
Arizmendi Ikastolaren Lanbide Heziketa

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

www.arizmendipro.eus

Arizmendi Ikastolaren 
Lanbide Heziketa

zure lanerako bidea

www.facebook.com/arizmendipro.eu

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

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

ERIZAINTZAKO 
ZAINTZA OSAGARRIAK

arizmendi
ikastola



OSASUNA 
BIZIBIDE

Praktikak egiteko tokiak

Prestakuntza Plana

Laneratzea errazteko asmoarekin eta formakuntza 

egokia bermatzeko, zure profil profesionalaren 

araberako praktikak eskainiko dizkizugu. 

· Hirugarren Adineko Egoitzak.

· Eguneko Zentroak.

· Psikiatrikoak.

· Odontologi Klinikak.

· Osakidetzako ospitaleak eta pribatuak.

· Minusbaliatuen Egoitzak: ASPACE, Uliazpi, Gorabide. 

· Ikastetxeak eta Oinarrizko Arretako Zentroak.   

Osasun arloan lan-eskaintza igotzen 

ari dela eta, pertsonen zaintzarekin 

lotutako lanbideak merkatuko enplegu-

tasa altuenetarikoa izaten ari dira une 

honetan.

1.000 ORDU TEORIKO–PRAKTIKO 

400 PRAKTIKA-ORDU LANTOKIETAN

Osasun administraritza eta dokumentazioa  I  70 ordu.

Erizaintzako oinarrizko teknikak  I  385 ordu.

Ospitaleko ingurunea eta higienea  I  175 ordu.

Osasun sustapen eta gaixoaren laguntza psikologikoa  
I  105 ordu.

Laguntza odontologiko-estomatologikorako teknikak  

I 81 ordu.

Lan talderako harremanak  I  70 ordu.

Lan hezkuntza eta orientazioa  I  72 ordu.

Kalitatea eta etengabeko hobekuntza  I  42 ordu.

* Lantokiko prestakuntza  I 400 ordu.

Berrikuntza, solidaritatea, lan kooperatiboa, harreman pertsonalizatua eta ikaslearekiko 

gertutasuna. 
 

   Ikasteko zailtasunak badituzu, esaiguzu. Zure beharretara egokituko gara. 

Ikasleak ikasketak, familia eta lana partekatu ahal izango ditu teknologia berrien 

erabilerari eta tutoretza pertsonalizatuei esker. 

GURE BALOREAK

ERREFORTZU ORDUAK ikasleen beharretara egokituta 
ordutegi berezietan.Gure ikaslegoak sektorearen beharrei 

egokitutako formakuntza jasotzen 

du eta zikloa bukatzerakoan, honi 

dagokion prestakuntzaz gain, mundu 

profesionalerako baliagarriak izango 

diren hainbat titulazio osagarri ere 

eskuratzeko aukera dago: 

· Kolektibo ezberdinekin Osasun 

Hezkuntzarako Ekintzak.

· Sektoreko jardunaldi eta lehiaketetan 

parte-hartzea.

· Euskarazko profil linguistikoa.

· Oinarrizko informatika.

· Sektorearen hobekuntzarako 

proiektuak.

GURE IKASLE GEHIENEK LANA AURKITZEN DUTE.  ZUK, 
LANERATZEKO AUKERA HAU GALDU BEHAR DUZU?

* Ordu hauek konbalidatzeko aukera, sektorean urtebete baino gehiago lanean arituz gero.


