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Zerk desberdintzen gaitu?Zerk desberdintzen gaitu?Zerk desberdintzen gaitu?

Egindako ibilbideak etorkizun handiko zikloetan espezializatzeko hautua egitera eraman gaitu:

OSASUN LARRIALDIAK

ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK

MIKROINFORMATIKA SISTEMAK ETA SAREAK

GIZARTE ETA KIROL ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA

 Ikasketa prozesuan zehar erdigunea izango zara eta irakaslea bidelagun izango duzu.
 
 Tutoretza pertsonalizatuei eta digitalizazioari esker, ikasketak zure egoera pertsonalera 

moldatu ahal izango dituzu. 

 Lanerako eta bizitzarako ezinbestekoak diren beste hainbat konpetentziatan trebatuko 
zaitugu; konfiantza, izaera kooperatiboa, sortzailea, analitikoa, kritikoa eta eraldatzailea 
sustatuko ditugu.

 Sektorea gertutik ezagutu eta beharrei egokitutako ikasketa prozesua eskaintzen dugu. 

 Mondragon Korporazioaren parte izateak Inguruko enpresen eskakizunei egokitutako 
ikasle profilak trebatzeko aukera ematen digu. 
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Aukeratzeko 3 arrazoi

GIZARTE ETA KIROL 
ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA

Oso modu praktikoan esparru ezberdinak jorratuko 
dituzu titulazio honetan: aisialdi eta kirol ekintzak, 
monitore eta entrenatzaile izateko prestakuntza 
espezifikoa, animazio turistikoa… Guzti hau kasu 
errealak aplikatuz, proiektuka eta natur ekintzak eginez 
landuko duzu. 

Kasu errealak aplikatuz ikasi
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Zure asmoa ikasten jarraitzea bada, titulazio honek beste 
hauetarako sarbidea erraztuko dizu: Ivef-shee, Irakaslea, 
Erizaintza, Fisioterapia, Gizarte Hezkuntza, Lan 
Harremanak, Gizarte-Lana eta Turismoa. 
Gainera, zikloa bukatzean zuzenean hainbat titulazio 
eskuratuko dituzu: sorosle, udalekuetako zuzendari…

Ikasten jarraitzeko zubia
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Aisialdi eta kirolari garrantzi gero eta handiagoa ematen 
zaion garai honetan, emaitza onuragarri eta 
eraginkorrak lortu ahal izateko ekintza hauek 
profesionalen aholkularitza eta gidaritzapean egin behar 
direla konturatu gara. 1

PRESTAKUNTZA PLANA

1.620 ORDU 
TEORIKO-PRAKTIKO

380 PRAKTIKA-ORDU 
LANTOKIETAN

Kirola eta aisialdia profesionalen 
gidaritzapean hobe

Zer diote ikasleek guri buruz?

Sartu

Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak / 
Talde-dinamizazioa / 
Egoera fisikoa baloratzea eta 
istripuetan esku-hartzea / 
Gizarte eta kirol animazioa planifikatzea /
Animazio turistikoko jolasak eta jolas 
jarduera fisikoak /
Banakako kirol-jarduera fisikoak /
Taldeko kirol jarduera fisikoak /
Tresna bidezko kirol jarduera fisikoak / 
Gizarte inklusiorako kirol jarduera fisikoak / 
Kirol jarduera fisikoak irakasteko metodologia / 
Gizarte eta kirol irakaskuntzako eta 
animazioko proiektua /
Ingeles teknikoa / 
Laneko prestakuntza eta orientabidea / 
Enpresa eta ekimen sortzailea /
*Lantokiko prestakutnza /

99 ORDU

40 ORDU

198 ORDU

99 ORDU
140 ORDU

165 ORDU
160 ORDU

160 ORDU

40 ORDU
99 ORDU

60 ORDU
360 ORDU

99 ORDU

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

231 ORDU

50 ORDU


