Arizmendi Ikastolaren
Lanbide Heziketa

arizmendi
ikastola

zure lanerako bidea
Arizmendi Ikastolan lanean hasteko
profesional gaituak prestatzen ditugu;
horretarako, ikaskuntza praktikoa eskaintzen
dugu eta inguruko enpresen eskakizunetara
egokiturik. Horretan, Mondragon
Korporazioaren parte izateak asko laguntzen
digu enpresen gaurkotasuna gertu-gertutik
jarraitzeko eta euren beharrak zeintzuk diren
jakiteko.
1990etik eskaintzen dugu Lanbide Heziketa
Arrasaten eta, gaur egun, etorkizun handiko
lau zikloetan espezializaturik gaude:
OSASUN LARRIALDIAK
GIZARTE ETA KIROL
ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA
ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK
MIKROINFORMATIKA SISTEMAK ETA SAREAK

FERIXALEKUA - Otalora Lizentziaduna, 8. 20500 Arrasate
Tel. 943 77 20 25 - lanbideheziketa@arizmendi.eus

www.facebook.com/arizmendipro.eu

www.arizmendipro.eus

GIZARTE ETA KIROL
ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa

Irteera profesional ugari
· Polikiroldegietako kirol jardueretan monitore.
· Eskola kirolean koordinatzaile eta monitore.
· Gimnasio eta Fitness zentroetan monitore.

Kirolzalea
zara?

· Igerileku publiko zein pribatuetan sorosle eta monitore.
· Natura ekintzetako enpresetan monitore.

Zure zaletasuna ogibide bihurtu
Gure gizartean aisialdi eta kirolari gero eta garrantzi handiagoa eskaintzen
zaio. Horregatik, ekintza horiek modu profesionalean antolatu eta
bideratzeko, ondo prestatutako begirale, arduradun zein teknikoak behar dira.

· Udalekuetan zuzendari eta monitore.

Goragoko sarbideak
Ivef-shee, Irakaslea, Erizaintza, Fisioterapia, Gizarte Hezkuntza,
Lan Harremanak, Gizarte-Lana, Turismoa.

Prestakuntza Plana
1600 ORDU TEORIKO-PRAKTIKO
400 PRAKTIKA-ORDU LANTOKIETAN
Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak I 140 ordu.
Talde-dinamizazioa I 99 ordu.
Egoera fisikioa baloratzea eta istripuetan esku-hartzea I 198 ordu.

Esparru zabalak lantzen dira Gizarte

NOLA PRESTATUKO ZAITUGU?

Gizarte- eta kirol-animazioa planifikatzea I 40 ordu.

eta Kirol Animazioaren Irakaskuntza

· Kirola praktikatuz.

Animazio-turistikoko jolasak eta jolas-jarduera fisikoak I 99 ordu.

titulazioan:

· Natur ekintzak eginez: eski, surf,

Banakako kirol-jarduera fisikoak I 231 ordu.

· Haur, gazte eta helduen aisialdi eta
kirol ekintzak.
· Prestakuntza fisikoa.
· Monitore eta entrenatzaile izateko
prestakuntza espezifikoa: talde
kirolak, tenisa, igeriketa, patinajea,

eskalada, mendi bizikleta...
· Informazioa bilatzeko eta tratatzeko
dauden aukerak erakutsiz.

TITULAZIO OSAGARRIAK
Gainera, zikloak eskaintzen dituen
ezagupenez gain, zure formakuntza

Taldeko kirol-jarduera fisikoak I 165 ordu.
Tresna bidezko kirol-jarduera fisikoak I 160 ordu.
Gizarte-inklusiorako kirol-jarduera fisikoak I 160 ordu.
Kirol-jarduera fisikoak irakateko metodologia I 99 ordu.
Gizarte- eta kirol-irakaskuntzako eta -animazioko proiektua I
50 ordu.

haurraren garapen motorea,

osatzeko hurrengo titulazioak

Ingeles teknikoa I 40 ordu.

eskalada, aerobik, tonifikazioa,

eskuratzeko aukera izango duzu: uretako

Laneko prestakuntza eta orientabidea I 99 ordu.

mendi-bizikleta, ...

soroslea, udalekuetako zuzendaria,

Enpresa eta ekimen sortzailea I 60 ordu.

· Animazio turistikoa: oporraldietako
kirol eta aisialdiaren antolaketa:
udalekuak, hotelak, kanpinak ...

entrenatzaile pertsonala, ...

* Lantokiko prestakuntza I 360 ordu.
* Ordu hauek konbalidatzeko aukera, sektorean urtebete baino gehiago lanean arituz
gero.

