogoan izan egiten duzun zikloaren arabera Batxilergoko irakasgai jakin batzuk konbalida ditzakezula.
Gero, Goi Mailako ziklo batean matrikula egin nahi
baduzu, aurretik Batxilergoa egin beharko duzu. Horretaz gainera, Goi Mailako Heziketa Ziklo batean sar zaitezke legezko betebeharrak betetzen badituzu et
sarbide proba gainditzen baduzu. Proba horretarako,
prestakuntza ikasturtea dago.
Teknikari titulua erdietsi eta gero, hauek dituzu aterabideak.

ERDI MAILAKO
ZIKLOAK
TEKNIKARI TITULUA

LANA

BATXILERGOA

Prestakuntzako
kurtsoa (aukerakoa)

Sarbide proba

GOI MAILAKO
ZIKLOAK
GOI MAILAKO TEKNIKARI TITULUA
UNIBERTSITATEKO
IKASKETAK
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LANA

Goi Mailako Heziketa Zikloak
Nafarroan ezarrita dauden Goi Mailako Zikloak 1.400
ordutatik 2.000 ordu bitartekoak dira eta gehienez ere
bi kurtso osotan egiten dira.
Goi Mailako Zikloetan zuzenean sartu nahi izanez gero,
Batxilergoko titulua behar da. Titulu hori erdietsi ez
baduzu, sarbide proba bat gaindituta ere sar zaitezke.
Proba hori egiteko ondoko betebeharretako bat bete
beharko duzu:
• Hemeretzi urte beterik izatea proba egiten den urtean hogei urte betetzea.
• Hemezortzi urte izatea eta sartu nahi duzun heziketa zikloarekin lotutako Teknikari titulua.
Proba hori deialdi bakarrean eginen da.
Goi Mailako Heziketa Zikloak bukatu ondoren, lanbideari dagokion Goi Mailako Teknikari Titulua erdietsiko
duzu.
Titulu hau eskuratu ondoren, zuzenean sar zaitezke
unibertsitatean. Ondorengo laukian agertzen dira Nafarroan datorren ikasturterako aurreikusi diren Goi Mailako Heziketa Zikloak eta horietatik abiatuta zuzenean
unibertsitateko zein ikasketetara sar daitekeen.
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Nek. eta abeltz. enpresen kudeaketa eta antolaketa
Natur eta paisaia baliabideen kudeaketa eta antolak.
Administrazioa eta finantzak
Idazkaritza
Arte grafikoen industrietako produkzioa
Nazioarteko merkataritza
Merkataritza kudeaketa eta marketina
Garraioaren kudeaketa
Kontsumitzailearen zerbitzuak
Eraikuntza proiektuen garapena eta aplikazioa
Elektronika produktuen garapena
Instalazio elektroteknikoak
Erregulazio eta kontrol sistema automatikoak
Telekomunikazio eta informatika sistemak
Metalezko eraikuntzak
Proiektu mekanikoen garapena
Mekanizazio bidezko produkzioa
Jatetxe arloa
Estetika
Elikagaien industria
Informatika sistemen administrazioa
Informatika aplikazioen garapena
Zurgintza eta altzarigintza
Automozioa
Industri ekipoaren mantenimendua
Eraikinetako instalazio bioklimatikoak
En. Berriztagarrietarako instalazio industrialen mantentzea

Lanbideko arriskuei aurrea hartzea
Kalitatearen analisi eta kontrol laborategia (N)
Anatomia patologikoa eta zitologia
Aho eta hortzen higienea
Diagnosi irudia
Diagnosi klinikoen laborategia
Hortz protesiak
Ingurugiro osasuna
Gizarte eta kultur jardueren sustapena
Haur hezkuntza (N)
Gizarte integrazioa
Gorputz eta Kirol jardueren animazioa
Eragingarritasun energetikoa eta eguzki energia (N)

(N) Ziklo berria, Espainiako Lanbide Kalifikazioen katalogoan oinarritua.
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Erizaintzako diplomaduna

Gizarte Hezkuntzako diplomaduna

Enpresaren Zientzietako diplomaduna

Bibliotekonomia eta Dokumentazioko diplomaduna

Arkitekto teknikoa

Arkitektura

Oihanetako ingeniaria

Gorputz Jarduera eta Kirolaren Zien. Lizentziaduna

Itsasoaren Zientzietako lizentziaduna

Odontologiako lizentziaduna

Medikuntzako lizentziaduna

Biologiako lizentziaduna

Kimikako lizentziaduna

Farmaziako lizentziaduna

Informatikako ingeniaria

Matematikako lizentziaduna

Fisikako lizentziaduna

Telekomunikazioko lizentziaduna

Ingurumenaren Zientzietako lizentziaduna

Albaitaritzako lizentziaduna

Bioteknologiako lizentziaduna

GOI MAILAKO ZIKLOAK

Enpresen admin. eta kudeaketako lizentziaduna

Unibertsitatean sartzea
Goi Mailako
Zikloetatik abiatuta
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Filologiako lizentziaduna (espezialitate guztiak)

Ekonomiako lizentziaduna

Zuzenbideko lizentziaduna

Maisutza (espezialitate guztiak)

Soziologiako lizentziaduna

Psikologiako lizentziaduna

Pedagogiako lizentziaduna

Herrilanetako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Ontzigintzako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Industri ing. tek. (espezialitate guztiak)

Oihanetako ing. tek. Espez.: oihanetako industriak

Oihanetako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Topografiako ing. tek.

