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1

EGINEZ IKASI

Ethazi

Metodologia aktiboan oinarritutako ikasketa non erronken bidez funtzio profesionalak simulatzen diren.

Oinarrizko
ezagutzak
Taldean lan
eginez

Iniziatibaz

Ezagutza
espezifikoak

ERRONKA
Eginez eraiki

Ekintzaile
izanez

Ariketak,
Praktikak

Autonomiaz
Proiektuak,
PBL

Gure ikasketen bereizgarri nagusia irakaskuntza eredua
da, zeinak klase teorikoak eta praktikoak bateratzen
dituen, beti ere, “egiten ikasi” premisari jarraituz. Ikasturtean zehar, Automatizazio eta Robotika Industrial alorreko
kasu errealetan oinarritutako hainbat proiektu egiten dira.
Eredu honek talde lana sustatzen du eta irakaslearen figura
aldatu, zeina taldeko kide bat gehiago izatera pasatzen
den. Irakasleak bere esperientzia profesionaletik eta merkatuaren egungo beharren ezagutzatik ekarpenak egiten
ditu eta taldea arazoari irtenbide bat ematera orientatzen
du. Irakaslearen eta ikaslearen artean dagoen harremana
estuak, ikaskuntzaren eboluzioaren gertuko jarraipena
egitea ahalbidetzen du.
Jarduera hauek garatzeko laborategi eta tailerrak ditugu,
zeintzuetan Automatizaio eta Robotika Industrial arloko
kontzeptu nagusiak hasieratik praktikan jartzen diren.
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2 ENPRESEKIN LANKIDETZAN DUAL FORMAKUNTZAN
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa orientazio praktikoa eta enpresara bideratua
dagoen Lanbide Heziketako zentro bat da, enpresekin lankidetza harreman estu bat
duena.
Formazioaren atal hau garrantzitsuenetako bat da eta enpresetan egiten diren praktikei
esker, lan-munduarekin zuzeneko harremana izaten du ikasleak. Praktikek aukera
ematen diote ikasleari ikasitako guztia martxan jartzeko. Praktikaldia formazio
prozesuaren azkeneko atala izateaz gain, lan merkatura sartzea errazten du.
Ikasleak enpresan praktikak egiten dituen bitartean Mondragon Goi Eskola Politeknikoko
tutore bat esleitzen zaio, ikaskuntzaren jarraipena egin dezan enpresako tutorearekin
batera.
Enpresekin daukagun harreman estuak hauen beharrak ezagutzeko aukera ematen
digu eta horrela, gure formazio eskaintza behar horietara egokitzen dugu, enpresa
bakoitzari behar duen profesionala eskainiz.
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3 GURE ZERBITZUAK ETA AZPIEGITURA
Laborategi eta tailerrak
Industri inguruneko puntako enpresen mailako makineria eta erremintak ditugu
praktikak eta proiektuak egin ahal izateko.

Zerbitzuak
•Liburutegia
•Lan poltsa
•Kirol Zerbitzua

•Pedro Biteri y Arana ikastetxe
Nagusian ostatua
•Jantoki, kafetegi eta lokal sozialak
zure eskura
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4 PRAKTIKAK ATZERRIAN: ERASMUS+ PROGRAMA
Beñat Mujika Aztiria
Automatizazio eta industria robotikako goi mailako
heziketa zikloa ikasten nengoela ULMA Packaging-en
DUALean egon nintzen.
Bertan hasi eta hilabete batzuetara, ULMAra errumaniar batzuk etorri ziren makina modelo berri baten
montakuntza ikastera eta momentu horretan kuriosidadea sortu zitzaiten beraien lantokia eta lana
ezagutzeko, beraz, ERASMUS bitartez, atzerriko
esperientzia bat izateko aukera eskaini zidatenean,
ez nuen dudarik izan. Errumaniako Cluj-napoca
hiriburuan egon nintzen, eta bizitako esperientzia
oso ona izan zen.
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5 DATAK ETA INFORMAZIO GARRANTZITSUA
Informazioa eguneratua: www.mondragon.edu/lanbideheziketa

Sarbidea
Ikasketa hauetakoren bat gaindituta izanda:
• LOE, LOGSE Batxilergoa, LOGSE, edo UBI, egungo legealdiak xedatutako modalitate
edota aukeren arabera.
• Teknikari titulazioa (LOE edo I.E.E.II Erdi Mailako Heziketa Zikloa).
• Teknikari espezialista, Goi mailako teknikaria edo akademikoki LH2ren baliokideak.
Sarrera froga bitartez:
Ikasle hauentzako probak 2022ko apirilaren 6an eta 7an( EHAA 2021ko abenduak 17a)

Izenemate eta matrikula
IZEN-EMATEA

ONARPENAREN JAKINARAZPENA

MATRIKULAZIOA

Eusko Jaurlaritzak
publikatzeko zain.

Onartutakoek jasoko dute
erantzuna.

Eusko Jaurlaritzak
publikatzeko zain.

Kuota kooperatiboa
KUOTA KOOPERATIBOA

1. Maila
2. Maila

1.516 € (*)
975 € (*)

Ordainketa zatikatuta egin ahal izango da.

*Zenbateko hau eguneratuko du Kontseilu Errektoreak 2022-2023 ikasturte hasieran.

