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1. AURKEZPENA 

2017ko Trebakuntza Plan honen zeregina da lanpostuaren betekizuna hobetzen duten eta, aldi berean, garapen 

pertsonala ahalbidetzen duten ezagutza eta abilezia egokiak eta nabarmenak lortzea eta haiei eustea. 

Horretarako, langile guztiek egin ahal izango dituzten ikastaroak biltzen ditu, batzuk aurreko planean egin barik 

geratu zirenak eta besteak lanpostuak trebakuntza-beharrizanen azterketaren ondorioz prestatutako ikastaro 

berriak. 

 Trebakuntza Plan dinamiko eta malgua da, une bakoitzean behar diren trebakuntza ekintzei zabalik dagoena, 

nahiz eta aurretik planifikatuta ez egon. 

2. HELBURU OROKORRAK 

- Erakundeko pertsonen gaitasunak GUFEren beharretara egokitzea. 

- GUFEko pertsonei garapen personal eta profesionalerako tresna bat eskaintzea. 

3. HELBURU ESPEZIFIKOAK 

- Pertsona bakoitzeko gutxienez trebakuntzako 20 ordu lortzea. 

- Trebatuta dauden pertsonen ehunekoa %80 baino haundiagoa izan dadin lortzea. 

- %90eko aprobetxamenduko indizea lortzea. 

- Trebakuntza Planarekin dagoen gogobetetasun indizea 5etik 4koa izan dadin mantentzea. 

- Planetik kanpoko trebakuntzarekin dagoen gogobetetasun indizea 5etik 3koa izan dadin lortzea. 

- Emandako trebakuntza orduen %2ª euskaraz izatea. 

- Trebakuntza Planaren betetze maila %80koa izan dadin lortzea 
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4. TREBAKUNTZA JARDUERA MOTAK 

4.1. LANPOSTURAKO TREBAKUNTZA 

Helburua: lanbide-gaitze eta lanbide-garapen etengabeak, lanpostuko lana egiten hobetzeko. Nahitaezkoak. 

ZERBITZU SOZIOSANITARIOEN ETA ADINEKOENTZAKO ZERBITZUEN DIBISIOA - ZERBITZU 

DESZENTRALIZATUAK - ZENTROAK 

ZUZENDARIAK  

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

 

Zuzendaria 

 

Herri administrazioen administrazio prozedura erkidea 
27 

Bizkaiko gufeko berdintasun politiken oinarrizko gakoak 
28 

Lidergoa eta lan taldeen zuzendaritza 28 

 

LAGUNTZA ARLOA (medikua, gainbegiralea, erizaina, osasun-laguntzailea, fisioterapeuta, terapeuta 

okupazionala, gizarte-langilea, psikologoa, goi-mailako gizarteratze-teknikaria) 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Medikua 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Tailerrak: Gurutzetako Unibertsitate Ospitala 29 

Gaixotasun neurologiko endekatzaileak 29 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik 33 

Adineko pertsonak artatzean laguntza-etikarako sarrera: Leioa Laguntza 

Zentroa 
30 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Gainbegiraleak 

 

Taldeko arduradunen gaitasunen garapena 31 

Excell-en erabilera: karteldegiak 31 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea 35 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: Birjinetxe Laguntza Zentroa 

eta Leioa Laguntza Zentroa 
33 
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Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Psikologoa 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea 35 

Adineko pertsonak artatzean laguntza-etikarako sarrera 30 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Fisioterapeuta 

Elektroterapia 32 

Arnasako fisioterapia 32 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: Birjinetxe Laguntza Zentroa 

eta Leioa Laguntza Zentroa 
33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Terapeuta 

okupazionala 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Arteterapia 34 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik 33 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea 35 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Gizarte- langilea 

Ezintasuna 36 

Gizarte Segurantza: pentsioak 35 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea 35 

Elkarrizketa: teknika eta estrategiak 36 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: Leioa Laguntza Zentroa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Erizaina 

Leioa Laguntza 

Zentroa 

Elorrio Laguntza 

Zentroa 

Gallarta Laguntza 

Zentroa 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Adineko pertsonak artatzean laguntza-etikarako sarrera: Leioa Laguntza 

Zentroa 
30 

Erizainentzako tailerrak 
37 

Tailerrak: Gurutzeta Unibertsitateko Ospitala 29 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea. Leioa Laguntza Zentroa 35 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: Leioa Laguntza Zentroa 33 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua: Leioa Laguntza Zentroa 
50 
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Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Erizaina 

Birjinetxe 

Laguntza Zentroa 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Patologia psikiatrikoa 37 

Gaixotasun neurologiko endekatzaileak 29 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik 33 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Erizainentzako tailerrak 37 

Tailerrak: Gurutzeta Unibertsitateko Ospitala 29 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Osasun-

laguntzailea 

Leioa Laguntza 

Zentroa 

Elorrio Laguntza 

Zentroa 

Zumelegi 

Laguntza Zentroa 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Pertsonak mugitzea 38 

Bizkar-eskola 39 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Adineko pertsonak artatzean laguntza-etikarako sarrera: Leioa Laguntza 

Zentroa 
30 

Osasun-laguntzaileentzako tailerrak 39 

Estresa eta antsietatea txikitzea: mindfulness. Leioa Laguntza Zentroa 
38 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea Leioa Laguntza Zentroa 35 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: Leioa Laguntza Zentroa 33 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa eta 

maneiua: Leioa Laguntza Zentroa 
50 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Osasun-

laguntzailea 

 Birjinetxe 

Laguntza Zentroa 

Zaintzak pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan 30 

Patologia psikiatrikoa 37 

Gaixotasun neurologiko endekatzaileak 29 

Pertsonak mugitzea 38 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Osasun-laguntzaileentzako tailerrak 39 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik 33 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

 



 

8 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria 

MEHDU 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Patologia psikiatrikoa 37 

Gaixotasun neurologiko endekatzaileak 29 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Arteterapia 
34 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik 33 

Bizkortze kardiopulmonarra- Heimlich maniobra eta desfibriladorearen 

erabilera / BAP zelan egin 
39 

 

ADMINISTRAZIOAREN ETA ZERBITZUEN ARLOA (zerbitzu teknikoen burua, gelazainburua, 

gelazainburuordea, sukaldeburua, administraria, sukaldaria, sukaldeko laguntzailea, zerbitzu teknikoetako 

ofiziala, biltegiko arduraduna, gidaria, zerbitzari-garbitzailea, mandataria, atezaina eta mantentze-lanetako 

behargina, laguntzako langilea) 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa- 

orrialdea 

Zerbitzu 

teknikoen burua 

Gelazainburua 

Gelazainburu-

ordea 

Sukaldeburua 

 

Taldeko arduradunen gaitasunen garapena 31 

Excell-en erabilera: karteldegiak 31 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 

33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Administraria 

Administrazio hizkera 40 

Denbora kudeatzeko eta jarduera antolatzeko tailerra 40 

Laneko estresaren kudeaketa mindfulness erabilita 41 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Lanpostuaren aplikazio informatikoetan eguneratze ikastaroa 41 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Zerbitzari-

garbitzailea 

Garbiketa produktuen ezkuzkaketa 42 

Higiene, garbiketa eta ikuztegi teknikak 42 

Joskintza 43 

Erabiltzaileekiko erlazio-tresnak 43 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa: Gallarta Laguntza Zentroa 33 

Bizkar-eskola 39 
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Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Sukaldaria 

Hasierakoak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Arrainak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Haragiak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Postreak prestatzeko teknikei buruzko tailerra. 44 

Dieta arazo eta gaixotasun berezietarako 44 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa: Gallarta Laguntza Zentroa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Sukaldeko 

laguntzailea 

Garbiketa produktuen ezkuzkaketa 42 

Bizkar eskola 39 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa: Gallarta Laguntza Zentroa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Mandataria 

Lehen sorospenak 45 

Herritarrari arreta 45 

Erabiltzailearekiko erlazio-tresnak 
43 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Atezaina eta 

mantentze-

lanetako 

behargina 

Lehen sorospenak 45 

Legionellosi arriskua duten instalazioetako mantentze higieniko 

sanitarioa 
46 

Zentroetako mantentze-lanak 46 

Erabiltzailearekiko erlazio-tresnak 43 

Herritarrari arreta 45 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa: Gallarta Laguntza Zentroa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Biltegiko 

arduraduna 

Lehen sorospenak 45 

Bizkar eskola 39 
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Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Gidaria 

Herritarrari arreta 45 

Lehen sorospenak 45 

Gidatze segurua eta eraginkorra 47 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Laguntzako 

langilea 

Bizkar eskola 39 

Ikuztegi teknikak 42 

Herritarrari arreta 
45 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Zerbitzu 

teknikoetako 

ofiziala 

Legionellosi arriskua duten instalazioetako mantentze higieniko 

sanitarioa 
46 

Zentroetako mantentze-lanak 46 

 

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ETA GIZARTERATZEKO ZERBITZUEN DIBISIOA –ZERBITZU 

DESZENTRALIZATUAK- ZENTROAK 

ZUZENDARITZA 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

 

Zuzendaria 

 

Herri administrazioen administrazio prozedura erkidea 27 

Bizkaiko gufeko berdintasun politiken oinarrizko gakoak 28 

Lidergoa eta lan taldeen zuzendaritza 28 
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LAGUNTZA ARLOA (terapeuta okupazionala, erizaina, teknikaria, goi-mailako gizarteratze-teknikaria, osasun-

laguntzailea) 

EGUNEKO ZENTROAK- GIZATEK 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Terapeuta 

okupazionala 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Elkarrizketa: teknikak eta estrategiak: GIZATEK 36 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Gatazka kudeatzea, euspen psikologikotik: GIZATEK 33 

Bizkar eskola: Lurgorri 
39 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Bizkar-eskola: Lurgorri 
39 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Osasun-

laguntzailea 

Pertsonak mugitzea 38 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

 

LAGUNTZA ZENTROAK 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Terapeuta 

okupazionala  

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Sexualitatea eta desgaitasuna 47 

Arteterapia 34 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 

Osasun mentala eta ezgaitasuna: jokabide disruptiboei heltzea 48 

Tratu ona ezgaitasunean 49 

Orduña Laguntza Zentroan tailerrak 49 
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Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Erizaina 

 

Jokabide-ohitura positiboak sustatzeko eta jokabide moldakaitzak 

murrizteko estrategiak 
50 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Erizaintzako tailerrak 37 

Osasun mentala eta ezgaitasuna: jokabide disruptiboei heltzea 48 

Espektro autistaren desorekak: ikuspegi praktikoa 51 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Tailerrak: Gurutzeta Unibertsitateko Ospitala 29 

Tailerrak zentro bakoitzean 49 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Urduña Laguntza 

Zentroa 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Sexualitatea eta desgaitasuna 47 

Arteterapia 34 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 

Osasun mentala eta ezgaitasuna: jokabide disruptiboei heltzea 48 

Tratu ona ezgaitasunean 49 

Orduña Laguntza Zentroan tailerrak 49 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Errekalde 

Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

Zubiete Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

Espektro autistaren desorekak: ikuspegi praktikoa 
51 

Arteterapia 34 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 

Tailerrak zentroan 49 

Sexualitatea eta desgaitasuna 47 

Tratu ona ezgaitasunean 49 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 
34 
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Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Zumelegi 

Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

LUSA Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

Jokabide-ohitura positiboak sustatzeko eta jokabide moldakaitzak 

murrizteko estrategiak 
50 

Arteterapia 34 

Erabiltzaileak mugitzea 38 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 48 

Desgaitasuna eta zahartzea 51 

Tailerrak zentroan 49 

Tratu ona ezgaitasunean 49 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Udaloste 

Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

 

Jokabide-ohitura positiboak sustatzeko eta jokabide moldakaitzak 

murrizteko estrategiak 
50 

Sexualitatea eta desgaitasuna 47 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 

Asistentzia-arretaren eredua 52 

Tailerrak zentroan 49 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Loiu 

Laguntza 

Zentroa: 

Goi-mailako 

gizarteratze-

teknikaria eta 

osasun-

laguntzailea 

Oinarrizko neurologia: haurren sindromeak eta gaixotasunak 52 

Zentzumen askotako estimulazioa eta Snoezelen 34 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Tratu ona ezgaitasunean 49 

Tailerrak zentroan 

49 
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ADMINISTRAZIOAREN ETA ZERBITZUEN ARLOA ( administraria, administrari laguntzailea, gidaria eta 

mantentze-lanetako laguntzailea, zerbitzari-garbitzailea, mandataria, atezaina eta mantentze-lanetako behargina, 

menpekoa, sukaldaria, sukaldari-zerbitzaria) 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Administraria 

Administrari-

laguntzailea 

Administrazio hizkera 40 

Lan administratiboaren antolaketa 40 

Laneko estresaren kudeaketa mindfulness erabilita 41 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Lanpostuaren aplikazio informatikoetan eguneratze ikastaroa 
41 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Sukaldaria 

Sukaldari-

zerbitzaria 

Hasierakoak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Arrainak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Haragiak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Postreak prestatzeko teknikei buruzko tailerra. 44 

Arazo eta gaixotasunetarako dietak 44 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Gidaria eta 

mantentze-

lanetako 

laguntzailea 

Atezaina eta 

mantentze-

lanetako 

behargina 

Legionellosi arriskua duten instalazioetako mantentze higieniko 

sanitarioa 
46 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Zentroetako mantentze-lanak 46 

Erabiltzailearekiko erlazio-tresnak 43 

Herritarrari arreta 45 

Lehen sorospenak 45 

Gidatze segurua eta eraginkorra 47 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Mandataria 

Menpekoa 

Lehen sorospenak 45 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

Erabiltzailearekiko erlazio-tresnak 43 

Herritarrari arreta 45 
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Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Zerbitzari-

garbitzailea 

Higiene, garbiketa eta ikuztegi teknikak 42 

Garbiketa produktuen ezkuzkaketa 42 

Joskintza 43 

Erabiltzaileekiko erlazio-tresnak 43 

Taldea sendotzeko tailer-praktikoa 33 

 

UME ETA NERABEENTZAKO ZERBITZUEN DIBISIOA-ZERBITZU DESZENTRALIZATUAK-ETXEBIZITZAK 

ZUZENDARITZA 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

 

Zuzendaria 

 

Herri administrazioen administrazio prozedura erkidea 27 

Bizkaiko gufeko berdintasun politiken oinarrizko gakoak 28 

Lidergoa eta lan taldeen zuzendaritza 28 

 

GIZARTE HEZIKETAKO LAGUNTZA ARLOA (adingabeen hezitzailea, gau-zaintzailea) 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

Adingabeen 

hezitzailea 

Hezkuntza sistemaren antolakuntza 52 

Diziplina positiboari buruzko tailerra 54 

Tutoretzako haur eta nerabeen psikopatologia eta garapenarekin 

zerikusia duten arazoak 
53 

Komunikazio eraginkorra eta emozioen kudeaketa. Lan asertiboa. 53 

Mindfulness ume eta nerabeetan: onurak eta praktika 54 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioa 

eta maneiua 
50 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 

Jendarte eredu parekide baterako balore eraldaketa 55 

Etika eta deontologia profesionala gizarte eta hezkuntzaren arloko esku-

hartzean 
55 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

Gau zaintzailea 

Erabiltzaileekiko erlazio-tresnak 43 

Jokabide oldarkorren ondorioz sortutako arrisku egoeren prebentzioan 

eta maneiuan birziklatu 
48 
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ADMINISTRAZIOAREN ETA ZERBITZUEN ARLOA ( sukaldari-zerbitzaria) 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Sukaldari-

zerbitzaria 

Hasierakoak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Arrainak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Haragiak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 44 

Postreak prestatzeko teknikei buruzko tailerra. 44 

Ume eta nerabeentzako menuak 56 

Joskintza 43 

 

ZERBITZU ZENTRALAK 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa - 

orrialdea 

Burutzak 

Unitatearen 

arduraduna 

Herri administrazioen administrazio prozedura erkide berria: 

administrazio elektronikoa erakunde autonomoetan: Zuzendaritza 

Batzordea 

56 

Bizkaiko gufeko berdintasun politiken oinarrizko gakoak 28 

Lidergoa eta lan taldeen zuzendaritza 28 

5S-ak ezartzen: Zuzendaritza Batzordea 57 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Administraria: 

 

Administrazio hizkera 40 

Lan administratiboaren antolaketa 40 

Laneko estresaren kudeaketa mindfulness erabilita 41 

Lanpostuaren aplikazio informatikoetan eguneratze ikastaroa 41 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak Programa 

orrialdea 

Gizarte- langilea 

Ezintasuna 36 

Gizarte Segurantza: pentsioak 35 

Patologia psikiatrikoa: esku-hartzea 35 

Elkarrizketa: teknika eta estrategiak 36 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduerak 

Goi-mailako 

teknikariak. 

