Zerk desberdintzen gaitu?
IKASTOLA
IKASTOLA GARA
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.
Lanerako eta bizitzarako ezinbestekoak diren beste hainbat konpetentziatan trebatuko
zaitugu; konfiantza, izaera kooperatiboa, sortzailea, analitikoa, kritikoa eta eraldatzailea
sustatuko ditugu.

KOOPERATIBA GARA
Sektorea gertutik ezagutu eta beharrei egokitutako ikasketa prozesua eskaintzen dugu.
Mondragon Korporazioaren parte izateak Inguruko enpresen eskakizunei egokitutako
ikasle profilak trebatzeko aukera ematen digu.

30 URTEKO ESPERIENTZIA
Egindako ibilbideak etorkizun handiko zikloetan espezializatzeko hautua egitera eraman gaitu:
OSASUN LARRIALDIAK
ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIAK
MIKROINFORMATIKA SISTEMAK ETA SAREAK

Mikroinformatika
sistemak
eta sareak
ERDI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

GIZARTE ETA KIROL ANIMAZIOAREN IRAKASKUNTZA
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Motibatzen
zaituen aukera

MIKROINFORMATIKA
SISTEMAK ETA SAREAK

Aukeratzeko 3 arrazoi
Ikasten jarraitzeko zubia
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Ikasitakoa gustuko izan eta arlo honetan gehiago
sakondu nahi baduzu, ziklo hau goi mailako
ikasketetarako zubia izango da.

Irteera profesional ugari
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- Informatika
tresneriaren
teknikari
instalatzaile
konpontzailea.
- Informatika euskarriko teknikaria.
- Datu-sareen teknikaria.
- Mikroinformatika sistemetako periferikoen konpontzailea.
- Mikroinformatikako saltzailea.
- Telelaguntzako operadorea.
- Sistema operadorea.

Eskaera handiko profila
digitalizazioaren eraginez
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Bizi izan dugun egoerak enpresen digitalizazioaren
azkartzea eragin du, eta horrekin batera, sektore
honetan lan egiteko profilen beharra areagotu da.
Informatika gustuko baduzu, zalantzarik gabe, hauek
dira zure ikasketak.

PRESTAKUNTZA PLANA
1.IKASTURTEA
Tresneria muntatzea eta mantentzea / 231 ORDU
Postu bakarrerko sistema eragileak / 165 ORDU
Bulegotika-aplikazioak / 231 ORDU
Sare lokalak / 231 ORDU
Informatika-segurtasuna / 99 ORDU
Ingeles teknikoa / 33 ORDU
2.IKASTURTEA
Sareko sistema eragileak / 168 ORDU
Sareko zerbitzuak / 189 ORDU
Web aplikazioak / 105 ORDU
Enpresa eta ekimen sortzailea / 63 ORDU
Laneko prestakuntza eta orientabidea / 105 ORDU
*Lantokiko prestakuntza (LP) / 380 ORDU
* Inguruko enpresetan praktikak egiteko aukera.

Zer diote ikasleek guri buruz?

Sartu

1.620 ORDU
TEORIKO-PRAKTIKO
380 PRAKTIKA-ORDU
LANTOKIETAN