Bekak eta diru-laguntzak
BEKABIDE

Ordainketak ikasleen familien egoera ekonomikoetara egokitzeko programa.
LAGUNTZA ETA BEKA PROPIOAK

Familia ugariak eta guraso bakarreko familiak.
MGEPeko ikaslea izanik %33ko edo gehiagoko ezgaitasun maila izatea.
Ekintza terrorista baten biktima izatea edo genero-indarkeriaren biktima izatea.
Laguntza osagarriak (Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzak Goi Mailako Heziketa
Zikloko 1.mailako ikasle berriei zuzendua).
Ikasle ohientzat laguntza.
Langabezian egoteagatik laguntza.
BEKA OFIZIALAK

Ikasketak, materiala eta bidaia ordaintzeko diru-laguntzak.
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6 GURE ESKAINTZA
Huzkuntza Eredua

Titulua
•Automatizazioa eta Robotika Industriala
(Familia profesionala: Elektrizitatea eta Elektronika)

•Sareko Informatika Sistemen Administrazioa
(Familia profesionala: Informatika eta komunikazioak)

•Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

D
D
D

(Familia profesionala: Fabrikazio Mekanikoa)

•Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa
(Familia profesionala: Fabrikazio Mekanikoa)

•Mekatronika Industriala
(Familia profesionala: Instalatze eta Mantentze lanak)
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Batxilergo teknologikoa bukatu ondoren, zalantzan egon nintzen Ingeniaritza informatikoa ikastea
edo goi mailako ziklo bat egitea. Azkenean zikoarekin praktika informatikoa lortzea erabaki nuen eta
orain argi daukat ikasten jarraitzea nahi dudala eta zikloa bukatu ondoren ingeniaritzarekin hasiko
naiz.
Bi urte hauetan dena berria izan da niretzat, ikasketa berriak hasteaz gain, etxebizitzaz ere aldatu
behar izan naiz, ni Villabonakoa naiz eta aste guztia Arrasaten pasatzen dut orain. DUALA Arizmendi
Ikastolan informazio sistemen zerbitzuko lantaldean egiteko aukera izan dut. Esperientzi berri bat
izan da eta dudarik gabe gomendarria.
Zikloan ikasitakoak nire lana egiten lagundu dit, adibidez hardware modulua guztiz bat etorri da
ordenagailuak desmontatu, piezak identifikatu, edo hauen montaia egiterako orduan.
DUALAk noski, esfortzu bat eskatzen du, bereziki klase orduak ondo aprobetxatzea, baina merezi du,
asko ikasten da.

Lander Labaka Zumeaga (Villabona)
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SAREKO INFORMATIKA SISTEMEN
ADMINISTRAZIOKO
Goi-mailako Teknikaria
Familia profesionala: Informatika eta komunikazioak

ZER IKASIKO DUZU:

ZERTAN EGINGO DUZU LAN:

• Sareko sistema eragileak, instalatzen, konfiguratzen
eta administratzen.

• Erabiltzaileen Arretarako Zentro bateko (CAU)
laguntzako teknikaria.

• Sistemen funtzionamendurako beharrezkoa den hardware
eta softwarea instalatzen, konfiguratzen eta konpontzen.

• Zerbitzariak eta sarea administratzeko lanetan
laguntzeko teknikaria

• Sare telematikoen egitura diseinatzen eta instalatzen, ekipo
eta elementuak integratuz beraien arteko konektibitatea ziurtatzen.

• Zerbitzarien eta sarearen teknikari administratzailea.

• Sareko sistema eragileak instalatzen, konfiguratzen
eta administratzen segurtasuna bermatuz.

• Datu baseen administrazioko teknikariak.
• Segurtasun informatikoko teknikariak

• LAN edo WAN sareetako arazoak identifikatzen, konfiguratzen
eta konpontzen.

• Web eremuan teknikariak.

• Datu baseak kudeatzeko sistemak administratu.
• Web aplikazioak garatzen, inplementatzen eta mantentzen, eduki
kudeatzaileak, programazio-lengoaia eta marka-lengoaia erabiliz.

IKASKETA PLANA
1. Maila

2. Maila

•Hardware oinarriak
•Datu baseen kudeaketa
•Laneko prestakuntza eta orientabidea
•Markatzeko lengoaiak eta informazioa
kudeatzeko sistemak
•Sistema eragileen ezartzea
•Sareak planifikatzea eta administratzea

•Sistema eragileak administratzea
•Sareko zerbitzuak eta Internet
•Web aplikazioak ezartzea
•Datu baseak kudeatzeko sistemak administratzea
•Segurtasuna eta erabilgarritasun handia
•Enpresa eta ekimen sortzailea
•Ingeles teknikoa
•Sareko informatika sistemak administratzeko proiektua
•Lantokiko prestakuntza (LP)

•2 Ikasturte
•2000 Ordu
•D Eredua
•CISCOko
CCNA
sareetan
ziurtagiria
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Ate irekien
jardunaldiak

Eskaintza akademikoa
•Automatizazioa eta Robotika Industriala
•Sareko Informatika Sistemen Administrazioa
•Fabrikazio Mekanikoko Diseinua
•Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa
•Mekatronika Industriala

Ate irekien jardunaldiak
Martxoak 24
Maiatzak 7
Martxoak 24
Maiatzak 7
Martxoak 23
Maiatzak 7
Martxoak 23
Maiatzak 7
Martxoak 23
Maiatzak 7

18:00
11:00
18:00
11:00
18:00
11:00
18:00
11:00
18:00
11:00

Etorriko zarela jakinarazi!
www.mondragon.edu/lanbideheziketa

664 298 704 • 664 298 683
onarpena.lhm@mondragon.edu
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