Teknikari 

ertainak 

Lanpostu bereziak: lanpostuaren funtzioetarako kanpoko trebakuntza 

zehatza. 
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Lanpostua Trebakuntza jarduerak 

EHUko 

teknikariak eta 

psikologoak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren trebakuntza zerbitzuarekin koordinazioa 

 

Lanpostua Trebakuntza jarduera Programa 

orrialdea 

Gidaria 

Mandataria 

Atezaina eta 

mantentze-

lanetako 

behargina 

Herritarrari arreta 45 

Laneko estresaren kudeaketa mindfulness erabilita 41 

Gidatze segurua eta eraginkorra 

47 

 

NAHITAEZKOA DEN LANPOSTURAKO TREBAKUNTZAREN ARAUTEGIA 

1. Ikastaroetara joateko orduan benetako zerbitzuak emoten egon behar da ( pertsona batek aplikatzen den 

hitzarmenean jasotako lizentzietakoren bat hartu badu edo oporretan badago, ezin izango da ikastarora joan, ezta 

aldi baterako ezintasunaren ondorioz bajan badago ere). Salbuespen dira amatasun, aitatasun, adopzio, harrera 

eta bularra emateko lizentzia dutenak eta senideak zaintzeko eszedentzian daudenak, guzti hauek ikastaroetan 

parte hartu ahal izango dute. Ezin izango da aurreko urteetan egindako mota bereko ikastarorik egin, behar 

bezala zuritutako kasuetan izan ezik.  

2. Lanposturako trebakuntzako ikastaroen hartzaileek ezin izango dituzte urtean 30 prestakuntza ordu baino 

gehiago egin. Ikastaroa hasi aurretik trebakuntza arloan justifikaziorik aurkeztu gabe izena emanda edukitako 

ikastaro batera ez joateak (gaixotasun, opor edo lizentziarik, behar bezala justifikatuta, ez badago), izena 

emandako eta joan gabe utzitako ikastaroko orduak lanpostu horri urte horretan dagozkion trebakuntzako ordu 

kopuru orokorretik deskontatzea ekarriko du. 

3. Bertaratze-ziurtagiria eskuratzeko, gutxienez ikastaroaren %80ra joan beharko da eta irakasleak jarritako 

aprobetxamenduaren proba gainditu beharko da. 

7 ordu baino gutxiagoko ikastaroetan ez da aprobetxamendu-probarik egingo. 

4. Hauek dira ikastaroetan parte hartzeko irizpide orokorrak: 

- Langile finkoak, lanpostu hutsak betetzen dihardutenak, bost hilabetetik gorako kontratua duten ordezko 

langileak, eta amatasun, adopzio edo harrera-bajagatik edo euskara ikasteko liberatzeagatik egindako kontratua 

duten ordezko langileak. 
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5. Ikastaro bakoitzerako parte-hartzaileen aukeraketa, honako lehentasunaren arabera egingo da: 

-1. Plan honetako lehen ikastaroan parte hartzeko lehentasuna. 

-2. Eskatzaileak oraingo planean ordu gutxiago eginda edukitzea. 

-3. GUFEn aintzanatasun haundiagoa izatea. 

6. EraMiren bat ezarrita dagoen unitateetan egindako ikasketa orduak, lan ordutegitik kanpokoak, bere helburuak 

lortzekoak direnak, lanpostuari dagozkion trebakuntza orduen barruan zenbatu ahal izango dira, duten muga 

kontuan izanda. 

7. Ordu-konpentsazioa:  

- Lanposturako trebakuntza jarduerak (aurrez aurrekoak zein lineakoak)  lan-denporatzat joko dira, eta 

osotasunean konpentsatuko dira.  

7.1. Ikastaroengatik sortutako ordu libreak: 

A) Zentro, etxebizitza edo zerbitzutik kanpo, lan orduetan egindako ikastaroa:  

Ikastaroaren iraupenari dagokion lan denbora eta ordu ½ joateko eta ordu ½ itzultzeko justifikatzen dira, 

ikastaroak dirauen egun guztietan. 

Hala ere, kontsiderazio berezia egingo da joateko eta itzultzeko denborari dagokionez, lantokitik ikastaroko 

tokira joateko denbora nahikoa ez denean, elkarren artean distantzia handia egoteagatik. Joateko bidaia, 

itzultzeko bidaia edo biak lantokitik egiten direnean bakarrik zenbatuko da denbora hori.. 

Ikastaroa Bilbon: 

                         -45 minutu joateko eta 45 minutu bueltatzeko: Mungia, Leioa, Barakaldo, Gallarta, Santurtzi, Basauri, 

Portugalete, Derio. 

                        -Ordu 1 joateko eta ordu 1 itzultzeko: Zalla, Gordexola. 

                       -Ordu 1 eta 15 minutu joateko eta ordu 1 eta 15 minutu itzultzeko: Bermeo, Elorrio,Urduña, Gernika. 

                       -Ordu 1 eta 30 minutu joateko eta ordu 1 eta 30 minutu itzultzeko: Ondarroa. 

Ikastaroa Santurtzin: 

                             -45 minutu joateko eta 45 minutu itzultzeko : Leioa, Bilbo, Barakaldo, Gallarta. 

                             -Ordu 1 joateko eta ordu 1 itzultzeko: Mungia, Basauri, Derio. 
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                            -Ordu 1 eta 30 minutu joateko eta ordu 1 eta 30 minutu itzultzeko: Zalla, Gordexola. 

                           -Ordu 1 eta 45 minutu joateko eta ordu 1 eta 45 minutu itzultzeko: Bermeo, Elorrio, Urduña, 

Gernika. 

                           -Ordu 2 eta 15 minutu joateko eta ordu 2 eta 15 minutu itzultzeko: Ondarroa. 

Ikastaroetara joateko zentroetatik egindako irteerak-sarrerak, dagozkien irteera-sarrera fitxaketen bidez egin 

beharko dirá. 

B) Langileak bere zentro, etxebizitza edo zerbitzuan, lan orduetan egindako ikastaroa: ez du konpentsaziorik 

sortzen. 

C) Zentro, etxebizitza edo zerbitzutik kanpo, lan orduetatik kanpo egindako ikastaroa:  

Ikastaroaren iraupena eta ordu ½ joateko eta ordu ½ itzultzeko, ikastaroak dirauen egun guztietan. 

D) Langileak bere zentro, etxebizitza edo zerbitzuan, lan orduetatik kanpo egindako ikastaroa: 

Ikastaroaren iraupena eta ordu ½ joateko eta ordu ½ itzultzeko, ikastaroak dirauen egun guztietan. 

F) Lan ordutegiz kanpo Urduña, Zumelegi eta Elorrioko laguntza zentroetan langileek egindako derrigorrezko 

ikastaroa: 

Ikastaroaren iraupena eta ordu 1 joateko eta ordu 1 itzultzeko, ikastaroak dirauen egun guztietan. 

Ordu batzuk sortzen dira nahitaezko trebakuntzako ikastaroak lan-ordutegitik kanpo egiteagatik; bada, orduok 

konpentsatzeko, “ordu poltsa” bat sortuko da; ordu horiek lanaldi osoetan gozatu beharko dira. Lanaldi oso bat 

osatzeko behar beste ordu ez badaude, ordu horiek lanaldiaren sarreran edo irteeran hartuko dira, betiere 

arduradunaren oniritziarekin. 

Ikastaro bat egitearren ordu kopurua negatiboa denean, denbora negatibo hori era honetan konpentsatuko da: 

- Beste ikastaro batzuk egitearren sortu ahal den ordu poltsa positiboarekin. 

- Ordu soberekin. 

7.2. Lanaldi murriztuak 

Ordu-konpentsazio bera izango dute lanaldi-murrizketako egoeran dauden pertsonek. 
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7.3. Konpentsazioak hartzeko epea 

Urrian, azaroan eta abenduan egindako ikastaroetako ordu-konpentsazioak erabili ahal izango dira hurrengo 

urteko apirilaren 30 arte. Urtarriletik irailera bitartean egindako ikastaroei dagozkien ordu-konpentsazioak hartu 

beharko dira ikastaroa egin den urteko abenduaren 31a baino lehen. 

Nahitaezko izaerako trebakuntza ikastaroak egiteagatiko orduak udako planningeko eta Gabonetako 

planningeko oporrak edo lizentziak eskatzeko epea itxi ondoren sortzen direnean, ordu horiek udako planningeko 

eta Gabonetako planningeko aldi horietatik kanpo gozatu beharko dira. 

7.4. Nahitaezko izaera duten ikastaroak egiteagatik sortutako trebakuntza orduak aldi baterako langileak zelan 

hartu. 

Aldi baterako langileek, konpentsaziorako eskubidea dutenean, konpentsazio hori sorrarazten duen kontratuaren 

barruan hartu beharko dute, betiere, 7.3. paragrafoan adierazitako daten mugekin. Antolakuntza arazoengatik 

posible ez balitz, kasuan kasuko burutzak Pertsonak Zuzentzeko Zaileko Buruari txostena eginda, 

konpentsaziozko atsedenean ordainduko litzateke edo hurrengo kontratuan hartu ahal izango dute. 

8. Erakunde barruko irakasleen konpentsazioa: ikastaroetako irakasleak GUFEko plantilakoak badira, 

trebakuntza-denbora konpentsatuko zaie, betiere trebakuntza jarduerak ematea lanpostuaren berezko eginkizun 

bat e z bada. 

Emandako ikastaro ordu 1= ordu 1 eta 30 minutu libre, ikastaroa lanorduetan bada. 

Emandako ikastaro ordu 1= ordu 2 eta 30 minutu libre, ikastaroa lanorduetatik kanpo bada. 

9. Ezin da aldatu txanda ikastaro-egunetan. 

10. . Nahitaezko trebakuntzako ikastaroetarako eskabidea 

Langile finkoek, lanpostu hutsak betetzen dituztenek eta antzerakoek, errelebo kontratua dutenek eta lanaldi 

murriztuak dituztenek ez dute zertan egin eskabiderik, lanposturako trebakuntzako ikastaroetara joateko. 

Trebakuntza Arloak jakinaraziko dio bakoitzari zeintzuk egin behar dituen urtean. 

- Aldi baterako gainerako langileek: Trebakuntza Plana onartu zen egunetik (martxoaren 17a) aurrera 

kontratua dutenek (lanpostu hutsak eta antzerakoak, errelebo kontratuak eta lanaldi murriztuak) eta 

bost hilabete baino gehiagoko iraupeneko kontratua, erditzearen ziozko kontratua, adopzioa edo 

harrera kontratua, euskara liberazioko kontratua dutenek beren egoeraren berri eman beharko dute 

Trebakuntza Arloan posta elektronikoz (gufe.trebakuntza@bizkaia.eus) edo telefonoz (944067669-

944067657). 
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11. Komunikazioak honela egingo dira: 

- Mezua bidaliz GUFE TREBAKUNTZA postontzitik GUFEn helbide elektronikoa duten langileei eta trebakuntza 

arloari bere helbidea eman dioten langileei. 

- Idatziz, gainerako langileei, langilearen izena daraman eskutitza bidaliz. 

4. 2. BETETZEN DUEN LANPOSTUAREN KATEGORIARI DAGOKIONA BAINO TITULAZIO ALTUAGOA 

DUEN LANGILE FINKOENTZAKO TREBAKUNTZA 

1. Betetzen duen lanpostuaren kategoriari dagokiona baino titulazio altuagoa duen langile finkoak 

goragoko titulazio horri buruzko ikastaroak egin ditzake. 

2. Nahitaezkoak ez dira. 

3. Ordu-konpentsaziorik ez dute sortzen. 

4. Txandaka lan egiten duten langileek lanordutik kanpo egin behar dituzte. 

5. Arduraldi esklusiboa duten langileei, goizez bakarrik lan egiten duten langileei, astean arratsalde batean 

lan egiten duten langileei eta astelehenetik ostiralera lanaldi zatituan lan egiten duten langileei egunero 

ikastaroaren iraupenaren aldia emango zaie, gehi ordu erdi joateko eta beste ordu erdi itzultzeko; 

“berreskuratu behar den denbora” izango da. 

6.  Ikastaroetara joateko orduan benetako zerbitzuak emoten egon behar da ( pertsona batek aplikatzen 

den hitzarmenean jasotako lizentzietakoren bat hartu badu edo oporretan badago, ezin izango da 

ikastarora joan, ezta aldi baterako ezintasunaren ondorioz bajan badago ere). Salbuespen dira amatasun, 

aitatasun, adopzio, harrera eta bularra emateko lizentzia dutenak eta senideak zaintzeko eszedentzian 

daudenak, guzti hauek ikastaroetan parte hartu ahal izango dute. 

7. Bertaratze-ziurtagiria eskuratzeko, gutxienez ikastaroaren %80ra joan beharko da eta irakasleak 

jarritako aprobetxamenduaren proba gainditu beharko da. 

7 ordu baino gutxiagoko ikastaroetan ez da aprobetxamendu-probarik egingo  

8. Ikastaro bakoitzerako parte-hartzaileen aukeraketa , honako lehentasunaren arabera egingo da: 

-1. Plan honetako lehen ikastaroan parte hartzeko lehentasuna. 

-2. Eskatzaileak oraingo planean ordu gutxiago eginda edukitzea. 

-3. GUFEn aintzanatasun haundiagoa izatea. 

9. Eskabidea: lanpostuaren kategoriari baino titulazio altuagoko ikastaroetan parte hartzeko eskabidea 

bete behar da eta bera eman, bai zentroko zuzendaritzan, honek guri helaraz diezagun, bai Trebakuntza 

Arloan bertan posta elektronikoaren bidez, posta arruntez edo eskura (gufe.trebakuntza@bizkaia.eus, 

Ugasko 5 bis, 1. solairua- 48014 – Bilbao). 

 

mailto:gufe.trebakuntza@bizkaia.eus
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4. 3. LAN-POLTSETAKO LANGILEENTZAKO TREBAKUNTZA 

1. Trebakuntza Plana onartu zen dataren aurreko urtean GUFErekin gutxienez 2 hileko iraupeneko 

kontratu harremana (jarraia izan ala ez) izan duen lan-poltsetako pertsonalak lanposturako trebakuntza 

ikastaroetan parte har dezake, plaza askeak geratzen badira. Bakarrik egin ditzakete adierazi den 

kontratu bidezko harreman horretan bete duten lanpostuari edo bete dituzten lanpostuei lotuta dauden 

ikastaroak. 

2. Nahitaezkoak ez dira. 

3. Ordu-konpentsaziorik ez dute sortzen. 

4. Aldi baterako ezintasunaren ondorioz bajan izanez gero, ezin izango da ikastarorik egin. 

5. Bertaratze-ziurtagiria eskuratzeko, gutxienez ikastaroaren %80ra joan beharko da eta irakasleak 

jarritako aprobetxamenduaren proba gainditu beharko da. 

7 ordu baino gutxiagoko ikastaroetan ez da aprobetxamendu-probarik egingo  

6. Ikastaro bakoitzerako parte-hartzaileen aukeraketa , honako lehentasunaren arabera egingo da: 

-1. Plan honetako lehen ikastaroan parte hartzeko lehentasuna. 

-2. Eskatzaileak oraingo planean ordu gutxiago eginda edukitzea. 

-3. GUFEn aintzanatasun haundiagoa izatea. 

7. Eskabidea: eskabidea bete behar da eta bera eman, bai zentroko zuzendaritzan, honek guri helaraz 

diezagun, bai Trebakuntza Arloan bertan posta elektronikoaren bidez, posta arruntez edo eskura 

(gufe.trebakuntza@bizkaia.eus, Ugasko 5 bis, 1. solairua- 48014 – Bilbao). 

 

4.4. GARAPEN PERTSONALERAKO TREBAKUNTZA 

 Borondatezko izaera duten trebakuntzako jarduerak, lanpostuaren berariazko funtzioekin zerikusirik ez dutenak 

eta lanpostua, zentroa, etxebizitza edo zerbitzua gorabehera interes orokorrekoak direnak.  

Trebakuntza jarduera Programa - 

orrialdea 

Office 2010 57-59 

Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutua 60 

Ingurumen kudeaketari buruzko oinarrizko ikastaroa 60 

Zeinu hizkuntza 61 

Lan giro positiboak: giroa aukera bihurtzen denean 61 

Jendeaurrean eraginkortasunez hitz egitea 62 

Gizarte Segurantza 65 

Mecanografia ordenagailuaren bidez- on line 62 

mailto:gufe.trebakuntza@bizkaia.eus
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Reiki: berroreka sistema bio-psiko energetikoa 63 

Adimen emozionala 63 

Estresa, antsietatea eta egonezin emozionala txikitzea arreta osoaren / Mindfulness-en 

bidez: sarrera 
65 

Maskulinitateak eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa 64 

Berdintasuna eta maskulinitateak:  64 

Gatazken kudeaketa: zelan ekidin eta zer egin sortuta daudenean. ON LINE 66 

Administrazio hizkera 1.0 ON LINE 66 

Administrazio hizkera 2.0.ON LINE 66 

Negoziazioa ON LINE 67 

 

GARAPEN PERTSONALERAKO TREBAKUNTZAREN ARAUTEGIA 

1. Aldi baterako ezintasunaren ondorioz bajan izanez gero, ezin izango da ikastarorik egin. 

 2. Langile bat, ikastaro bat eskatu eta onartu ondoren, ikastaro horretara joaten ez bada eta Trebakuntza Arloari 

uko egitearen jakinarazpena egin ez badio, ikastaroa egindakotzat hartuko da.  

