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Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak 2 ikasturtetan zehar garatuko dira. Ikasturte 

bakoitzak 1000 orduko iraupena dauka. Beraz, ziklo osoaren  iraupena 2.000 ikastordukoa 

da. 

 

Ziklo hauek ondoko baldintzak betetzen dituzten gazteei zuzenduta daude: 

 

 Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta 

hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.  

 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.  

 Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo 

bat hastea proposatu izana.  

 

 

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloek honako egitura modular hau dute: 

 

 
 

 

Prestakuntza teoriko-praktikoa izango dute gehienbat. Modulu 

hauetan, kualifikazio katalogo nazionaleko 1. mailako Lanbide 

prestakuntzen gaitasunak eskuratzea ahalbidetzen duten edukiak 

lantzen dira. 

 

  

 

 

 

 

Bi eduki-multzo komun hauetan antolatzen dira: 

- Komunikazio eta Gizarte Zientzien multzoan, honako irakasgai 

hauek izango dira: Gaztelania, Atzerriko Hizkuntza, Gizarte-

Zientziak eta Euskara eta literatura. 

- Zientzia Aplikatuen multzoan, honako irakasgai hauek izango dira: 

Matematika, lan-eremuan testuinguru pertsonalari eta ikaskuntzakoari 

aplikatua eta Zientziak, lan-eremuan testuinguru pertsonalari eta 

ikaskuntzakoari aplikatuak. 

Programa horien prestakuntza-moduluak garatzeko erabiliko diren 

pedagogia-irizpideak ikasleen bereizgarrietara egokituko dira eta 

talde-lana sustatuko dute. 

  

 Bi ikasturtetan zehar ikasleei orientazio pedagogikoa eta 

pertsonala eskaintzen zaizkie, asteko tutoriako sesioen 

bitartez.   

 

 

Ikasleek Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua lortutakoan, zuzenean joan daitezke Erdi 

Mailako zikloa egitera edo bestela laneko mundura sartzera. 

 

 

Hona hemen 2017-2018 ikasturtean eskainiko diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 

Zikloak: 

 

 

 

Lanbide Moduluak eta 

Lantokiko Prestakuntza 

Modulua (FCT) 

Bloke komunekin 

lotutako Moduluak 

Orientazio eta Tutoretzako 

Moduluak 

 Metalezko Elementuen Fabrikazioa 

 Ibilgailuen Mantentze-lanak 



 

 
 

 

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 

 

- Argazki 1 

- Ikaslearen nortasuna eta adina egiaztatzen dituen dokumentua. 

- Gurasoen nortasun agiria eta ohiko bizilekua. 

- Gurasoak edo legezko tutoreak ados daudela dioen dokumentua. 

- Aurreko maila egin duen ikastetxeko ikasketen ziurtagiria eta  

- Tutorearen aholku orientatzailea, irakasleek egindako proposamena biltzen duena.  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

INFORMAZIO OSAGARRIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrikulaziorako arduraduna: Maite Ibarluzea (Ikastegiko zuzendaria) 

Ordutegia: 9:00 – 14:00 

Helbidea: Atalde kalea, 8 – 48370 Bermeo 

Telefonoa: 94 617 91 75 

E-mail: olhzuzendaria@bermeo.eus  
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