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

Mikroinformatika
sistemak eta sareak
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

www.facebook.com/arizmendipro.eu

www.arizmendipro.eus

Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa

Irteera profesional ugari

TXIKIA
HANDI
Mikroinformatikako tresneria, sareak eta zerbitzuak oro har
merkaturatzen, muntatzen eta konpontzen diharduten zerbitzusektoreko enpresetan edo kudeatzeko mikroinformatika-sistemak eta

Lanbide-irudi honek batez ere mikroinformatikako tresneria, sareak eta zerbitzuak
oro har merkaturatzen, muntatzen eta konpontzen diharduten zerbitzu-sektoreko
enpresetan, antolakundearen informatika-euskarriaren osagai moduan, edo
kudeatzeko mikroinformatika- sistemak eta datu-sareak erabiltzen dituzten edozein
tamaina eta produkzio-sektoretako erakundeetan egiten du lan.
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
- Informatika-tresneriaren teknikari instalatzaile konpontzailea.
- Informatika-euskarriko teknikaria.
- Datu-sareen teknikaria.
- Mikroinformatika-sistemetako periferikoen konpontzailea.
- Mikroinformatikako saltzailea.
- Telelaguntzako operadorea.
- Sistema-operadorea.

datu-sareak erabiltzen dituzten edozein erakundeetan lan egiteko
prestatuko zaitugu.

Goragoko sarbideak
Sareko Informatika Sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria ,
Informatikako ingeniaritza, Telekomunikazio sistemen ingeniaritza.

Prestakuntza Plana
1620 ORDU TEORIKO-PRAKTIKO
380 PRAKTIKA-ORDU LANTOKIETAN
Tresneria muntatzea eta mantentzea I 231 ordu.
Postu bakarreko sistema eragileak I 165 ordu.

Gure ikasleei sektorearen beharrei egokitutako ikasketa prozesua eskaintzen
diegu. Horrela, mikroinformatika-sistemak, bakartuak edo sarekoak, eta
ingurune txikietako sare lokalak instalatzeko, konfiguratzeko eta mantentzeko

Bulegotika-aplikazioak I 231 ordu.
Sareko sistema eragileak I 168 ordu.
Sare lokalak I 231 ordu.

gaituz, beti ere hauen funtzionaltasuna ziurtatu eta ezarrita dauden kalitateko,

Informatika-segurtasuna I 99 ordu.

segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak aplikatuz.

Sareko zerbitzuak I 189 ordu.
Web aplikazioak I 105 ordu.
Ingeles teknikoa I 33 ordu.
Laneko prestakuntza eta orientabidea I 105 ordu.
Enpresa eta ekimen sortzailea I 63 ordu.
* Lantokiko prestakuntza I 380 ordu.
* Ordu hauek konbalidatzeko aukera, sektorean urtebete baino gehiago lanean arituz
gero.