3. Bertaratze-ziurtagiria eskuratzeko, gutxienez ikastaroaren %80ra joan beharko da eta aprobetxamenduaren 

proba badago, gainditu beharko da. 

4. Langile finkoak, lanpostu hutsak betetzen dihardutenak, bost hilabetetik gorako kontratua duten ordezko 

langileak, eta amatasun, adopzio edo harrera-bajagatik edo euskara ikasteko liberatzeagatik egindako kontratua 

duten ordezko langileak ikastaroetan parte har dezake. 

5. Lanordutik kanpo egin behar dira. Ordu-konpentsaziorik ez dute sortzen. 

Arduraldi bakarreko langileek, goizeko txanda finkoa eta asteko arratsalde bat dutenek, eta astelehenetik 

ostiralera lanaldi zatitua dutenek: ikastaroa egin ahal izateko, denbora, zuzemen pertsonal konputagarriak 

lizentziaren orduetatik edo ordu soberetatik eskatu beharko dute. Edo aipatutako denbora “berreskuratu behar 

den denbora” izango da, betiere dagokizun buru edo zuzendariaren oniritziarekin. Edozein kasutan ikastaroa 

egiteak ez du inolako atseden-ordurik sortuko. 

6. Gaztelerazko trebakuntza-jarduera bakoitza egiteko hamar pertsona beharko dira, gutxienez. Euskarazkoak 

egiteko bost pertsona beharko dira. 

7.Eskabide gehiegi izanez gero, zozketa bat egingo da, zeintzuk onartu behar diren aukeratzeko. Zozketaren 

emaitzak abizen oso bat ezartzen dio ikastaro bakoitzari, eta abizen horretatik hasita aukeratuko da ikastaroa 

nork egingo duen, ikastaroari dagozkion plazen kopurua bete arte.  
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Hala ere, ikastaroetarako lekuak emateko lehentasuna izango dute hauek, urte batez: amatasun edo aitatasun 

baimena izan ondoren, zerbitzu aktibora itzuli direnak, edo, legezko zaintzagatik eta mendetasuna duten 

adinekoak edo desgaitasuna duten pertsonak zaintzeko eszedentzian egon ondoren, lanera itzuli direnak. 

Horretarako, egoera horren berri eman behar diote Trebakuntza Arloari lanera itzuli eta berehala. 

Era berean, lehentasuna emango zaie plan honen indarraldian zehar ikastaroren bat eskatu duten eta plazarik 

lortu ez dutenei, urte berean ikastaro bat egin duten pertsonen aurrean. 

8. Ikastaroetako irakasleak GUFEko plantilakoak badira, ikastaroa lanordutik kanpo eman behar dute eta ordu-

konpentsazio hau sortzen zaie: Ikastaroaren iraupena eta ordu ½ joateko eta ordu ½ itzultzeko, ikastaroak 

dirauen egun bakoitzeko. 

9. Eskabidea: eskabidea bete behar da eta bera eman, bai zentroko zuzendaritzan, honek guri helaraz diezagun, 

bai Trebakuntza Arloan bertan posta elektronikoaren bidez, posta arruntez edo eskura 

(gufe.trebakuntza@bizkaia.eus,  Ugasko 5 bis, 1. solairua- 48014 – Bilbao). 

10. Komunikazioak honela egingo dira: 

- Mezua bidaliz GUFE TREBAKUNTZA postontzitik GUFEn helbide elektronikoa duten langileei eta trebakuntza 

arloari bere helbidea eman dioten langileei. 

- Idatziz, gainerako langileei, langilearen izena daraman eskutitza bidaliz. 

 

IT TXARTELA  

Ikasgelak eta partaideak 

Probak egingo dira LANTIKen trebakuntza ikasgeletan (Sabino Arana 44). Ikasgela bi daude, horietatik bakoitzak 

13 postu ditu (12 ordenagailu nagusi eta beste bat badaezpada). 24 proba egin daitezke aldi berean. 

Parte hartu ahal izango dutenak dira: langile finkoak, lanpostu hutsak betetzen dihardutenak, bost hilabetetik 

gorako kontratua duten ordezko langileak, eta amatasun, adopzio edo harrera-bajagatik edo euskara ikasteko 

liberatzeagatik egindako kontratua duten ordezko langileak . 

Egunak eta ordutegia 

Mikroinformatika trebakuntza, LANTIK SAn egiten denean, eta trebakuntza horretarako IT txarteleko proba 

dagoenean, trebakuntza hori egiten duten guztiek ikastaroaren amaieran egin ahal izango dute proba. IT 

txarteleko probak ikastaroaren aprobetxamenduaren probarenak egingo ditu. 

mailto:gufe.trebakuntza@bizkaia.eus
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Beste alde batetik, eta trebakuntza aurreko urteetan egin dutenentzat edo euren interes partikularrarengatik IT 

txartelaren egiaztagiria lortu nahi dutenentzat, probak jarriko dira hilean-hilean laneguna den lehenengo 

ostiralean, salbu eta abuztuko hilean, eta txanda bitan egingo dira:  

- 1. Txanda: 09:00-11:00 

- 2. Txanda: 11:30-13:30 

Gehienez 48 plaza daude txanda bakoitzeko, eta txandok esleituko dira eskabide hurrenkera hutsaren arabera.  

Gutxienez, 6 lagunek eman behar dute izena txanda bakoitzeko, azterketa egin dadin. Beharrezkoa izanez gero, 

lagun guztiak txanda bakarrera bilduko dira. 

Ordu-konpentsazioa: 

- Txandakako karteldegia duten langileek: lanorduetatik kanpo eta konpentsazio barik egin beharko dute. 

-  Zerbitzu Zentraletako langileek: azterketaren iraupenaren denbora emango zaie, gehi ordu erdi joateko eta 

beste ordu erdi bat etortzeko, eta “berreskuratu beharreko denbora” izango da. 

- Zentro eta etxebizitzetako langileek: arduraldi bakarreko langileei, goizeko txanda finkokoei, goizeko txanda 

finko eta asteko arratsalde bat dutenei eta astelehenetik ostiralerako lanaldi zatitua dutenei: azterketaren 

iraupenaren denbora emango zaie, gehi ordu erdi joateko eta beste ordu erdi bat etortzeko, eta 

“berreskuratu beharreko denbora” izango da. 

 Hala ere, lantokitik azterketa egiteko lekura distantzia dela eta, bidaia egiteko denbora behar bestekoa ez 

denean, orduan honelaxe egingo da zenbaketa:  

                          -45 minutu joateko eta 45 minutu bueltatzeko: Mungia, Leioa, Barakaldo, Gallarta, Santurtzi, Basauri, 

Portugalete, Derio. 

                        -Ordu 1 joateko eta ordu 1 itzultzeko: Zalla, Gordexola. 

                       -Ordu 1 eta 15 minutu joateko eta ordu 1 eta 15 minutu itzultzeko: Bermeo, Elorrio,Urduña, Gernika. 

                       -Ordu 1 eta 30 minutu joateko eta ordu 1 eta 30 minutu itzultzeko: Ondarroa. 

Joateko bidaia, itzultzeko bidaia edo biak lantokitik egiten direnean bakarrik zenbatuko da denbora hori,eta 

“berreskuratu beharreko denbora izango da”. 

Eskabidea: eskabidea bete behar da eta bera eman, bai zentroko zuzendaritzan, honek guri helaraz diezagun, bai 

Trebakuntza Arloan bertan posta elektronikoaren bidez, posta arruntez edo eskura 

(gufe.trebakuntza@bizkaia.eus,  Ugasko 5 bis, 1. solairua- 48014 – Bilbao). 

mailto:gufe.trebakuntza@bizkaia.eus
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7. KANPOKO TREBAKUNTZA 

Trebakuntza Planean sartuta ez dauden trebakuntza jarduerak, helburu estrategikoak lortzeko. 

 Eskabide-prozedura 

A)Trebakuntza jarduera eskatzea 

Ikastarora joan nahi duen pertsonak  “kanpo trebakuntzarako eskaera” bidaliko dio zentroko zuzendaritzari edo 

Zerbitzu Zentralen Zerbitzuko burutzari, aurretik behar beste denboraz, eta betiere ikastarora joan aurretik. 

Eskaera horretarako Trebakuntza Arloan dagoen eredua erabiliko da. 

B)Ikus-onetsia 

Zentroko Zuzendaritzak edo Zerbitzu Zentraletako arduradunak eskabidea bidaliko dio bere ikus onetsiarekin 

Nork/Nori batean edo posta elektronikoren bidez dagokion Dibisioaren Buruari, Pertsonak Zuzentzeko Saileko 

Buruari, Zerbitzu Orokorren Departamentuko Buruari edo Antolaketa eta Hobekuntzarako Departamentuko 

Buruari, dagokionaren arabera, horrek onesteko eta trebakuntza arduradunari helarazteko. 

 C)Erabakia 

Eskaera onartzen bada, Trebakuntza Arlotik langileari jakinarazi egingo zaio, posta elektronikoz edo eskutitzez. 

Gastuak sortzen baditu dagokion Ebazpena egingo da.  

Izan ere, beste aukera bat dago: ikastarora joateko lizentzia ematea baina gastuak ordaindu gabe. 

Eskaera ez bada onartzen, Trebakuntza Arloak gutun pertsonala edo posta elektronikoa bidaliko du ukatzeko 

arrazoia emanez. 

 D)Dokumentazioa entregatzea 

Trebakuntza-ekintza amaitzen denetik aste bateko epean, langileak hurrengo dokumentuak bidaliko ditu:  

- Trebakuntza Arloa: ikastarora joan delako ziurtagiriaren kopia, espediente pertsonalean artxibatzeko, eta 

joateari dagokion ordu-justifikaziorako.. 

- Kudeaketa Ekonomikoaren Arloa: gastuen faktura. 

Azaldutako prozedura betetzen ez bada, urtean zehar kanpoko trebakuntza ukatu egingo da. 

Ordu-konpentsazioa 

Ikastaroaren denbora osoa gehi joateko ordu erdia eta etortzeko ordu erdia, lanaldiaren barruan gauzatzen bada, 

benetako lantzat hartuko da, eta ez du sortuko beste inolako atseden-ordurik hartzeko eskubiderik. 
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KANPOKO TREBAKUNTZA-EKINTZETARA JOATEA BAIMENTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK 

A) Langileak komunikazio bat aurkezten du edo GUFEren jarduerak zabaltzen laguntzen du. 

B) GUFErentzat interesekoak, Gizarte Ekintza Sailak edota erakunde aliatuek planifikatutako hezkuntza-

jarduerak izateagatik,edo helburu estrategikoak betetzeko beharrezkoak izateagatik. Kasu honetan, 

derrigorrezkoa da, ikasitakoa taldekideei aurkeztea. 

Jasotzaileak 

Parte hartu ahal izango dutenak dira: langile finkoak, lanpostu hutsak betetzen dihardutenak, bost hilabetetik 

gorako kontratua duten ordezko langileak, eta amatasun, adopzio edo harrera-bajagatik edo euskara ikasteko 

liberatzeagatik egindako kontratua duten ordezko langileak . Parte hartzea honako lehentasunaren arabera 

egingo da:  

-1. Kanpoko trebakuntzaren lehen ikastaroan parte hartzeko lehentasuna. 

-2. Kanpoko trebakuntza-ikastaro gutxiago eginda edukitzea. 

 

LANPOSTURAKO TREBAKUNTZA-IKASTAROEN PROGRAMAK 

IZENA 
HERRI ADMINISTRAZIOEN ADMINISTRAZIO 

PROZEDURA ERKIDEA 
KODEA 1701 

EGITARAUA 

Helburuak: ezagutzak izatea administrazio-prozedurari eta sektore publikoari aplikatu 

dakiekeen araubide berriari buruz. 

Edukiak: 1. Arautegia: 2015eko 39 eta 40 legeak. 2. Legearen aplikazioaren esparrua eta 

oinarri nagusiak. 2. Pertsonen eskubideak. 3. Administrazio-ekintza 4. Terminoak eta epeak. 

5. Administrazioaren isiltasuna. 7. Administrazioko errekurtsoak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Zuzendariak 

IRAKASLEAK Arantza Arranz / Maria Barrena 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 09:30-13:30 

EGUNAK Urriaren 17, 18 eta 19 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
BIZKAIKO GUFEko BERDINTASUN POLITIKEN 

OINARRIZKO GAKOAK 
KODEA 1702 

EGITARAUA 

Helburuak: guferen jarduera eremura egokitutako berdintasun arloko oinarriak ezagutzea. 

Berdintasun Politiken legegintza esparrua ezagutu saila eta guferi dagokionez. Emakume eta 

gizonen berdintasunarekin eta gufeko planarekin lerrokatutako zenbait estrategia 

praktikoak hartzea. 

Edukiak: 1. Gufen berdintasun politiken kontzeptuzko esparrua eta arauemailea. 2. 

Berdintasun politiken legegintzako esparruak.. 3. Zuzendaritza jarduntzerako zenbait 

estrategia praktikoak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Zuzendariak- burutzak- taldeko arduradunak 

IRAKASLEAK EDE fundazioa 

IRAUPENA 10 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Ekainaren 8 eta 15 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA LIDERGOA ETA LAN TALDEEN ZUZENDARITZA KODEA 1703 

EGITARAUA 

Helburuak: lidergo eraldatzailerako funtsezko elementuen inguruko hausnarketa eta 

kontzientzia hartzea aspektu tekniko eta produktiboez gain aspektu emozional eta talde 

erlazioetan zentratu beharra dagoela. 

Edukiak: trebakuntza prozesua bloke tematikoetan garatuko da, hobetu beharreko 

alderdien arabera: lidergoa, motibazioa, komunikazioa, denboraren kudeaketa, gatazken 

kudeaketa, bileren kudeaketa, negoziazioa, taldeko lana. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Zuzendariak- burutzak- taldeko arduradunak 

IRAKASLEAK zehazteko 

IRAUPENA 10 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
TAILERRAK: GURUTZETAKO UNIBERTSITATE 

OSPITALEA 
KODEA 1704 

EGITARAUA 

Helburuak: Jakite eta trebeziak eguneratzea benetako egoeren itxurapenak eginaz. 

Edukiak: 1. Oinarrizko bizi-euskarria eta desfibrilazio erdiautomatikoa. 2. Minaren kontrola. 

Sedazioa. 3. Aire-bide iragazkorraren erabilera. 4. Kardiologiako larrialdiak. 5. Iktus 

zorrotza. Disnea zorrotza. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Medikuak. Gainbegiraleak eta erizainak.  

IRAKASLEAK Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Anestesia eta Bizkortze Zerbitzua 

IRAUPENA 2,30 ordu ORDUTEGIA 09:30-12:00 

EGUNAK laugarren hiruhilekoa 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA GAIXOTASUN NEUROLOGIKO ENDEKATZAILEAK KODEA 1705 

EGITARAUA 

Helburuak: eguneratze teoriko-praktikoa gaixotasun neuroendekatzaileetan eta iktusetan, 

eta, bereziki, horrelako gaixotasunak jasan eta egotaldi ertaineko eta luzeko zentroetan 

sartuta dauden erabiltzaileen laguntza-tratua. 

Edukiak: 1. Gaixotasun neuroendekatzaileen eguneratze teorikoa (funtsezko oinarriak, eta 

haien jakitean egin diren azken aurrerapenak). Oinarri orokorrak, horrelako gaixotasunak 

jasaten dituzten erabiltzaileei eman beharreko osasun- laguntza egoitzan sartuta 

daudenean, eta antolaketaren egitura. 2. Sarrera: zainketak gaixo neurologikoaren 

egoeraren arabera egokituta. Zer da iktus bat?: definizioa, sartzeko protokoloa eta 

zainketak. Lan egitea eskalekin. Glasgowko eskala. Disfagia eta irensketaren testa. Eragin 

emozionala: zundarekin edo PEGarekin. Segurtasun-estrategia orokorrak neurologia 

zerbitzu baten. 3. Lanbide-bermea. Maskuriari buruzko hezkuntza. AEA (alboko esklerosi 

amiotrofikoa) duen gaixoa. Eginkizunak aldatzea osasun-arretan: erizainen kontsulta, 

esklerosi anizkoitza, AEA (alboko esklerosi amiotrofikoa). 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Medikuak. Psikologoa; Birjinetxe Laguntza Zentroa: fisioterapeuta, terapeuta okupazionala, 

gizarte-langilea, gainbegiralea, erizaina, osasun-laguntzailea, goi-mailako gizarteratze-

teknikaria 

IRAKASLEAK 
Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko neurologia unitatea, neurokirurgia eta iktusaren 

unitatea. 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 15:30-19:30 

EGUNAK urria 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
ZAINTZAK PERTSONEN BIZITZAREN AMAIERAKO 

PROZESUAN 
KODEA 1706 

EGITARAUA 

Helburuak: pertsonen bizitzaren amaierako prozesuaren zaintzei buruzko eguneratze 

teoriko-praktikoa. 

