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LANBIDE HEZIKETA BURUNTZALDEAN
2022-23 IKASTURTEKO ESKAINTZA

Eskatu informazioa ikastetxean eta 
lehenetsi D eredua, euskarazkoa.

www.ikaslan.net (ikastetxe publikoak)
www.hetel.eus (ikastetxe pribatuak)

Lan munduan, enpresa, tailer, 
denda nahiz administrazioan, euskaraz 

lan egiteko gai diren pertsonak 
behar ditugulako.

Derrigorrezko Hezkuntzan lortu 
duzun euskara maila 
sendotzeko.

Lan munduan 
euskaraz jardutea, lana euskaraz 
egitea, oinarrizko balioa izan dadin.

Informazio 
gehiago:

www.buruntzaldea.eus



ANDOAIN 

HERNANI

 Leizaran Institutua

GMZ - Gizarteratzea

 La Salle Berrozpe

EMZ - Mantentze-lan elektromekanikoa
 - Soldadura eta galdaragintza
GMZ - Administrazioa eta Finantzak
 - Mantentze-lan elektronikoa
 - Fabrikazio mekanikoko diseinua
 - Produkzioaren programazioa fabrikazio mekanikoan

 Escivi Zine eta Bideo Eskola

EMZ - Bideo, disc-jockey eta soinu teknikaria
GMZ - 3D animazioak, jokoak eta ingurune elkarreragileak  
 - Irudia argiztatzea, hartzea eta tratatzea
 - Ikusentzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa
 - Ikus-entzunezko eta ikuskizunetarako soinua
 - Ikus-entzunezko eta ikuskizunetarako produkzioa

 Gizarte Berrikuntzako LHII

EMZ - Mantentze-lan Elektromekanikoa
 - Mekanizazio zikloa
GMZ - Fabrikazio mekanikoko diseinua
 - Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak
 - Animazio soziokulturala eta turistikoa

 Aratz ikastola

EMZ - Erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria

zikloa.gipuzkoa@leizaran.net
943 899259

lsbandoain@lasalleberrozpe.eus
943 590557

secretaria@escivi.com
943 594190

idazkaritza@hernanilanh.eus
943 551958

zuzendaritza@aratz.eus
943 550233

LASARTE-ORIA

URNIETA

USURBIL

 EAGI /  LHII
EMZ - Eraikuntzako teknikaria
 - Barnealdea, dekorazio eta birgaitze obretako teknikaria
GMZ - Eraikuntza-obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi 

mailako teknikaria

 Salestar ikastetxea
EMZ - Instalazio elektriko eta automatikoak
 - Mantentze-lan elektromekanikoak
 - Inprimaketa grafikoa
GMZ - Argitalpen inprimatuen eta Multimedia-argitalpen 

diseinua eta edizioa
 - Sistema elektrotekniko eta automatizatuak
 - Automatizazioa eta robotika industriala

 CESA, Centro de Estudios Sanitarios
EMZ - Farmaziako eta parafarmazia
 - Erizaintzako zaintza osagarriak
GMZ - Laborategi klinikoa eta biomedikoa
 - Anatomia patologikoa eta zitodiagnosia
 - Ahoaren eta hortzen higienea
 - Hortz-protesiak

 Usurbil LHII
EMZ - Administrazio kudeaketa
 - Hozteko eta Girotzeko instalazioak
 - Instalazio elektrikoak eta automatikoak
 - Beroa sortzeko instalazioak
 - Mekanizazioa
GMZ - Administrazioa eta Finantzak
 - Automatizazio eta Robotika Industriala
 - Energia eraginkortasuna eta eguzki-energia Tematikoa
 - Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa
 - Instalazio termiko eta fluidodunen mantenimendua
 - Energia berriztagarriak

eagi@eagi.eus
943 569222

idazkaritza@salesianosurnieta.com
943 551789

secretaria@institutocesa.eus
943 336491

eskola@lhusurbil.eus
943 364600