Sistemen Informatikako ing. tek.

Informatikako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Diseinu Industrialeko ing. tek.

Telekomunikazioko ing. tek. (espezialitate guztiak)

Mehatzetako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Nekazaritzako ing. tek., esp.: mekan. eta landa eraik.

Nekazaritzako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Aeronautikako ing. tek. (espezialitate guztiak)

Turismoko diplomaduna

Gizarte Laneko diplomaduna

Lan-bidezko Terapiako diplomaduna

Lan Harremanetako diplomaduna

Podologiako diplomaduna

Optika eta Optometriako diplomaduna

Ontzigintzako Erradioelektronikako diplomaduna

Itsas Nabigazioko diplomaduna

Ontzigintzako Makinetako diplomaduna

Kudeaketa eta Administrazio Publikoko dip.

Estatistikako diplomaduna

Logopediako diplomaduna

Giza Elikadura eta Dietetikako diplomaduna

Fisioterapiako diplomaduna

Arte Plastikoak eta Diseinua
Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloak
Araubide bereziko irakaskuntzaren zati diren Arte Plastikoen eta Diseinuaren irakaskuntzan hurrengo ikasketekin zerikusia dutenak sartzen dira: arte aplikatuak,
arte lanbideak, diseinua (hainbat modalitatetan) eta
kultura ondasunen kontserbazioa eta zaharberritzea.
Irakaskuntza horren helburua da kalitatezko arte
prestakuntza ematea eta zure lana zuk zeuk
aukeratu duzun lanbide arlo horretan garatzeko kualifikazioa bermatzea.

Egitura
Arte Plastikoen eta Diseinuaren irakaskuntzaren
barnean Goi Mailako eta Erdi Mailako Heziketa
Zikloak sartzen dira; heziketa ziklo horiek iraupen
desberdineko moduluetan antolatuta daude eta, aldi
berean, modulu horietan hainbat jakintza arlo teorikopraktiko eskaintzen da, hori guztia, aukeratu den lanbide arloaren arabera. Curriculuma osatzeko ia erabat
praktikoa den prestakuntza aldia egiten da; honako
hau lantzen da:
• Prestakuntza praktikoa enpresetan, estudioetan
edo lantegietan. Profesionalak, planteamendu eta
egoera errealak abiapuntutzat harturik, zure prestakuntza lan merkatura bideratzen ahaleginduko dira.
• Azkeneko lana edo proiektua: lanbideko lanarekin
zerikusi zuzena duen lan praktikoa. Azkeneko lan hori
aztertu ondoren, irakasleek eskuratu duzun gaitasunen maila balioztatuko dute. Zer esanik ez, lan horrek
zure arte arloko sen osoa erakusteko balioko du.
Ziklo horien iraupena 950 ordutatik 2.000 ordu bitartekoa da eta kurtso batean edo bitan egiten dira.
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Nola sartu
a) Erdi Mailakoan sartzeko
Erdi Mailakoan sartzeko, Bigarren Hezkuntzako Graduatu Tituluaz gain, gaitasun artistikoko proba bat
gainditu beharko duzu.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Titulua eskuratu
ez baduzu, beste sarbide bat da Hezkuntza Departamentuak urtero egiten duen sarrera proba gainditzea.
b) Goi Mailakoan sartzeko
• Arte modalitateko Batxilergoko Titulua eskuratu
baduzu, zuzenean sar zaitezke.
• Batxilergoko titulua Artekoa ez den beste modalitate
batean eskuratu baduzu, gaitasun artistikoko proba
bat gainditu beharko duzu. Proba hau egiteko bi deialdi izaten dira. Heziketa Zikloak ikasteko izena zein
ikastetxetan ematen den, hantxe berean egin behar
da izen-ematea; epeak ere berberak dira.
• Ez baduzu Batxilergoko Titulua eskuratu eta 19 urte
beteak badituzu, ziklo horietan egin dezakezu matrikula Hezkuntza Departamentuak urtero egiten duen sarbide-proba gainditzen baduzu eta ikasposturik badago.

Tituluen eskaintza
Urtero Departamentuak tituluen eskaintza dakarren
foiletoa argitara eman ohi du. Hau da datorren ikasturteko tituluen eskaintza.
LANBIDE ARLOA

TITULUA

MAILA

Liburuaren arloko arte aplikatuak

- Grabatua eta estanpazio teknikak

GOI MAILAKOA

Eskulturaren arloko arte aplikatuak - Ebanisteria artistikoa
ERDI MAILAKOA
- Eskulturaren arloko arte aplikatuak GOI MAILAKOA
Barneen diseinua

- Dekorazio lanen proiektuak
eta zuzendaritza

GOI MAILAKOA

Diseinu grafikoa

- Autoedizioa
- Argazkigintza artistikoa
- Publizitate grafika

ERDI MAILAKOA
GOI MAILAKOA
GOI MAILAKOA

Industri diseinua

- Altzarigintza

GOI MAILAKOA
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Unibertsitatean sartzea Arte Plastikoak eta Diseinuko
Goi Mailako Zikloetatik abiatuta
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