Edukiak: 1. Nola zaindu pertsonen bizitzaren amaierako prozesuan. 2. Nola egin bizitzaren 

amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko uztailaren 

8ko 11/2016 Legetik abiatuta. 3. Minaren tratamenduan eta sedazio paliatiboan finkatutako 

sintomen kontrola. 4. Larruazalpeko bidea. Hautatuko den bidea. 5. Ahalegin 

diagnostikoaren eta terapeutikoaren egokitzapena. 6. Nola eman ondo berri txarrak. 7. 

Pertsonen baloreak eta borondatea kontuan hartzea. Borondate aurreratuak. Zaintzen 

plangintza. 8. Hilzoriko arreta. 9. Maite zuten pertsona galdu duten familiei arreta 

eskaintzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Zerbitzu soziosanitarioen eta adinekoentzako zerbitzuen dibisioko medikuak, psikologoak, 

erizainak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Jacinto Batiz 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 15:30-19:30 

EGUNAK 1. Edizioa: irailaren 25, 26 eta 27 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
ADINEKO PERTSONEN ARTATZEAN LAGUNTZA-

ETIKARAKO SARRERA 
KODEA 1707 

EGITARAUA 

Helburuak: adineko pertsonei kalitatezko laguntza emateko printzipio etiko unibertsalak 

ikastea. Balio-gatazka egoeretan erabaki zentzudunak hartzeko metodologia deliberatiboa 

ezagutzea. Biziaren amaieran dauden adineko pertsonak zaintzean sortzen diren gatazka 

etikoetarako irizpideak ematea. 

Edukiak: 1. Sarrera: zertarako esku-hartze soziala. 2. Errespetatu beharreko printzipio 

etikoak. 3. Gatazka egoerak eta horietarako gomendioak. 4. Biziaren amaierako zaintzako 

alderdi etikoak.  

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Leioa Laguntza Zentroko medikuak, gizarte langileak, erizainak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Marije Goikoetxea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA TALDEKO ARDURADUNEN GAITASUNEN GARAPENA KODEA 1708 

EGITARAUA 

Helburuak: arduradunek, pertsonen autonomia areagotzeko, taldeak dinamizatzeko 

dituzten gaitasunak garatzea. 

Edukiak: 1. Egokitzapena. 2. Taldeen autonomia sustatzen. 3. Taldekideen gaitasunak. 

Arduradunaren jokabide berriak. 4. Entzute eta komunikazio eraginkorra lantzen. 5. Itxiera 

eta ideien laburpena. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Aginte ertainak 

IRAKASLEAK ENBOR 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK 1.edizioa: irailaren 26 eta 27 

2.edizioa: urriaren 3 eta 6 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA EXCELL-EN ERABILERA: KATELDEGIAK KODEA 1709 

EGITARAUA 

Helburuak: excell aplikazioaren eguneroko erabilerako ezagutzak eta gaitasunak indartzea. 

Edukiak: 1. Karteldegietako agiriak sortzea. 2. Karteldegien erabilera. 3. Langile eginkizunen 

banaketa. 4. Eskariak. 5. Dokumentuak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Aginte ertainak 

IRAKASLEAK LANTIK 

IRAUPENA 3 ordu ORDUTEGIA 11:30-14:30 

EGUNAK Urria 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA ELEKTROTERAPIA KODEA 1710 

EGITARAUA 

Helburuak: elektroterapia eguneratzea. Elektroterapia orokorraren gainerako ezagupenak 

eguneratzea eta zerbitzu soziosanitarioen eta adinekoentzako zerbitzuen dibisioko 

erabiltzaileei aplikatzea. 

Edukiak: 1. Hitzaurrea. 2. Oinarrizko kontzeptuak. 3. Frekuentzia baxuko korronteak. 

Aplikazio sistemak, ondorio fisiologikoak, egokiespenak eta desegokiespenak. Frekuentzia 

ertaineko korronteak. 5. Frekuentzia altuko korronteak. 6. Teknika elektriko muskularrak. 

Elektroestimulazioa. 7. Nerbioen estimulazioa. Nerbioak indargabetuta dituzten giharren 

tratamendua. 8. Ultrasoinuak. 9. Laserterapia. 10. IR erradiazioa. 11. Adineko erabiltzaileei 

aplikaturiko elektroterapia. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Fisioterapeuta 

IRAKASLEAK 
Ziortza Villa 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:00-14:00 

EGUNAK 1. Edizioa: maiatzaren 4 eta 11 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ARNAS FISIOTERAPIA KODEA 1711 

EGITARAUA 

Helburuak: bihotz-biriketako fisioterapiari eta esfortzurako entrenamenduari ezagutzak 

eguneratzea eta zerbitzu soziosanitarioen eta adinekoentzako zerbitzuen dibisioko 

erabiltzaileei aplikatzea. 

Edukiak: zehaztu gabe 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Fisioterapeuta 

IRAKASLEAK Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Errehabilitazio eta Medikuntza Fisikoaren Zerbitzua 

IRAUPENA 12 ordu 

EGUNAK Urrian 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA TALDEA SENDOTZEKO TAILER PRAKTIKOA KODEA 
1712 

1713 

EGITARAUA 

Helburuak: taldea sendotzeko erabiltzen diren bost osagaiak landu (konpromisoa, 

konfiantza, lankidetza, komunikazioa eta koordinazioa) ariketen bitartez. Helburua izango da 

talde-konzientzia indartzea eta eraginkorragoak izatea. 

Edukiak: 1. Zer da taldean lan egitea? Sarrera. 2. Konpromisoa lantzea. 3. Konfiantza lantzea. 

4. Lankidetza lantzea. 5. Taldeko komunikazioa lantzea. 6. Koordinazioa lantzea. 7. Ondorioa 

eta itxiera. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Desgaitasuna duten pertsonentzako eta gizarteratzeko zerbitzuen dibisioko eta zerbitzu 

soziosanitarioen eta adinekoentzako zerbitzuen dibisioko langileak 

IRAKASLEAK 
ENBOR 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK 
2. Edizioa: maiatzaren 4 eta 10 

3. Edizioa: maiatzaren 19 eta 26 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA GATAZKA KUDEATZEA, EUSPEN PSIKOLOGIKOTIk KODEA 1714 

EGITARAUA 

Helburuak: gogoeta egitea, gatazka eta beraren ondorioak konpontzeko eguneroko bizitzan 

erabilitako estrategiei buruz. Partaideak gaitzea, erasokorrak izan litezkeen jarrerak 

ezagutzen ikasteko, jarrerak ulertu eta kontrolatzeko helburuarekin. Teknika eta 

trebetasunak jakin eta erabiltzea, laneko ingurumarietan gatazka egoerei eraginkortasunez 

heltzeko. Gai izatea, euspen-teknika bereziak aplikatzeko, erabiltzaile mota bakoitzeko. 

Komunikazio eta traturako jarraibideak ematea, euspen psikologikoaren oinarri izango 

direnak. Ahaleginak egitea, partaideak jakitun izan daitezen eurek profesional-berezilari 

legez betetzen duten eginkizunaren garrantziarekin, bai eta joera erasokorrak eta 

indarkeriazkoak dituen pertsonarekin izan beharreko harremanekin ere. 

Edukiak:1.Erabiltzaile indarkeriatsu/erasokorra. 2. Erasokorrenak izan litezkeen buru-

nahasmenduak. 3. Euspen motak. 4. Euspen psikologikoa, komunikazioa. 5. Zaintzailea. 

Profesionalaren emozioa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Birjinetxe Laguntza Zentroko laguntza arloko langileak. Terapeutak GIZATEK 

 

IRAKASLEAK Juan Antonio Colás 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK 1. Edizioa: maiatzaren 4 eta 5 
2. Edizioa: urria 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA ARTETERAPIA KODEA 
1715 

1716 

EGITARAUA 

Helburuak: Espazio bat eskaintzea non  partaideen burua aberastuko eta jostatuko da. 

Hemen, bere sentimenduak askatzeko askatasuna edukiko dute eta beti partaideen sormena 

sustatuko dugu eta baita ere gizarte eta afektibitate erlazioak.  Guzti hau, arteterapia ildoa 

jarraituz, non ekintza eta teknika ez dira protagonistak baizik eta baliabideak partaideen 

garapen pertsonalerako. Giro egokia. 

Edukiak: 1. BLOKEA: 1. HEZIKETA: tailer artistikoen: teoria eta oinarria. Teknika 

artistikoak. Begiraleekin tailer praktikoa.  

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Terapeuta okupazionalak, goi-mailako gizarteratze-teknikariak. Desgaitasuna duten 

pertsonentzako eta gizarteratzeko zerbitzuen dibisioko osasun-laguntzaileak, Bekoetxe 

Eguneko Zentrokoak izan ezik. 

IRAKASLEAK Aldaketa Soziala 

IRAUPENA 18 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Euskeraz: urria 

Gazteleraz: 2. Edizioa: maiatzaren 15, 16 eta 18.  3. Edizioa: urria 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
ZENTZUMEN ASKOTAKO ESTIMULAZIOA ETA 

SNOEZELEN- I MODULUA 
KODEA 1717 

EGITARAUA 

Helburuak: Snoezelen espazioetan ikuspegi teorikoa eskaintzea lanaren oinarri moduan. 

Ezintasun intelektuala, dementzia eta/edo Alheimerra duten pertsonen edo pertsonen beste 

talde batzuen zentzumenetako integrazioaren zailtasunak kokatzea. Ezintasun intelektuala 

duten pertsonen eta, halaber, zailtasun emozionalak eta/edo jarrera zailtasunak eragiten 

dituzten zentzumeneko beste nahasmendu batzuk dituzten beste pertsona batzuen 

zentzumen askotako esku hartzeekiko buruzko hurbiltze desberdinak. Snoezelen 

kontzeptua eta eragiten duen erlazio eta hurbiltze praktika ezagutzea. Pertsonarengana 

beste era batera hurbiltzeko ere ikastea. Pertsonaren zentzumen-kapazitateak baloratzea. 

Pertsonaren zentzumen-profila ezartzea. Snoezelen espazio baten elementuak eta esku 

hartzeko metodologia erakustea. Zentzumen askotako eta snoezelen esku hartzearen 

eraginak esperimentatzea.  

Edukiak: 1.Oinarri neurologikoak. 2. Praktika esperimentala. 3. Zentzumenen balorazioa. 4. 

Zentzumen askotako estimulazio orokorra. 5. Snoezelen kontzeptua. 6. Snoezelen 

metodologia. 7. Snoezelen espazioan saioen balorazioa eta programazioa. 7. Snoezelen 

helburuak: kasu praktikoak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Zuzendariak. Terapeuta okupazionalak, goi-mailako gizarteratze-teknikariak. Desgaitasuna 

duten pertsonentzako eta gizarteratzeko zerbitzuen dibisioko osasun-laguntzaileak, 

Bekoetxe Eguneko Zentrokoak izan ezik. 

IRAKASLEAK Mª Jose Cid eta Montse Cervellera 

IRAUPENA 20 ordu ORDUTEGIA 

Martxoaren 27: 15:00-20:00 

Martxoaren 28: 09:00-14:00; 15:00-20:00 

Martxoaren 29: 09:00-14:00 

EGUNAK 1.edizioa: martxoaren 27, 28 eta 29 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA PATOLOGIA PSIKIATRIKOA: ESKU-HARTZEA KODEA 1718 

EGITARAUA 

Helburuak: ezagutu eta ikastea esku-hartze psikosozialeko estrategiak zentro bakoitzeko 

patologia psikiatrikoko erabiltzaileekin. 

Edukiak: kasu praktikoen analisia. Esku-hartze egokienei buruz eztabaidatzea. Eskuhartze 

psikosoziala. Esku-hartzeko estrategiak terapia okupazionalaren lanpostutik. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Psikologa. Leioa Laguntza Zentroko laguntza arloko langileak. 

IRAKASLEAK 
Bizkaiko Buru-Osasuneko Sarea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA Zehaztu barik 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA GIZARTE SEGURANTZA: PENTSIOAK KODEA 1719 

EGITARAUA 

Helburuak: gizarte segurantzako pentsioei buruzko ezagutzak eguneratu. 

Edukiak: alde orokorrak. Gizarte Segurantzaren prestazio-motak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Gizarte langileak 

IRAKASLEAK 
Jose Felix de Jaime 

IRAUPENA 4 ordu ORDUTEGIA 10:00-14:00 

EGUNAK Urria 

EBALUAZIOA 
Presentzia 
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IZENA EZINTASUNA KODEA 1720 

EGITARAUA 

Helburuak: 1. Urritasuna zer den, nork eskatzen duen eta zertarako balio duen ezagutzea. 2. 

Tutoreak, sendatzaileak, zaintzaileak…nortzuk diren jakitea eta urritasuna duen 

pertsonarekin duten harremana ezagutzea. 3. Urritasuna duen pertsonarekin jardutze-

mugak ezagutzea, baita bere eskubideak eta betebeharrak ere. 4. Urritasuna duen pertsona 

batekin izaten diren egoera gatazkatsuetan nola jardun jakitea.. 

Edukiak: 1. Nork, noiz eta zergatik bultzatzen duen urritasunaren aitorpena. 2. 

Borondatzeko eta nahi-gabeko sarrerak. 3. Larrialdi klinikoetako egoeretan erabakiak 

hartzea. 4. Familiakoekin eta zaintzaileekin arazoak. 5. Egoitzetako langileekin arazoak. 6. 

Beste arazo batzuk. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Gizarte langileak 

IRAKASLEAK 
Bizkaiko tutoretza erakundea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Urria 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ELKARRIZKETA: TEKNIKAK ETA ESTRATEGIAK KODEA 1721 

EGITARAUA 

Helburuak: elkarrizketa-ereduak sortu, lortu nahi diren helburu eta erabiltzaile motak 

kontuan hartuta. 

Edukiak: 1. Haurren Zerbitzuko Egoitza Harrera Unitateko gizarte langileek egin beharreko 

elkarrizketen helburuak definitu. 2. Hasierako informazioa bildu, landu beharreko gaiaren 

ikuspegi orokorra izateko. 3. Egoera espezifikoei buruzko informazioa bildu, erabitzaile edo 

senideekin nola jokatu jakiteko. 4. Egoera espezifikoei buruzko informazioa bildu, 

erabiltzaile eta senideei jarraibideak emateko. 5. Elkarrizketak egitean, zailtasunak 

gestionatu. 6. Erabiltzaileen araberako aspektuak landu: familiak, nerabeak, erabiltzaile 

ahulenak edo baztertuak (gaixotasun mentala, drogomenpekotasuna, tratu txar edo genero 

indarkeriaren biktimak, desgaitasun psikikoa…) 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Gizarte langileak. EHUko teknikariak. Terapeutak GIZATEK 

IRAKASLEAK 
Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia Eskola Elkartea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Ekaina/iraila 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA PATOLOGIA PSIKIATRIKOA KODEA 1722 

EGITARAUA 

Helburuak: Jokabide-maneiua harreman terapeutikoaren bidez. Oinarri teoriko-praktikoak. 

Edukiak: : 1. Erabiltzaile psikiatrikoa: jokabideak eta gogo-aldartea. 2. Sintoma psikologikoak 

eta jokabide-sintomak: arrazoiak. 3. Sintoma psikologikoak eta jokabide-sintomak: maneiua. 

4. Eta emozioen aurrean, zer? 5. Oztopoak eta zailtasunak. 6. Ondorioak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Psikologa, gizarte langilea, medikua. Birjinetxe Laguntza Zentroa: erizaina, osasun 

laguntzailea, goi-mailako gizarteratze-teknikaria. 

IRAKASLEAK Bizkaiko Buru-Osasun SArea 

IRAUPENA 6 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ERIZAINENTZAKO TAILERRAK KODEA 1723 

EGITARAUA 

1. Balorazio geriatrikoaren eskalak 

Helburuak: GUFEn erabilitako eskalei buruzko ezagutzak eguneratzea eta beste 

batzuk ezagutzea. 

Edukia: Baheketa edo lehenengo balorazioko eskalak hurrengo eremuotan:  

Funtzionala: Barthel eta aldaerak. 

Kognitiboa: Pfeiffer y MMSE de Folstein. Loboren adimenaren azterketa laburra. 

Mina: ikusmenaren eskala analogikoa.eta PAINAD. 

Nutrizio baheketa: Mini Nutritional Assessement bertsio laburra (MNA-SF) 

Disfagiaren baheketa: EAT 10. 
2. Oinarrizko elektrokardiografia 

Helburuak: oinarrizko jakiteen ikaskuntza erraztea, haiek beharrezkoak direnean 

EKG zuzen egin eta interpretatzeko. Jakite horiek aplikatzea. 

Edukia: 1. Bihotza, oroimen anatomikoa. 2. Bihotz-eroanbidearen sistemak. 3. 

EKGren orokortasunak. 4. Erregistro elektrokardiografikoaren analisia. 5. 

Bihotzeko arritmia. 6. Arritmia suprabentrikularrak. 7. Arritmia bentrikularrak. 8. 

Blokeo intrabentrikularrak. 9. Kardiopatia iskemikoa. 10. EKG adinekoarengan. 
3. Azalaren zaintza 

Helburuak: mendetasuna duten adinekoen azala zaintzeko duten jakiteak 

eguneratzea. 

