Zerk desberdintzen gaitu?
IKASTOLA GARA
- Ikasketa prozesuan zehar erdigunea izango zara eta irakaslea bidelagun izango duzu.
- Tutoretza pertsonalizatuei eta digitalizazioari esker, ikasketak zure egoera pertsonalera
moldatu ahal izango dituzu.

KOOPERATIBA GARA
- Laneratzera bideratutako kalitatezko ikasketa praktiko eta berritzaileak eskaintzen ditugu.
- Mondragon Korporazioaren parte izateak Inguruko enpresen eskakizunei egokitutako
ikasle profilak trebatzeko aukera ematen digu.
- Lanerako eta bizitzarako ezinbestekoak diren beste hainbat konpetetziatan trebatuko
zaitugu; konfiantza, izaera kooperatiboa, sortzailea, analitikoa, kritikoa eta eraldatzailea
sustatuko ditugu.

30 URTEKO ESPERIENTZIA
Egindako ibilbideak etorkizun handiko zikloetan espezializatzeko hautua egitera eraman gaitu:

Erizaintzako
zaintza
osagarriak
ERDI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

OSASUN LARRIALDIAK
ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK
MIKROINFORMATIKA SISTEMAK ETA SAREAK
GIZARTE ETA KIROL ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA
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Motibatzen
zaituen aukera

ERIZAINTZAKO
ZAINTZA OSAGARRIAK

Aukeratzeko 3 arrazoi
Osasun eta zaintzara bideratutako
lan eskaera handia
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Bizi berri dugun osasun testuinguruak agerian utzi du da
zaintza eta osasun ongizatea bermatzeko profesional
gaituen beharra. Osasun teknikoen lan eskaria
nabarmen igo da azken urtean, eta gure ikasleen
laneratze tasa da horren adierazle.

PRESTAKUNTZA PLANA
Osasun administraritza eta dokumentazioa / 70 ORDU
Erizaintzako oinarrizko teknikak / 385 ORDU
Ospitaleko ingurunea eta higienea / 175 ORDU
Osasun sustapen eta gaixoaren laguntza

Irteera profesional ugari
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Osasunarekin erlazionatutako esparru eta leku
ezberdinetan lan egiteko prestatuko zaitugu: hirugarren
adineko egoitzetan, eguneko zentroetan, psikiatrikoetan,
odontologi kliniketan, ospitale pribatu zein publikoetan…

psikologikoa / 105 ORDU
Laguntza odontologiko-estomatologikorako
teknikak / 81 ORDU
Lan talderako harremanak / 70 ORDU
Lan hezkuntza eta orientazioa / 72 ORDU
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza / 42 ORDU

Ikasten jarraitzeko zubia
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Sektorearen beharrei egokitutako formakuntza eskaintzen
dugu, horregatik, zikloa bukatzerakoan lanean hasteko
baliagarriak izango zaizkizun hainbat titulazio osagarri
eskuratzeko aukera ere izango duzu: euskarazko profil
linguistikoa, oinarrizko informatika, sektoreko jardunaldi
eta lehiaketatan parte-hartzeko aukera, kolektibo
ezberdinekin Osasun Hezkuntzarako Ekintzak burutzeko
aukera, etab.

*Lantokiko prestakuntza / 400 ORDU
* Ordu hauek konbalidatzeko aukera, sektorean urtebete baino gehiago
lanean arituz gero.

Zer diote ikasleek guri buruz?

Sartu

1.000 ORDU
TEORIKO-PRAKTIKO
400 PRAKTIKA-ORDU
LANTOKIETAN
ERREFORTZU ORDUAK
ikasleen beharretara
egokituta ordutegi
berezietan.