Edukia: azalaren zaintza. Marruskadura, ukitze, errasketa, abrazioaren ziozko 

lesioak zaintzea, bai eta azal infekzioak ere. 
4. Trakeostomiak 

Helburuak: trakeostomiei buruzko ezagutzak eta trebeziak eguneratzea. 

Edukia: erabilera. Larrialdiak. 

5. Zauri kronikoak 

Helburuak: zauri kronikoen erabilera eta tratamenduari buruzko ezagutza eta 

gaitasunak eguneratzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK 
Erizainak 
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IRAKASLEAK Gurutzetako Unibertsitate Ospitala; Basurtuko Unibertsitate Ospitala; Galdakaoko 

Ospitala;Fernando Gómez-Busto 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Presentzia / Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 

ESTRESA, ANTSIETATEA ETA EGONEZIN EMOZIONALA 

TXIKITZEA ARRETA OSOAREN / MINDFULNESS-EN 

BIDEZ 

KODEA 1724 

EGITARAUA 

Helburuak: egoera mentala hobetzea. Modu konzientean bizitzen ikastea, bizitzaz uneoro 

gozatuz. 

Edukiak: 1. Mindfulness-Arreta Osoa. 2. Pertzepzioa eta errealitatea. 3. Emozioen 

ezaugarriak Arreta Osoa jartzen dugunean. 4. Estresari aurre egiteko estrategiak. 5. 

Komunikazio asertiboa. 6. Denboraren kudeaketa Arreta Osoa jartzen dugunean. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Leioa Laguntza Zentroko osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Roberto Alcibar 

IRAUPENA 18 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA PERTSONAK MUGITZEA KODEA 1725 

EGITARAUA 

Helburuak:1. Parte-hartzaileei eurek eta erabiltzaileek dituzten arriskuen berri ematea, 

mugitzerakoan praxi desegokia eginez gero. 

2. Parte-hartzaileei mugitzeko teknika bat irakastea, bizkarreko lesioak ekiditeko. 

Edukiak:1. Anatomia. 2. Biomekanika. 3. Jarreren higienea. 

4. Laguntzailearen patologia. 5.Erabiltzailearen patologia. 6.Stretching.7.Ariketa fisikoa eta 

erlaxazioa. 8.Luzamenduen taula. 9. Mugitzea.10. Erlaxazio saioak. 11. Garabien erabilera. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

 

JASOTZAILEAK 

Leioa Laguntza Zentroko, Elorrio Laguntza Zentroko, Birjinetxe Laguntza Zentroko, 

Bekoetxe Eguneko Zentroko, Zumelegi Laguntza Zentroko eta LUSA Laguntza Zentroko 

osasun-laguntzaileak 

 

IRAKASLEAK Toni Ferron/Imanol Solana 

IRAUPENA 24 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA BIZKAR-ESKOLA KODEA 1726 

EGITARAUA 

Helburuak: Bizkarreko lesioak ekiditeko estrategiak ikastea. 

Edukiak: 1. Eskeleto-muskuetako lesioak. 2. Bizkarrezurra, muskuluak eta lotailuak, 

muskuluetako lana, bizkarreko minaren arrazoiak. 3. Bizkarra, aldakak eta pubisa. 4. 

Autoebaluazioa.5. Keinuen pauta. 6. Erlaxatzeko ariketak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Leioa Laguntza Zentroko, Elorrio Laguntza Zentroko eta Gallarta Laguntza Zentroko 

osasun-laguntzaileak. Sukaldari-laguntzaileak. Biltegiko arduraduna. Laguntzako langileak. 

Lurgorri Eguneko Zentroko langileak. 

 

IRAKASLEAK Imanol Solana/Toni Ferron 

IRAUPENA 18 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK 1. Edizioa: maiatzaren 8, 15 eta 22 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA OSASUN LAGUNTZAILEENTZAKO TAILERRAK KODEA 1727 

EGITARAUA 

1. Azalaren zaintza 

Helburuak: mendetasuna duten adinekoen azala zaintzeko duten jakiteak 

eguneratzea. 

Edukia: azalaren zaintza. Marruskadura, ukitze, errasketa, abrazioaren ziozko 

lesioak zaintzea, bai eta azal infekzioak. 
2. Bizkortze kardiopulmonarra, Heimlich maniobra eta desfibriladorearen erabilera. 

Helburuak: bizkortze kardiopulmonarrari, Heimlich maniobrari eta 

desfibriladorearen erabilerari buruzko ezagutzak eta trebeziak eguneratu. 

Edukia: bizkortze kardiopulmonarra. Heimlich maniobra. Desfibriladora. 
3. Disfagia eta zunda bidezko nutrizio enterala. 

Helburuak: disfagiari eta zunda bidezko nutrizio enteralari buruzko ezagutzak 

eguneratu. 

Edukia: zaintzak disfagian. Zunda bidezko nutrizio enterala. 
4. Lan zama baloratzeko tresna. Leioa Laguntza Zentroa 

Helburuak: Leioa Laguntza Zentroko osasun-laguntzaileen lan zamak baloratzeko 

tresna ezagutu. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Leioa Laguntza Zentroko, Elorrio Laguntza Zentroko, Gallarta Laguntza Zentroko eta 

Birjinetxe Laguntza Zentroko osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Gurutzetako Unibertsitate Ospitala; Basurtuko Unibertsitate Ospitala; Galdakaoko 

Ospitala; Angel Cuesta/ Andres Gonzalez 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Presentzia  
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IZENA LAN ADMINISTRATIBOAREN ANTOLAKETA KODEA 1728 

EGITARAUA 

Helburuak: dokumentazio administratiboa antolatzeko teknikei buruzko ezagutzak eta 

trebeziak ematea. Denboraren kudeaketarako teknikei buruzko ezagutzak eta trebeziak 

ematea. 

Edukiak: 1. Dokumentuak antolatzea: euskarri informatikoan eta paperean. 2. Laneko 

denboraren kudeaketa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Administrariak 

IRAKASLEAK Ana Elena Arenaza 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK 
Urria 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ADMINISTRAZIO HIZKERA KODEA 1729 

EGITARAUA 

Helburuak: kalitatzeko idatzizko zein ahozko komunikazioak sustatu. 

Edukiak: 1. Ahozko komunikazioa: telefono bidez eta modu resentzialean, praktika zuzenak. 

2. Idatzizko komunikazioa: idazketa-prozesua, administrazio-dokumentuen irizpide 

orokorrak, gramatika, estiloa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Administrariak 

IRAKASLEAK Xabier Amatria 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK Azaroa 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
LANEKO ESTRESAREN KUDEAKETA MINDFULNESS 

ERABILITA 
KODEA 1730 

EGITARAUA 

Helburuak: 1. Norberaren baliabideak garatzea laneko estresaren ondorio kaltegarriak 

arintzeko eta hazkunde-iturri eta energia pertsonal bihurtzeko. 2. Estresa bizimoduaren 

parte gisa onartzea, eta norberaren probetxurako erabili ahal izateko baliabideak 

lokalizatzea. 3. Erlaxazio-,arnasketa- eta mindfulness-teknikak praktikatzea, norberaren 

emozioak kontrolatzeko teknika gisa. 4. Oinarrizko ezagutza batzuk eskuratzea jendeari 

aurrez aurre edo telefonoz eskaintzen zaion arretan sortzen diren pertsonen arteko 

gatazkei nola aurre egin jakiteko. 5. Gure lan-bizitzan eta bizitza pertsonalean suertatzen 

zaizkigun ezustekoen eta zailtasunen garrantzia erlatibizatzen ikastea. 6. Eguneroko gauza 

eta egoeren alde gozoa eta ona ikusteko gaitasuna garatzea. 7. Estresa ondo kudeatzen 

jakiteko hainbat errekurtso, teknika eta estrategia ezagutzea eta praktikatzea. 

Edukiak: 1. Estresa zer den ulertzea. 2. Erantzun kognitiboak: estresari aurre egiteko 

moduak. 3. Erantzun fisiologikoak. 4. Estresaren ondorioak. 5. Estresa kudeatzeko teknikak 

eta baliabideak, eta esparru profesionalean gatazkei nola aurre egin. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Administrariak 

IRAKASLEAK Aitor Gutierrez-Barquin 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK 2. Edizioa: ekainaren 1 eta 2 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
LANPOSTUAREN APLIKAZIO INFORMATIKOETAN 

EGUNERATZE IKASTAROA 
KODEA 1731 

EGITARAUA 

Helburuak: lanpostuko eginkizunetan betetzeko beharrezko aplikazio informatikoen 

gaineko ezagupenak eguneratzea. 

Edukiak: 1. Mikrofocus 2. Office 3. BKON 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Administrariak 

IRAKASLEAK Garapena- LANTIK 

EGUNAK 
Beharrizanen arabera eta Host/ BKON eta Officen eguneratzeak egiten diren arabera. 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA GARBIKETA PRODUKTUEN EZKUZTAKETA KODEA 1732 

EGITARAUA 

Helburuak: garbiketa-produktuen ezkuzkaketa zuzena, arriskuak eta neurri prebentiboak 

ezagutu. 

Edukiak: 1. Produktu kimikoak: osagaiak, erabilera egokia eta gehieneko eragingarritasuna 

tratatu behar diren kasuen arabera. 2. Oinarrizko garbiketak, esparru infekziosoak, gelak 

desinfektatzea, elementu biologikoak eta horien tratamendua, eta baita berariazko 

konpartimentuetatik kentzea ere. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Zerbitzari-garbitzaileak. Sukaldeko laguntzaileak 

IRAKASLEAK Anton Dublang 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 8:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA 
Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA HIGIENE, GARBIKETA ETA IKUZTEGI TEKNIKAK KODEA 1733 

EGITARAUA 

Helburuak: Zentroetako garbiketak adierazten duenari buruzko ezagutza espezifikoak 

eskuratzea. Lana burutzeko garbiketa sistemetan eguneratuta egotea. Ikuztegian eta 

jantokian garbiketa eskasa egotearen arazoa ezagutzea, eta bertako garbiketa-teknikak. 

Edukiak: 1. Garbiketa eta higieneari buruz kontzientziatzea.2. Garbiketa sistemen erabilera 

eguneratzea eta hobetzea. 3. Garbiketa zerbitzuaren kalitatea hobetzea lortzea. 4. 

Garbiketa tekniken birziklatzea. 5. Zentroen garbiketaren arloko arazoak. 6. Garbiketa 

sistemak. 7. Garbiketa mikrozuntzez. 8. Produktu kimikoak garbiketan eta desinfekzioan. 9. 

Jantokietako zerbitzuaren protokoloa. 10. Zaborrak ezabatzeko oinarrizko argibideak. 11. 

Garbiketa materialen zaintza. 12. Janzkera eta norberaren garbiketa. 13. Higienea 

ikuztegietan. 14. Segurtasuna garbiketa eta ikuztegiko lanetan. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Zerbitzari-garbitzaileak. Laguntzako langileak: ikuztegi teknikak. 

IRAKASLEAK ETHYL 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK 1. Edizioa: maiatzaren 16 eta 17 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA JOSKINTZA KODEA 1734 

EGITARAUA 

Helburuak: oinarrizko-joskintza, eskuz zein makinaz konponketak. Helburua da zentroko 

langileei tresnak ematea, haiek beraiek arroparekin egon daitezkeen arazoak konpondu ahal 

izateko. 

Edukiak: 1. Eskuz josi. 2. Makinaz josi. 3. Oinarrizko-konponketak. 4. Konponketa-zehatzak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Zerbitzari-garbitzaileak. Laguntzako langileak. Etxebizitzetako sukaldari-zerbitzariak. 

IRAKASLEAK ETHYL 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ERABILTZAILEAREKIKO ERLAZIO-TRESNAK KODEA 1735 

EGITARAUA 

Helburuak: adinekoekiko, ezinduekiko eta adingabeekiko erlazio eta komunikazio teknikak 

hobetzeko beharrezko gaitasunak eta trebetasunak eskuratzea.  

Edukiak: 1. Komunikazioa. 2. Zahartzaroaren ezaugarriak, dementziaren ezaugarriak. 3. 

Ezintasun psikikoaren ezaugarriak. 4. 4. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren ezaugarriak. 

5.Komunikazio estrategiak. 6. Esku hartzeko eta egoerak kontrolatzeko estrategiak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Zerbitzari-garbitzaileak, mandatariak, atezainak mantentze-lanetako laguntzaileak, 

menpekoak, sukaldariak-zerbitzariak. Gabeko jagoleak 

IRAKASLEAK Begoña Fernandez 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA SUKALDARIENTZAKO TAILERRAK KODEA 
1736 

1737 

EGITARAUA 

1. Arrainak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 

Helburuak: arrainak prestatzeko tekniken gaineko ezagutzak eta trebeziak 

eguneratzea. 

Edukia: arrainak prestatzea. Praktikak. 
2. Haragiak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 

Helburuak: haragiak prestatzeko tekniken gaineko ezagutzak eta trebeziak 

eguneratzea. 

Edukia: haragiak prestatzea. Praktikak 
3. Postreak prestatzeko teknikei buruzko tailerra 

Helburuak: postreak prestatzeko tekniken gaineko ezagutzak eta trebeziak 

eguneratzea. 

Edukia: postreak prestatzea. Praktikak 
4. Hasierak prestatzeko teknikei buruzko tailerra. 

Helburuak: hasierak prestatzeko tekniken gaineko ezagutzak eta trebeziak 

eguneratzea. 

Edukia: arroza, lekaleak, pasta, zopa, purea eta kremen prestatzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Sukaldariak. Sukaldari-zerbitzariak 

IRAKASLEAK Leioako Ostalaritza Eskola 

IRAUPENA 8 ordu ORDUTEGIA 15:45-19:45 

EGUNAK - Arraina prestatzeko teknikak: 1. edizioa: maiatzaren 15 eta 16 
- Haragia prestatzeko teknikak:: 2. Edizioa: maiatzaren 22 eta 23 

Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ARAZO ETA GAIXOTASUNETARAKO DIETAK KODEA 
1738 

1739 

EGITARAUA 

Helburuak: dietetako menuak egiteari buruzko ezagutzak eta trebetasunak eguneratzea. 

Edukiak: 1. Oinarrizko dieta. 2. Dieta biguna. 3. Mastikatzeko arazoak dituzten 

erabiltzaileentzako dieta biguna. 4. Turmiz dieta. 5. Babes gastrikoa behar dutenentzako 

dieta. 6. Dieta diabetikoa-hipokalorikoa. 7. Gibela babesteko dieta. 8. Azido urikoa duten 

erabiltzaileentzako dieta. 9. Kolesterola duten erabiltzaileentzako dieta. 10. 

Gaixotasunetarako dietak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Sukaldariak. Sukaldari-zerbitzariak 

IRAKASLEAK EHUko Nutrizioko eta Dietetikako Fakultatea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA LEHEN SOROSPENAK KODEA 
1740 

1741 

EGITARAUA 

Helburuak: etxebizitzetan lehen sorospenetako oinarrizko arauak ezagutzea. 

Edukiak: 1. Larrialdietan zer egin. 2. Bizkortze kardiopulmonarra. 3. Arnasbideen 

buxaduraren aurrean jarduteko modua. 4. Desfibriladorearen erabilera. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Mandataria; atezaina eta mantentze lanetako behargina; gidaria; menpekoa; biltegiko 

arduraduna 

IRAKASLEAK Imanol Solana / Aldundiko Prebentzio Zerbitzua 

IRAUPENA 6 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA HERRITARRARI ARRETA KODEA 
1742 

1743 

EGITARAUA 

Helburuak: norbanakoari zuzendutako arreta eskaini profesionariarekin sortzen 

harremanak aurrera egin dezan. Gatazkaren barne dinamika aztertu Karpmanen Hiruki 

Dramatikoa deritzon ereduaren arabera. Jendearenganako arretan sortzen diren tentsioei 

aurre egiteko teknika asertiboak landu. 

Edukiak: 1. Komunikazio eraginkorra. 2. Gatazkaren dinamika. 3. Gatazkari aurre 

egitekoasertibitatea. 4. Arreta protokoloak eta kasuen azterketa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
mandatariak, atezainak eta mantentze-lanetako beharginak, laguntzako langileak, gidariak, 

menpekoak 

IRAKASLEAK SORKARI 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK 
Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 

LEGIONELLOSI ARRISKUA DUTEN 

INSTALAZIOETAKO MANTENTZE HIGIENIKO 

SANITARIOA 

KODEA 1744 

EGITARAUA 

Helburuak: pertsonala 865/2003 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuko instalazioetako 

mantentze higieniko sanitarioko eragiketak egiteko gaitzea, 317/2003 Aginduko berariazko 

baldintzatzaileen arabera. 

Edukiak: 1. Legionelosiaren garrantzi sanitarioa. 2. Lege-eremua. 3. Garbiketarako eta 

desinfekziorako irizpide orokorrak. 4. Osasun publikoa eta lan osasuna. 5. Instalazio 

arriskutsuak. 6. Toki kritikoak identifikatzea. Kontrol-programak egitea. 7. Parktikak. 8. 

Ebaluazioa.  

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

OHARRA: birziklatzea 5 urterik behin (10 ordu) 

JASOTZAILEAK Atezainak eta mantentze-lanetako laguntzaileak, zerbitzu teknikoetako ofizialak 

IRAKASLEAK CEBEK 

IRAUPENA 25 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Zehazteko 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
 

IZENA ZENTROETAKO MANTENTZE-LANAK KODEA 1745 

EGITARAUA 

Helburuak: zentroetako oinarrizko mantentze-lanei buruzko ezagutzak eta trebeziak 

eguneratzea. 

Edukiak: 

1. Elektronika (15 ordu): plaka elektronikoaren osagaiak eta deskripzioa-soldadura 

estanua erabiliz-bateria-datu-sarea. 

2. Irudia eta soinua (10 ordu): audioa-megafonia-TV 

3. Elektrizitatea eta argiteria (15 ordu): automatismo elektrikoak-argiztapena-

segurtasun-neurriak. 

4. Sopletea eta soldadura, elektrodo estalia erabilita (15 ordu) 

5. Erauzketa-aireztapena-hozte-sistema-medikuntzako oxigenoa eta hutsa (25 ordu) 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Atezainak eta mantentze-lanetako laguntzaileak, zerbitzu teknikoetako ofizialak 

IRAKASLEAK Somorrostro Trebakuntza Zentroa 

IRAUPENA Gaiaren arabera ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA GIDATZE SEGURUA ETA ERAGINKORRA KODEA 1746 

EGITARAUA 

Helburuak: gidarien segurtasuna hobetzea, gidarien lan-ibilbideetan. 

Edukiak: 1. Aurkezpena. 2. Parte-hartzaileen behaketa-dokumentua. 3. Ibilbidea. 4. Modu 

ekonomikoan gidatzeko arauen-eskuliburua. 5. Modu eraginkor eta seguruan gidatzeko 

gomendioak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Gidariak; gidaria eta mantentze lanetako langilea 

IRAKASLEAK Seguridad Vial Laboral 

IRAUPENA 4 ordu ORDUTEGIA 09:00-13:00 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA SEXUALITATEA ETA DESGAITASUNA KODEA 1747 

EGITARAUA 

Helburuak:.desgaitasuna duten pertsonen gaineko hastapena, gizakiaren sexua osatzen 

duten sexualitate askotarikoetako bat den aldetik. Beren lanean moldatzeko kontzeptuak, 

jarrerak eta prozedurak eskuratzea, halako moldez non sexualitateak merezi duen 

protagonismoa izango baitu eta aberasgarria izango baita pertsonentzat. 

Edukiak: 1. Sexologiarako hurbilketa. 2. Haien eskaerei kasu eginez. 3. Programazioaren 

hastapena. 4. Desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emanez.. 5. Familiekin eta beste 

gizarte-eragile batzuekin esku hartzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Urduña Laguntza Zentroko, Udaloste Laguntza Zentroko, Zubiete Laguntza Zentroko eta 

Errekalde Laguntza Zentroko terapeuta okupazionalak, erizainak, goi-mailako gizarteratze-

teknikariak eta osasun-laguntzaileak. 

IRAKASLEAK Ainhoa Espinosa 

IRAUPENA 10 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
JOKABIDE OLDARKORREN ONDORIOZ SORTUTAKO 

ARRISKU EGOERAK PREBENITZEKO ETA 

MANEIATZEKO TEKNIKETAN BIRZIKLATZEA  

KODEA 1748 

EGITARAUA 

Helburuak: Defentsa edo euspen sistema eguneratzea erabiltzailearen, langilearen edo 

ingurunearen segurtasunerako, erabiltzailearentzat, beste erabiltzaile batzuentzat edo 

langileentzat bortitzak edo arrisku handikoak diren egoeretan segurtasuna lortzeko.  

Edukiak: 1. Pertsona oldarkorra kontrolatu, geldiarazi eta eramateko sistemak. 2. Teknikak 

erabiltzean sortutako arazo eta zalantzen erantzuna. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako goi mailako gizarteratze teknikariak eta 

osasun laguntzaileak. 

Adingabeen hezitzaileak. Gau zaintzaileak 

IRAKASLEAK Guzman Ruiz Garro 

IRAUPENA 6 ordu / 4 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 / 09:15-13:15 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA OSASUN MENTALA ETA EZGAITASUNA: JOKABIDE 

DISRUPTIBOEI HELTZEA 

KODEA 1749 

EGITARAUA 

Helburuak: eguneratu arazo psikiatrikoei buruzko gaitasunak . Ikasi jokabide disruptiboei 

nola heldu. 

Edukiak: 1. Desgaitasun intelektuala duten erabiltzaileen arazo psikiatrikoak. 2. Esku-

hartzea 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Orduña Laguntza Zentroko terapeuta okupazionala, erizaina, goi mailako gizarteratze 

teknikariak eta osasun laguntzaileak. 

IRAKASLEAK Bizkaiko Buru-Osasuneko Sarea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30  

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
TRATU ONA EZGAITASUNEAN 

KODEA 1750 

EGITARAUA 
Helburuak: hausnarketa egin erabiltzaileari eman behar zaion tratuari buruz. 

Edukiak: 1. Praktika zuzenak. 2. Zigorrak. 3. Kasu praktikoen analisia. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK Desgaitasuna duten pertsonentzako eta gizarteratzeko zerbitzuen dibisioko laguntza arloko 

langileak 

IRAKASLEAK Mertxe Sagarna / Marije Goikoetxea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA TAILERRAK KODEA 1751 

EGITARAUA 

Urduña Laguntza Zentroa: 
1. Portaera oldarkorraren eta urduritasunak edo antsietateak eragindako portaeren 

arteko aldeak 
2. Berpizte-kardiopulmonarra eta eztarrian zerbait trabatzean eta krisi epileptikoan 

zer egin. Desfibriladorearen erabilera. 

Zubiete Laguntza Zentroa: 
1. Estresa kontrolatu eta menderatzea 

Errekalde Laguntza Zentroa 
1. Loturak ondo jartzea. 

Zumelegi Laguntza Zentroa 

1. Erabiltzaileen portaera nahasmenduetan zer egin. 

LUSA Laguntza Zentroa 
1. Erabiltzaileen portaera nahasmenduetan zer egin. 

Loiu-Udaloste Laguntza Zentroa: 
2. Loiu: loturak ondo jartzea. 
3. Udaloste: irakurketa erraza 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK Zentro bakoitzaren langileak 

IRAKASLEAK Mertxe Sagarna / Imanol Solana / Buru-Osasuneko Sarea 

EGUNAK Zentroetako bilera egunetan 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA 
JOKABIDE OLDARKORREN ONDORIOZ SORTUTAKO 

ARRISKU EGOEREN PREBENTZIOA ETA MANEIUA  
KODEA 1752 

EGITARAUA 

Helburuak: Defentsa edo euspen sistema bat ezagutzea erabiltzailearen, langilearen edo 

ingurunearen segurtasunerako, erabiltzailearentzat, beste erabiltzaile batzuentzat edo 

langileentzat bortitzak edo arrisku handikoak diren egoeretan segurtasuna lortzeko.  

Edukiak: 1. Aurkezpena. Artikulazioen luzamenduak eta beroketa. Euspen mekanikoaren 

protokoloa. Bikoteka, nola askatu eskumuturretako edozein oratze. Pertsona oldarkorra 

kontrolatu, geldiarazi eta eramateko sistemak. 2. Euspen mekanikoa murriztu eta ezartzeko 

protokoloa prestatzea. Euspen neurriak ezartzeari buruzko oinarriak. 3. Euspen 

mekanikoaren ezarpena. Nola bideratu pertsona oldarkorraren jarrera. 4. Nola ekidin 

norbere lesioak. Presio-puntuak. “Noizean behingo armak”. 5. Azaldutako gaiak finkatzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 

Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako goi-mailako gizarteratze-teknikariak, 

osasun-laguntzaileak, erizainak eta terapeuta okupazionalak.. 

Adingabeen hezitzaileak. Gau zaintzaileak. Birjinetxe Laguntza Zentroko erizainak eta 

osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Guzman Ruiz Garro 

IRAUPENA 12 / 8 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 / 09:15-13:15 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
PORTAERA POSITIBOAK SUSTATZEKO ETA PORTAERA 

DESEGOKIAK SAIHESTEKO ESTRATEGIAK 
KODEA 1753 

EGITARAUA 

Helburuak: desgaitasun psikikoa duten pertsonentzako zentroetan portaera aldatzeko 

estrategiak ezagutu eta aplikatzea. 

Edukiak: 1. Portaeraren azterketa. 2. Indargarriak. 3. Fitxen ekonomia. 4. Moldekatzea. 5. 

Kateamendua. 6. Portaerak bideratzeko teknika ez abertsiboak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK 
LUSA Laguntza Zentroko, Zumelegi Laguntza Zentroko eta Loiu-Udaloste Laguntza Zentroko 

goi-mailako gizarteratze-teknikariak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Iratxe Beitia 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA 
ESPEKTRO AUTISTAREN DESOREKAK: IKUSPEGI 

PRAKTIKOA 
KODEA 1754 

EGITARAUA 

Helburuak: APNABIrekin alderatzea eta eguneratzea espektro autistaren desorekak eta 

paralisi zerebrala dituzten pertsonekin jarduteko programei, baliabideei eta terapiei 

buruzko ezagupenak eta trebetasunak. 

Edukiak: 1. Kasu praktikoak aztertzea: arreta programa, esku hartzeko estrategiak eta 

erabilitako baliabideak.2. Komunikatzeko metodoak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Zubiete Laguntza Zentroko, Errekalde Laguntza Zentroko goi-mailako gizarteratze-

teknikariak, erizainak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK APNABI 

IRAUPENA 15 ordu ORDUTEGIA 09:30-14:30 

EGUNAK 1. Edizioa: maiatzaren 12, 18 eta 19 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA DESGAITASUNA ETA ZAHARTZEA KODEA 1755 

EGITARAUA 

Helburuak: adimen desgaitasuna duten pertsonen zahartze prozesua ezagutzea. Zahartze 

prozesuan dauden desgaitasuna duten pertsonekin jarduteko jarraibideak proposatzea. 

Edukiak: 1. Adimen desgaitasuna duten pertsonen zahartze prozesuaren faktore biologiko, 

psikologiko eta sozialen bilakaera. 2. Zahartze prozesuan dauden desgaitasuna duten 

pertsonentzako bizi kalitate eredua eta laguntzen definizioa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK 
LUSA Laguntza Zentroko eta Zumelegi Laguntza Zentroko goi-mailako gizarteratze-

teknikariak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK GORABIDE 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA ASISTENTZIA-ARRETAREN EREDUA KODEA 1756 

EGITARAUA 

Helburuak: profesionalen esku-hartzeari zentzua ematen dion asistentzia-arretaren 

ereduari buruzko hausnarketa egin. Tratu ona oinarri dutela, eta irizbide bateratsuekin, 

talde-lan dinamikak sortu. 

Edukiak: 1. Egungo egoera antzeman eta aztertu. 2. Esku hartu nahi den jarduteko-eredua 

eta marko-teorikoa. 3. Hobetzeko ekintzak. 4. Abiaratze-adierazleak eta- egutegia.. 5. 

Planifikazioaren-jarraipena.  

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK 
Udaloste Laguntza Zentroko goi-mailako gizarteratze-teknikariak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Mertxe Sagarna 

IRAUPENA 5 ordu/zatia ORDUTEGIA 09:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean: saio osagarria 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
OINARRIZKO NEUROLOGIA: HAURTZAROKO 

SINDROMEAK ETA GAIXOTASUNAK 
KODEA 1757 

EGITARAUA 

Helburuak: haurtzaroko gaixotasun eta sindrome neurologikoei buruzko ezagutzak 

eguneratu. 

Edukiak: 1. Kontzeptuak. 2. Klinika 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

JASOTZAILEAK 
Loiu Laguntza Zentroko goi-mailako gizarteratze-teknikariak eta osasun-laguntzaileak 

IRAKASLEAK Basurtuko Ospitalea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA HEZKUNTZA SISTEMAREN ANTOLAKUNTZA KODEA 1758 

EGITARAUA 

Helburuak: hezkuntza sistemak etxebizitzen sareko adingabeen premiei emandako 

erantzuna aztertzea. 

Edukiak: eskola-ibilbidea. Arazoak dituzten umeentzat dauden laguntzak. Kasu 

zehatzetarako hezkuntza arloko aukera egokiak bilatzea. Izapideak Ordezkaritzarekin. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Etxebizitzetako hezitzaileak 

IRAKASLEAK Mikel Agirregabiria 

IRAUPENA 3 ordu ORDUTEGIA 09:30-12:30 

EGUNAK Zehazteko 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA 

HEZKUNTZA LAGUNTZARAKO KOMUNIKAZIO 

ERAGINKORRA ETA EMOZIOEN KUDEAKETA: LAN 

ASERTIBOA 

KODEA 
1759 

1760 

EGITARAUA 

Helburuak: adimen emozionala kontzeptua ezagutzea, emozioak kudeatzea eta erabiltzea. 

Komunikazio eraginkorrerako tresnak eskuratzea: asertibitatea, entzuketa aktiboa. Estresa 

ezagutzea eta kudeatzea. 

Edukiak: 1. Adimen emozionala. Emozioak kudeatzea eta erabiltzea. 2. Komunikazio 

eraginkorra, entzuketa aktiboa eta asertibitatea. Tresnak eskuratzea adingabeekin 

etxebizitzetan erabiltzeko. 3. Estresa eta egunez eguneko gatazkak kudeatzea eta 

erabiltzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Adingabeen hezitzaileak 

IRAKASLEAK PSIMEBI 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 09:30-13:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 

 

IZENA 

TUTORETZAKO HAUR ETA NERABEEN 

PSIKOPATOLOGIA ETA GARAPENAREKIN ZERIKUSIA 

DUTEN ARAZOAK 

KODEA 1761 

EGITARAUA 

Helburuak: abandonu eta tutoretza egoeran dauden haur eta nerabeen ezaugarri 

psikologikoei buruzko ezagutzak eguneratzea. Ohiko nahaste psikopatologikoei eta 

jokabidezkoei buruzko ezagutzak eguneratzea. Erakundeetan adingabeekin eguneroko 

lanean izan ohi diren egoera gatazkatsuekin lotutako emozioak ulertu eta prozesatzea. Esku-

hartze sozio-hezitzaile egokienei buruz eztabaidatzea. Kasu praktikoak aztertzea. 

Metodologia: saio bakoitzerako programatutako material teorikoa banaka irakurri, eta 

ondoren, batera jarri eta eztabaidatu. Parte-hartzaileen ekarpena eta eztabaida: laneko 

jarduerekin eta funtzioekin lotutako egoerak. 

JASOTZAILEAK 
Adingabeen hezitzaileak 

IRAKASLEAK 
Fernando Gonzalez (psikiatra) y Manuel Herranz (psikologo klinikoa)- Bizkaiko Osasun 

Mentaleko Sarea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 09:00-12:00 

EGUNAK 2.Edizioa: maiatzaren 16, 23 eta 30 

EBALUAZIOA Parte-hartzaile bakoitzak aurkeztutako lan-egoerez tutoreak egindako azterketa. 
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IZENA DIZIPLINA POSITIBOA TAILERRA KODEA 1762 

EGITARAUA 

Helburuak: begirunean eta mugetan oinarritzen den hezkuntza-estiloa ezagutzea 

bizitzarako trebeziak garatzeari orientatua. Eguneroko bizitzako heztea eta gatazkak 

ebazteko erremintak eta estrategiak eskuratzea. Diziplina positiboa haurtzaroan eta 

nerabezaroan jarrera ulertzeko orientatuta dagoen hezkuntza-eredua da, hezleei 

erremintak zuzkitzen dizkiena era positiboan eta afektiboan baina, aldi berean, sendoan eta 

begirunetsuan. Komunikazio eragingarrian, elkar ulertzean eta enpatian oinarritzen da 

adingabekoek euren garapen prozesuan lankidetza eta inplikazioa handiagoa izatea 

lortzeko. 

Edukiak: 1. Adler teoria eta diziplina positiboaren ikuspen orokorra. 2. Ikuspegi positiboa. 3. 

Jarreraren atzeko sinismenak. 4. Ondorio logikoak. 5. Erantzunkizunean eta begirunean 

heziz. 6. Familia-batzarrak . 7. Lotura zuzenketa aurretik. 8. Hezitzaileak hezitzaileak 

laguntzen. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Adingabeen hezitzaileak 

IRAKASLEAK Aldatuz Psikologia Bilbao 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 09:30-13:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 

 

IZENA 
MINDFULNESS UME ETA NERABEETAN: ONURAK 

ETA PRAKTIKA 
KODEA 1763 

EGITARAUA 

Helburuak: mindfulness-ezaugarria eta haren osagaiak kontzeptualizatzea, osasunean eta 

ongizatean dituen onurak aztertuta. Mindfulness-en oinarritutako programetan ezagunenak 

diren eta gehien erabilitako meditazio-tekniken praktikan hastea: arnasketan oinarritutako 

meditazioa, body scan deritzona, meditazio osoa, mindful yoga, errukitasuna eta 

autoerrukitasuna, besteak beste. Teknika horiek nerabeei egokitzeko estrategiak erakustea. 

Edukiak: 1. Mindfulness-a: kontzeptua eta osagaiak. 2. Mindfulness-en onurak. 3. 

Mindfulness-en oinarritutako esku-hartzeak. 4. Mindfulness-a hirugarren belaunaldiko 

terapia kognitiboetan. 5. Meditazio-teknikak 6. Mindfulness-en oinarritutako haur eta 

nerabeentzako programak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Adingabeen hezitzaileak. EHUko teknikariak. 

IRAKASLEAK Esther Calvete 

IRAUPENA 16 ordu ORDUTEGIA Zehaztu barik 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 
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IZENA 
JENDARTE EREDU PAREKIDE BATERAKO BALORE 

ERALDAKETA 
KODEA 

1764 

1765 

EGITARAUA 

Helburuak: ezberdintasun-eza sorrarazten dituzten faktoreak ulertzea. Hezitzaileok 

sozializazio ezberdinduan dugun eraginaz ohartzea. Prebentzio aktiborako beharrezkoak 

diren gakoak eskuratzea. Gazteekin esku-hartze eraginkorra egiteko tresnak eta abileziak 

erraztea. 

Edukiak: 1. Sarrera. Saioaren aurkezpena eta taldearen aurkezpena, elkarezagutza jokoaren 

bidez. 2. Gaiarako hurbilketa teorikoa: sarrera; parekidetasunaren beharra: ezberdintasun 

egoeren inguruko hainbat datu. Egungo ezberdintasunen jatorria. Hezkuntza parekide 

baterako gakoak. 3. Berdintasun-ezaren eta parekidetasunaren lanketarako proposamenak. 

Bi aukeratzeko: A) Estereotipoetan eta genero roletan oinarritutako hezkuntza eredua 

gaindituz. B) Harreman afektibo-sexualak: harremanetan genero rolak gainditu eta eredu 

normatiboak kuestioan jarri, eredu zein bizipen anitzak sustatzeko. C) Identitate eta 

harreman birtualen kudeaketa genero ikuspegitik 

Metodologia: teoriko-praktikoa. 

JASOTZAILEAK 
Adingabeen hezitzaileak.  

IRAKASLEAK Zirrikitu kooperatiba 

IRAUPENA 4 ordu ORDUTEGIA 09:30-13:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 

 

IZENA 
ETIKA ETA DEONTOLOGIA PROFESIONALA GIZARTE 

ETA HEZKUNTZAREN ARLOKO ESKU-HARTZEAN 
KODEA 1766 

EGITARAUA 

Helburuak: arlo etikoari buruzko ikaskuntza eta hausnarketa prozesu bat abiaraztea. Gizarte 

hezitzailearen Kode Deontologikoa eta gizarte eta hezkuntzaren arloko esku-hartzeetan 

duen aplikazioa ezagutzea kasu praktikoen bidez. Gizarte eta hezkuntzaren arloko esku-

hartzean eraldaketa eta aldaketa sustatzen duten eta ez duten jarrerak identifikatzea eta 

haiei buruzko hausnarketa egitea. 

Edukiak: 1. Etika kontzeptuari buruzko oinarrizko ezagutza. 2. Gizarte hezitzailearen Kode 

Deontologikoaren esparru teorikoa. 3.Kode deontologikoa: ulertzea eta gizarte 

hezitzailearen lanean daukan eragina. 4. Kasu praktikoen azterketa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Luis Pantoja, Daniel Rubio 

JASOTZAILEAK Adingabeen hezitzaileak.  

IRAUPENA 8 ordu ORDUTEGIA 09:30-13:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 
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IZENA UME ETA NERABEENTZAKO MENUAK KODEA 
1767 

1768 

EGITARAUA 

Helburuak: etxebizitzetako ume eta nerabeentzako dieta orekatua eta askotarikoa lortzeko 

menuak egiteari buruzko ezagutzak eta trebetasunak eguneratzea. 

Edukiak: menuak egitea. Gutxien gustatzen zaizkien janariak zelan sartu menuan. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Sukaldariak. Sukaldari-zerbitzariak 

JASOTZAILEAK EHUko Nutrizioko eta Dietetikako Fakultatea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 08:30-14:30 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 

 

IZENA 

ADMINISTRAZIO-PROZEDURA ERKIDE BERRIA: 

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ERAKUNDE 

AUTONOMOETAN 

KODEA 1769 

EGITARAUA 

Helburuak: Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen eta Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen nobedade nagusiak 

komentatu, aztertu eta sistematizatzea, eta bai bi lege horiek Herri Administrazioen 

jarduketa eta prozedura alorretan duten eragina eta inpaktua ere, bereziki erakunde 

autonomoei dagokienez. 

Edukiak: I. Sarrera. Legeak: APEL eta SPAJL. Erakunde autonomoak legeria berriari lotzea 

(foru arautegiaren analisia be sartzen da). II. Datu pertsonalen babesa eta e-Administrazioa. 

Bereziki, administrazio barruan eta administrazioen artean datuak eta agiriak elkartrukatzea. 

III. Araupetze juridikoa: prozeduraren tresnak (foru arautegia) abaiaraztea. IV. 

Administrazio-prozedurak administrazio barruan izapidetzea. V. Kontratatzio publiko 

elektronikorako sistemak. Enkante elektronikoa eta eskuratzeetarako sistema dinamikoak 

2014ko Zuzentarauan. VI. Elkarreragintasunaren eta izapidetzearen arloko artxiboen, 

aplikazioen eta plataformen segurtasunaren araubide juridikoa. VII. Kasu praktikoak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Ruben Martinez 

JASOTZAILEAK Zuzendaritza Batzordea 

IRAUPENA 15 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Maiatzaren 17, 18 eta 19 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 
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IZENA 5S-ak EZARTZEN KODEA 1770 

EGITARAUA 

Helburuak: ekoizpena handitu eta antolakuntza, txukuntasuna eta garbitasun-baldintzak 

etengabe hobetu. Erakundearen eraginkortasuna eta efizientzia handitu. Lan-baloreak 

sustatu, esaterako; ardura, iniziatiba, sormena, erantzukizuna, talde-lana eta motibazioa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Zehaztu barik 

JASOTZAILEAK Zuzendaritza Batzordea 

IRAUPENA 10 ordu ORDUTEGIA 09:00-14:00 

EGUNAK Laugarren hiruhilabetean 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren-proba 

 

 

GARAPEN PERTSONALERAKO TREBAKUNTZA-IKASTAROEN PROGRAMAK 

IZENA WORD 1 + WINDOWS ESPLORADOREA KODEA 
17PE1 

17PE2 

EGITARAUA 

Helburuak: Word testu-lanketako programa zer den jakitea. Dokumentu bat sortzea, 

argitaratzea eta formatoa ematea. Dokumentuak biltzea eta berreskuratzea. Artxiboak eta 

karpetak antolatzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 

- Gasteleraz ekainaren 19, 20, 21 eta 22 (09:00-12:00). 2. Edizioa: urriaren 16, 17, 
18 eta 23 (16:00-19:00) 

- Euskaraz: ekainaren 26, 27, 28 eta 29 (09:00-12:00) 
- On line: urriaren 2tik 23ra. Borondatzekoa: hasieran ordu erdiko saio presentzial 

bat ikastaroan zelan sartu azaltzeko. Amaieran ordu biko saio presentzial bat 
azterketa egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Word erabiltzen ikasteko, ez IT txartela ateratzeko. Dena dela, 

ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 
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IZENA WORD 2. MAILA KODEA 
17PE3 

17PE4 

EGITARAUA 

Helburuak: Word testu-lanketako programaren ezagutzan sakontzea. 

Edukiak: goiburuak, orri-oinak eta oin-oharrak. Taulak eta zutabeak. Posta-konbinazioa. 

Plantilak. Formularioak. Estiloak, sekzioak eta aurkibideak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 
- Gasteleraz azaroaren 21, 22, 27 eta 28 (16:00-19:00) 
- On line: urriaren 30etik azaroaren 20ra. Borondatezkoa: amaieran ordu biko saio 

presentzial bat azterketa egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Worden erabileran sakontzeko, ez IT txartela ateratzeko. Dena 

dela, ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 

 

IZENA EXCEL 1. MAILA KODEA 
17PE5 

17PE6 

EGITARAUA 

Helburuak: kalkulu orria ezagutzea eta erabiltzea. 

Edukiak: oinarrizko kontzeptuak. Tarteak. Gelaxkak. Aukera orokorrak. Grafikoak. 

Inprimaketa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 

- Gasteleraz: irailaren 18, 19, 20 eta 21 (09:00-12:00). 2. Edizioa: urriaren 3, 4, 9 eta 
10 (16:00-19:00) 

- Euskaraz: irailaren 25, 26, 27 eta urriaren 2a (16:00-19:00) 
- On line: urriaren 2tik 23ra. Borondatezkoa: hasieran ordu erdiko saio presentzial bat 

ikastaroan zelan sartu azaltzeko. Amaieran ordu biko saio presentzial bat azterketa 
egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Excell erabiltzen ikasteko, ez IT txartela ateratzeko. Dena dela, 

ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 
 

IZENA EXCEL 2. MAILA KODEA 
17PE7 

17PE8 

EGITARAUA 

Helburuak: Excel kalkulu orriaren ezagutzan sakontzea. 

Edukiak: funtzioak. Data baseak. Elementuak txertatu. Taula dinamikoak. Makroak. Leku-

administratzailea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 
- Gasteleraz: azaroaren 13, 14, 15 eta 20 (16:00-19:00).  
- On line: urriaren 30etik azaroaren 20ra. Borondatezkoa: amaieran ordu biko saio 

presentzial bat azterketa egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Excellen erabileran sakontzeko, ez IT txartela ateratzeko. Dena 

dela, ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 
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IZENA OUTLOOK 1. MAILA KODEA 
17PE9 

17PE10 

EGITARAUA 

Helburuak: posta elektronikoaren bidez komunikatzea. Helbideen agendak sortzea. 

Kontaktuei buruzko informazioa erregistratzea. Zitak eta lanak programatzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 

- Gasteleraz: irailaren 25, 26, 27 eta 28 (09:00-12:00). 2. Edizioa: urriaren 30 eta 
urriaren 6, 7 eta 8 (16:00-19:00) 

- Euskaraz: azaroaren 6, 7 8 eta 9 (09:00-12:00) 
- On line: urriaren 2tik 23ra. Borondatezkoa: hasieran ordu erdiko saio presentzial bat 

ikastaroan zelan sartu azaltzeko. Amaieran ordu biko saio presentzial bat azterketa 
egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Outlook erabiltzen ikasteko, ez IT txartela ateratzeko. Dena dela, 

ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 

 

IZENA OUTLOOK 2. MAILA KODEA 
17PE11 

17PE12 

EGITARAUA 

Helburuak: Outlook-en ezagutzan sakontzea. 

Edukiak: karpeta pertsonalen kudeaketa. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 
- Gasteleraz: abenduaren 11, 12, 13 eta 14 (16:00-19:00).  
- On line: urriare 30etik azaroaren 20ra. Borondatezkoa: amaieran ordu biko saio 

presentzial bat azterketa egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Outlooken erabileran sakontzeko, ez IT txartela ateratzeko. Dena 

dela, ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 

 

IZENA POWERPOINT KODEA 
17PE13 

17PE14 

EGITARAUA 

Helburuak: aurkezpenak PowerPoint programa erabiliz egitea. 

Edukiak: deskribapen orokorra. Diapositibak egin. Testuekin lana. Objektuekin lana. 

Grafikoak, organigramak, ekuazioak eta taulak. Aurkezpenak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa / on line 

IRAKASLEAK LANTIK 

EGUNAK 

- Gasteleraz: irailaren 18, 19, 20 eta 21 (16:00-19:00).  
- Euskaraz: abenduaren 11, 12, 13 eta 14 (09:00-12:00) 
- On line: azaroaren 27tik abenduaren 18ra. Borondatezkoa: hasieran ordu erdiko 

saio presentzial bat ikastaroan zelan sartu azaltzeko. Amaieran ordu biko saio 
presentzial bat azterketa egiteko. 

EBALUAZIOA Aurrez aurreko ikastaroa: Power Point erabiltzen ikasteko, ez IT txartela ateratzeko. Dena 

dela, ikastaroaren amaieran IT txartela proba egin ahal izango da. 

On line ikastaroa: Aprobetxamenduaren proba: IT txartela proba. 
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IZENA ENPLEGATU PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUA KODEA 
17PE15 

17PE16 

EGITARAUA 

Helburuak: enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuari buruzko ezagutzak eskuratu, baita 

bere aplikazioa lan-kontratuko langileetan ere. 

Edukiak: 1. Funtzio Publikora eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutura sarrera. 2. Lan-

kontratuko langileei ezarri beharreko arautegia. 3. Lanpostuen hornidura. 4. Administrazio-

egoerak: eszedentziak, eszedentzia lanpostua gordeta… 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Marta Iglesias- IVAPeko Azterlan eta Argitalpen Zerbitzu Burua 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-19:00 

EGUNAK 
Gasteleraz: urriaren 2, 3, 4 eta 5 

Euskaraz: azaroaren 6, 7, 8 eta 9 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA 
INGURUMEN KUDEAKETARI BURUZKO OINARRIZKO 

IKASTAROA 
KODEA 

17PE17 

17PE18 

EGITARAUA 

Helburuak: ingurumen arloan konzientziatu, sentsibilizatu, eta mentalizatu, eta zehazki, 

pertsonen eguneroko ohituretan. 

Edukiak: 1. Oinarrizko baliabideak: airea, ura, lurzorua eta planeta bakarra: natura, 

ekosistemen zerbitzuak, landa ingurunea. Biodibertsitatea, espezie exotiko inbaditzaileak. Eta 

nik, zer egin dezaket?. 2. Ohiko energia eta energia berriztagarriak: garraioa. Kutsadura 

atmosferikoa, aldaketa klimatikoa, ozono geruza. Eta nik, zer egin dezaket? 3. Hiriak, 

biztanleak, mugikortasuna: lurraldearen antolamendua. Eraikuntza jasangarria eta energia 

eraginkortasuna. Zarata. Eta nik, zer egin dezaket? 4. Kontsumoa eta hondakinen sorrera: 

gutxitu, berrerabili, konpondu, birziklatu eta balioa eman. Aztarna eta motxila ekologikoa, 

globalizazioa. Elikadura. Eta nik, zer egin dezaket?. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK EKOS 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-19:00 

EGUNAK 
Euskeraz: urriaren 16, 17, 18 eta 19 

Gastelaniaz: irailaren 18, 19, 20 eta 21 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA ZEINU HIZKUNTZA KODEA 17PE19 

EGITARAUA 

Helburuak: langileak zeinu hizkuntzarako hurbilketa erraztea, entzumen-ezgaitasuna duten 

pertsonekiko oinarrizko komunikazioa izateko beharrezkoak diren zeinuak ezagutu ditzaten. 

Edukiak: 1. Alfabeto Daktilologikoa. 2. Agurrak eta lehenengo arretarako oinarrizko esaldiak. 

3. Pertsona-izenordainak eta galde-partikulak. 4. Astegunak, hilabeteak eta urtaroak. 5. 

Zenbakiak eta koloreak. 6. Familiako kide eta adiskideen gaineko oinarrizko hiztegia. 7. 

Aditzondoak eta edutezko izenondoak. 8. Aurpegi-adierazpenak eta deskribapen fisikoak. 9. 

Zeinu hizkuntzaren egitura gramatikala. 10. Oinarrizko izenondo eta aditzak. 11. Lanbideak: 

gizarte-laguntzaren eremuari dagokion hiztegi zehatza. 12. Gizarte-laguntza arloko hiztegi 

zehatza. 

Komunikazio metodoa 

IRAKASLEAK Euskal Gorrak 

IRAUPENA 21 ordu ORDUTEGIA 16:00-19:00 

EGUNAK Azaroaren 13, 14, 15, 16, 20, 21 eta 22 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA 
LAN GIRO POSITIBOAK: GIROA AUKERA BIHURTZEN 

DENEAN ON LINE 
KODEA 17PE20 

EGITARAUA 

Helburuak: laneko lan-giro positiboari dagokion balioa identifikatzea. Lan-ingurune batean 

lantalde bateko kide diren pertsonen ekarpenei buruzko hausnarketa-prozesua sustatzea. 

Edukiak: dena estaltzen duen aterkia: kultura eta giroaren arteko lotura. Egiaz interesatzen 

zaigu modu positiboan lan egitea? Zerk edo nork bultzatzen du hori horrela izatea?. Galdetu 

dezagun!: nola eta zertarako. Irabazi eta galdu: konpromisoa eta emaitza onak sustatzen 

dituzten emozioak. Eta orain zer…honek iraupena izango du? Laneko zoriontasuna oso 

errentagarria da. 

Metodologia: on line 

IRAKASLEAK IVAP 

IRAUPENA 20 ordu 

EGUNAK 
Urriaren 2tik 31ra. Aurrez aurreko tailerra urriaren 20an 09:00etatik, 13:30era, 

IVAP/Gasteiz: Lakua Iiko sotoan, 25. Gela. 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA JENDEAURREAN ERAGINKORTASUNEZ HITZ EGITEA KODEA 
17PE21 

17PE22 

EGITARAUA 

Helburuak: komunikazio tresna aurreratuak hobetzea eta ezagutzea, komunikatzeko eta 

konbentzitzeko dugun eraginkortasuna areagotzeko. Proiektuak aurkeztu, disfrutatu, 

konbentzitu eta entzuleekin partekatzeko behar ditugun komunikazio gaitasunetan trebatzea. 

Desberdintzeko estrategiak markatzea, gure lanari balio erantsia emanez, eta kasu honetan, 

ahalik eta etekinik handiena lortuz, jendaurrean hitz egiten dugunean, eta pertsonen arteko 

harremanetan. 

Edukiak: 1. Beldurretik plazer eszenikora. 2. Komunikaziorako trebetasun aurreratuak: hitzik 

gabeko komunikazioa. Entzuleen arreta lortzea eta horri eustea. 3. Diskurtsoaren barne 

egitura. 4. Aldizkakotasun errepikakorrak duen konbentzitzeko ahalmena. 5. Diskurtsoaren 

“faro” ideia erabiltzea abiapuntu eta helmuga gisa. 6. Argudiaketa eraginkorra. 7. 

Inprobisazioa, galderak eta entzuleen kontrola. 8. Material osagarriaren erabilera 

eraginkorra. 9. Lan-bileretan proiektua aurkeztea..  

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Enrique Perez / Manu Marañón 

IRAUPENA 8 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK - Gastelaniaz: oinarrizkoa: urriaren 24 eta 26 
- Euskaraz: oinarrizkoa: urriaren 14 eta 26 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA 
MEKANOGRAFIA ORDENAGAILUAREN BIDEZ- ON 

LINE 
KODEA 17PE23 

EGITARAUA 

Ez da aldez aurretik ezer jakin behar mekanografiaz, ez eta informatikaz ere. Ikastaro bat da, 

bai irakasteko, bai berriro irakasteko; halandaze, berak balio du, bai mekanografian hutsetik 

hasten direnentzat, bai lehendik zerbait dakitenentzat. 

Helburuak: 1. 0 mailatik edo oinarrizkotik hasten diren ikasleentzat, atzamar guztiak erabilita 

idazten jakitea, teklatuari begiratu gabe, eta gutxienez ere minutuko 120 pultsazioko 

abiaduran. 2. 0 mailaz besteko mailetan hasten direnentzat, ikastaro honen bidez errakuntzak 

saihestuko dira, eta idazteko abiadura bizkortuko dute ordenagailuko teklatuan. 

Ikasleok ere aukera izango dute zenbakien aparteko teklatuan praktikatu eta bera 

sendotzeko, bai eta zenbaki eta zeinuen ilara ere. Ikasgai hauek ez dira derrigorrez egin behar 

ikastaroaren gutxieneko helburuak lortzeko. 

Edukiak: 1. Oinarriak. 2. Hasiera. 3. Trebakuntza. Hobekuntza. 5. Zenbakiak eta zeinuak. 6. 

Kontrolak. 

Metodologia: on line 

Baldintza teknikoak: ordenagailua, interneterako sarbidearekin eta Windows sistema 

eragilearekin. 

IRAKASLEAK SIYEC FORMACION S. L. 

IRAUPENA 35 ordu 

EGUNAK Urriaren 2tik azaroaren 16ra 

EBALUAZIOA Derrigorrezkoa egitea hasiera, trebakuntza eta hobekuntza ikasgaiak eta kontrolak. 
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IZENA 
REIKI: BERROREKA SISTEMA BIO-PSIKO-

ENERGETIKOA 
KODEA 17PE24 

EGITARAUA 

Helburuak: teknika bat lortzea aspektu fisiko, mental, emozional eta espiritualen energia 

berrorekatzeko, norberarentzat eta besteentzat. 

Edukiak: 1. Reikiaren historiaren azalpen zehatza. 2. Metodoaren ezaugarriak. 3. Efektuak. 4. 

Sintonizazio meditazioa . 5. Konbinazioa beste tratamendu batzuekin. 6. Reikiren beste 

erabilera batzuk. 7. Autotratamenduaren azalpena eta praktikak. 8. Tratamendu osoaren 

azalpena eta praktikak. 9. Tratamendu osoaren praktikak. 10. Tratamendu laburraren 

azalpena eta praktikak. 11. Reikiaren beste tratamendu batzuk. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Mª Angeles Trillo 

IRAUPENA 16 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK Azaroaren 27, 28, 29 eta 30ean 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA ADIMEN EMOZIONALA KODEA 
17PE25 

17PE26 

EGITARAUA 

Helburuak: adimen emozionala zer den ezagutu eta pertsona eta bere harremanetan duen 

eragina ulertu. Emozioek gure bizitzan eta lanean duten eragina ezagutu eta gaitasun 

emozionalak garatzearen garrantziaz jabetu. Norberaren emozioak hautematea, ulertzea eta 

erregulatzearen trebezia hobetu. Besteen emozioak hautematea, ulertzea eta 

erregulatzearen trebezia hobetu. Gaitasun emozionalen garapena ahalbidetzen duten 

tresnak eskuratu. Gaitasun emozional batzuk garatu. Banakako Ekintza Plana burutu. 

Edukiak: 1. Egokitzapena. 2. Zer da adimen emozionala? 3. Hautemate emozionala. 4. 

Emozioen ezagutza eta ulermena. 5. Emozioen erregulazioa. 6. Ideia gakoen laburpena eta 

itxiera. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK ENBOR 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK - Gastelaniaz: urriaren 16, 17 eta 18 
- Euskaraz: azaroaren 6, 7 eta 8 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA 
BERDINTASUNA ETA MASKULINITATEAK: 

SAKONTZE-IKASTAROA 
KODEA 

17PE27 

17PE28 

EGITARAUA 

Deskribapena: emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun sozialak aztertuko dira. 

Maskulinitate tradizionalen edo hegemonikoen sozializazio-prozesuak eta horiek 

gizonengan duten eragina. Berdintasunerako eta sexu-aniztasunarekiko errespeturako 

erresistentziak identifikatzea eta helburu hori lortzeko bideak ezagutzea, emakumeen 

ahalduntze-prozesuei esker, balio sozialen aldaketa eta gizonezkoen erreferente eta praktika 

berriak agertzea. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK GIZONDUZ 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK - Euskaraz: abenduaren 11, 12 eta 13 
- Gastelaniaz: urriaren 23, 24 eta 25 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA 
MASKULINITATEAK ETA EMAKUMEEN AURKAKO 

INDARKERIAREN PREBENTZIOA 
KODEA 

17PE29 

17PE30 

EGITARAUA 

Deskribapena: emakumeen aurkako indarkeria sexista definitu eta aztertuko da eta, aldi 

berean, gizoneszkoen eredu tradizionalaren sozializazio-prozesuak zehaztuko dira eta 

indarkeriaren ikaskuntzarekin duten lotura, gatazkak konpontzeko. Indarkeria sinbolikoaren 

legitimazio-mekanismoen ezagutzan sakonduko da, maskulinitateen eta boterearen arteko 

harremanaren eta sexismoaren legitimatzaile gisa; halaber, erakundeetan indarkeria 

sexistaren aurka jarduteko estrategien azterketan ere sakonduko da. Indarkeria-mota hauek 

prebenitzeko gizonei zuzendutako esperientziak ere aztertu eta partekatuko dira, eta 

gizonak indarkeria matxistaren aurkako borrokan sartzeko lan-praktikak sustatu eta 

ezagutuko dira. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK GIZONDUZ 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-20:00 

EGUNAK - Euskaraz: irailaren 28 
- Gastelaniaz: irailaren 26 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA 

ESTRESA, ANTSIETATEA ETA EGONEZIN EMOZIONALA 

TXIKITZEA ARRETA OSOAREN / MINDFULNESS-EN 

BIDEZ: SARRERA 

KODEA 17PE31 

EGITARAUA 

Helburuak: egoera mentala hobetzea. Modu konzientean bizitzen ikastea, bizitzaz uneoro 

gozatuz. 

Edukiak: 1. Mindfulness-Arreta Osoa. 2. Pertzepzioa eta errealitatea. 3. Emozioen 

ezaugarriak Arreta Osoa jartzen dugunean. 4. Estresari aurre egiteko estrategiak. 5. 

Komunikazio asertiboa. 6. Denboraren kudeaketa Arreta Osoa jartzen dugunean. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Roberto Alcibar 

IRAUPENA 8 ordu ORDUTEGIA 
16:00-18:00 

EGUNAK 
Azaroaren 20, 21, 22 eta 23 

EBALUAZIOA Presentzia 

 

IZENA GIZARTE SEGURANTZA KODEA 17PE32 

EGITARAUA 

Helburuak: gizarte segurantzaren sistemari buruzko oinarrizko ezagutzak ikastea. 

Edukiak: izena ematea. Alta ematea. Baja hartzea. Kotizazio/prestazio oinarriak. Erretiroa. 

Amatasuna/aitatasuna. Exzedentziak. Lan murrizketak. Soldata gabeko baimenak. Lan-

istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 

Metodologia: teoriko-praktikoa 

IRAKASLEAK Carlos Javier Muñekasek koordinatutako taldea 

IRAUPENA 12 ordu ORDUTEGIA 16:00-19:00 

EGUNAK Irailaren 25, 26, 27 eta 28 

EBALUAZIOA Presentzia 
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IZENA ADMINISTRAZIO HIZKERA 1.0 ON LINE KODEA 17PE33 

EGITARAUA 

Helburuak: administrazioko langileak sensibilizatzea administrazio-hizkera egin beharraz, 

hizkera hori ulergarriago izan dadin. Administrazioko langileei laguntza ematea 

administrazioko idazkiak argi, zehatz eta zuzen idatz ditzaten. 

Edukiak: 1. Administrazio-hizkera: administrazio-hizkeraren ezaugarriak. Bilera-deialdiak. 

Iragarkiak. Eskabideak. Ziurtagiriak. 2. Sailetako dokumentuak: bilera-deialdiak. Iragarkia. 

Eskabidea. Ziurtagiria.  

Metodologia: on line 

OHARRA: 2. Hizkuntza Eskakizuna derrigorrezkoa. 

IRAKASLEAK Hizkuntza Normalizazioa 

IRAUPENA 40 ordu 

EGUNAK Urriaren 16tik  azaroaren 17ra 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA ADMINISTRAZIO HIZKERA 2.0 ON LINE KODEA 17PE34 

EGITARAUA 

Edukiak: 1. Sarrera. 2. Bilera-akta. 3. Gutuna. 4. Ofizioa. 5. Txostena. 

Metodologia: on line 

OHARRA: Administrazio Hizkera 1.0 on line ikastaroa gaindituta eta 3. Hizkuntza 

Eskakizuna eukitzea derrigorrezkoa da. 

IRAKASLEAK Hizkuntza Normalizazioa 

IRAUPENA 40 ordu 

EGUNAK Urriaren 16tik  azaroaren 17ra 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 

 

IZENA 
GATAZKEN KUDEAKETA: zelan ekidin eta zer egin 

sortuta daudenean. ON LINE 
KODEA 17PE35 

EGITARAUA 

Helburuak: gatazkaren jatorria identifikatzea eta gatazketan gure eragin-maila zein den 

hausnartzea. Sintomak aztertzea, gatazka-aurreko egoera, gatazkaren zergatiak eta 

konponbide posibleak identifikatzeko. Gatazkei aurre egiteko modu desberdinak ezagutzea 

eta aplikatzea. Pertsonek gatazkei aurrea hartzeko eta/edo aurre egiteko dauzkaten 

oinarrizko konponbideak bereiztea. Gatazken konponketan pertsonek daukaten eraginari 

buruzko hausnarketa egitea. 

Edukiak: 1. Gatazkak nondik sortzen dira? Guk sortzen ditugu edo sortu egiten dizkigute? 2. 

Gatazkaren sintomak eta zergatiak. 3. Gatazkei aurre egiteko modurik onena, dagoeneko 

sortuta daudenean. 4. Gatazkei aurre egiteko jokabide eraginkorrak. 5. Gatazken 

konponketa, jarrera kontua? 

Metodologia: on line 

IRAKASLEAK IVAP 

IRAUPENA 15 ordu 

EGUNAK Urriaren 2tik 20ra 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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IZENA NEGOZIAZIOA ON LINE KODEA 17PE36 

EGITARAUA 

Programa: I. modulua: negoziazioaren prestakuntzarako eta plangintza estrategikorako 

tresnak. Faseen sistemak: faseek helburu bereziak dituzte eta negoziazioa zehaztasun 

handiagoz bideratzeko eta proposamen eraginkorragoak eta onuragarriagoak egiteko 

aukera ematen dute. Negoziazioaren oinarriak; interesak betetzea eta epe luzerako 

harremanak eraikitzea. Alderdi bien arteko konfiantza hobetzeko neurriak. Negoziatzaile 

berriek egiten dituzten akats ohikoenak. Nola ekidin. II. Modulua: botere erlatiboaren 

gakoak negoziazioan. Negoziazio batean dugun boterea handitzeko teknikak. 

Negoziaziorako helburuen definizioa. Interes aldakorren eragina. Nola ekidin. Interesak 

ezagutzeko eta informazioa lortzeko estrategiak. Proposamen baten arrakasta bermatzeko 

erak.. III modulua: interesetan oinarritutako negoziazioa. Negoziazio lehiakorra lankidetza- 

jolas bihurtzeko erak. Oparotasunaren ikuspegia versus eskasiaren ikuspegia. Proposamen 

bat onartua izateko aukerak areagotzeko erak. Aldagaiak: munduko negozio onenen 

sekretua. Negoziazioa biguntzeko estrategiak. Pastela handitzeko eta alderdi bientzat oso 

onuragarriak diren akordioak lortzeko aldagai magikoak erabiltzeko erak. IV modulua: emate 

eta amore-emateen faserako teknikak. Nola definitu gure interesen aldeko euskarri bat. 

Akordioak kuantifikatzeko eta gure proposamenak sendotzeko irizpide objetiboen erabilera. 

Aldagaien estrategiak. Tratu fasean aldagaiak erabiltzeko erak. Maniobrarako tarteak 

ezartzea. Emateak kudeatzeko funtsezko 6. Tresna. V. Modulua: negoziazioaren 

prestakuntza eta plangintza estrategikoa. Prestakuntza-inprimakia eta egiaztapen zerrenda 

erabiltzeko era. Mehatxuen aurrean jarduteko era. Presio taktikak eta kontra-neurriak. 

Komunikazioaren gakoak. Proposamenak aurkeztean eragina erabiltzeko era. 

Metodologia: on line 

IRAKASLEAK IVAP 

IRAUPENA 15 ordu 

EGUNAK Urriaren 2tik 21era 

EBALUAZIOA Aprobetxamenduaren proba 
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PRESTAKUNTZA-SAIOAK EGIAZTATZEKO ZIURTAGIRIAK: OHARRA 

IVAPek jakinarazten du aurrerantzean ziurtagiriak bidaltzeko prozedura aldatu egingo duela, luzatuko dituen 

ziurtagiri guztiak digitalak izango direlako, eta ikasle bakoitzak berea eskuratu beharko duelako. Ziurtagiriak 

eskuratzeko interesdunak jarraitu beharko dituzten prozeduran inguruko azalpenak IVAPeko web orrian dituzte 

argitaratuak. Horiei jarraiki guztiek beraien ziurtagiria eskuratu ahal izango dute. Hurrengo estekan informazio 

guztia duzue: 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre02/eu/contenidos/informacion/izenpe_txartela/eu_def/index.shtml 

2017. urtean eta azkenengoz, gufeko trebakuntza arloak fitxategi.zip konprimitu formatu batean jasoko ditu 

ziurtagiriak. Trebakuntza arloak, orain arte bezala, parte-hartzaile bakoitzari paperez bidaliko dizkio. Bidalketa 

praktika hau aurten baino ez da izango. 2018. urteaz geroztik, ziurtagiria eskuratzeko bide bakarra telematikoa 

izango da, eta perte-hartzaileek beraiek eskuratu beharko dute ziurtagiri digitala. 

 

Jasotzen diren datu pertsonalak,bai ikastaroaren eskabide orria betetzerakoan jasotzen direnak, bai ikastaroan 

zehar jasotzen direnak, fitxategi baten sartu eta tratatuko dira; fitxategi horren helburua trebakuntzaren 

inguruko jarduera kudeatzea da. Aipatutako datu pertsonalak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko 

trebakuntza arduradunei lagako zaizkie, ikastaroen ziurtagiriak egiteko. Fitxategiaren erantzule den organoa 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea da. Interesdunak datuen aurka egiteko, datuetara iristeko, eta datuak 

zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak organu horren aurrean erabili nahi baditu, helbide honetara jo beharko du: 

Donostia-San Sebastian kalea,1,01010 Vitoria-Gasteiz. Horren guztiaren berri ematen da Datu Pertsonalak 

babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5.artikuluan ezarritakoa betetze aldera. 

 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedpre02/eu/contenidos/informacion/izenpe_txartela/eu_def/index.shtml

