
Lanbide-Heziketa zikloak LAN-ARLOENGAN elkartzen dira eta arloak hiru AUKERETAN 

(A, B eta C) 

EUSKADIN: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

2638/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/familias_e.html  

IKUSI ERE:  

Heziketa-Ministerioaren orrialde hau interesgarria da ere: 

http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional.html 

ERNE: ikastetxe honetan ematen den PUBLIZITATE GRAFIKOA heziketa berezien arloan 

sartuta dago (Arte Plastikoak eta Diseinua) eta, horri buruzko informazioa honako 
orrialdean eskura dezakezueta Eusko Jaurlaritzako honetan ere bai.   

IKASKETA-PLANA: Erdi mailako ziklotik Unibertsitatera 

1. Erdi mailako zikloa 

2. Goi mailako heziketa ziklorako sarrera froga (alda daiteke LOMCErekin) 

3. Goi mailako zikloa 

4. Unibertsitatea    Ikasten jarraitzea desiratzekotan, nota erdi onaz goi maila 

ziklotik Unibertsitatera pasa daiteke. (Ikusi 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf) 

 

 

ZIKLOAREN IZENEAN klikatu ezkero (edo gorago familia profesionalean) orri hauek zabalduko 

zaizkigu: 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/aukerak.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/familias_e.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/familias_e.html
http://www.todofp.es/
http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional.html
http://www.usandizaga.com/h-eskaintza/publizitate-grafikoaren-goi-mailako-zikloa
http://www.usandizaga.com/h-eskaintza/publizitate-grafikoaren-goi-mailako-zikloa
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/informacion/dic8/eu_2048/c8_e.html
http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/ingreso_fp_ord_aca/eu_ingres/ingreso.html


 

Hemen ziklo hauei buruzko informazio guztia dago: ikasgaiak (=moduluak), ematen diren 

ikastetxeak, etab.  

 

 

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLORAKO SARRERA FROGA (alda daiteke LOMCErekin) 

Erdi mailako bigarren urtea egitean, goi mailarako heziketa zikloetarako sarbide froga 

prestakuntza kurtsoa egin behar da.  

 

 

http://www.usandizaga.com/h-eskaintza/goi-mailako-zikloetan-sartzeko-prestakuntza-ikastaroa/


INFORMAZIO GUZTIAN klikatu 

 

Orri bat irekiko da, bertan froga honi buruzko informazioa aurkituko dugu.  

SALBUESPENETARA baldin bagoaz, ikusiko dugu aukera ikasi nahi goi mailako zikloa egin 

nahi dutenek, (A, B edo C) erdi mailako zikloa baldin badute, soilik AMANKOMUNA  den 

zatiaren arterketa egin behar dute, hau da Hizkuntza (euskara edo gaztelera) eta Matematika.  

Web orri honetan azken deialdietako azterketak ikusi ahal dituzue.  

 

Laburtuz: 

A aukerako erdi maila zikloa  

Goi maila Zikloetarako 

sarbide proba 

(Hizkuntza eta Matematika) 

GAINDITUA 

A aukerako Goi maila Zikloa 

B aukerako erdi maila zikloa B aukerako Goi maila Zikloa 

C aukerako erdi maila zikloa C aukerako Goi maila Zikloa 

Erdi mailako zikloa 

Hoberena da Erdi Mailako Heziketa aukeratzea egin nahi dugun GOI MAILAKO 

ZIKLOAREN arabera,  posiblea baita Goi Mailara pasatzea GOI MAILAKO HEZIKETA 

ZIKLORAKO SARRERA FROGA gainditu ezkero.  (alda daiteke LOMCErekin) 

Goi mailako zikloa egin nahi dutenek, (A, B edo C) erdi mailako zikloa baldin badute, 

soilik AMANKOMUNA  den zatiaren azterketa egin behar dute, hau da Hizkuntza (euskara edo 

gaztelera) eta Matematika. 

(Adibidez: 3D animazioak, jokoak eta multimedia elkarreragileak (Irudia eta soinua arloa) ikasi 

nahi badugu, B aukerako erdi mailako ziklo batetik egin behar dugu.) 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/aukerak.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/azterketak.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/aukerak.html
http://www.lanbideheziketa.net/modue.php?codigociclo=816101


AUKERA LAN-ARLOAK 

Goi mailako zikloetarako sarbide proba: 

aztertu behar diren ikasgaiak 

(alda daiteke LOMCErekin) 

A 

AUKERA 

 

Administrazioa eta kudeaketa  

Merkataritza eta marketina  

Komunikazioa, irudia eta soinua 

(ikus-entzunezkoen produkzioa)  

Ostalaritza eta turismoa  

Gizarte- eta Kultur-zerbitzuak 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

zikloarekin.  

Ikusi  

“salbuespenak”. 

 

Zati komuna 

(Hizkuntza eta 

Matematika) 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

ziklorik  

gabe, eta froga  

egiten den 

urtean  

gutxienez 19 

urte  

betetzen  

direnean.  

Zati komuna (Hizkuntza 

eta Matematika) eta zati 

espezifikoa (hiru 

hauetatik bi aukeratu 

behar dira: Filosofia eta 

Herritartasuna, Enpresaren 

ekonomia, Atzerriko 

hizkuntza (frantsesa edo 

ingelesa) 

 

B 

AUKERA 

 

Informatika eta komunikazioak 

Eraikuntza eta obra zibila 

Fabrikazio mekanikoa 

Instalazioa eta mantentzea 

Elektrizitatea eta elektronika 

Zura, altzaria eta kortxoa 

Itsas arrantza (Akuikultura-

produkzioa Zikloa izan ezik) 

Arte grafikoak 

Garraioa eta ibilgailuen mantentzea 

Ehungintza, jantzigintza eta 

larrugintza (larru-zurraketa eta 

larrua hobetzeko prozesuak izan 

ezik) 

Komunikazioa, irudia eta soinua 

(ikus-entzunezkoen produkzioa izan 

ezik) 

Energia eta ura 

Erauzteko industriak (ez dago 

Euskadin) 

Beira eta zeramika 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

zikloarekin.  

Ikusi  

“salbuespenak”. 

Zati komuna 

(Hizkuntza eta 

Matematika) 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

ziklorik  

gabe, eta froga  

egiten den 

urtean  

gutxienez 19 

urte  

betetzen  

direnean.  

 

Zati komuna (Hizkuntza 

eta Matematika) eta zati 

espezifikoa (hiru 

hauetatik bi aukeratu 

behar dira: Marrazketa 

teknikoa, Industria-

teknologia, Fisika) 

C 

AUKERA 

 

 

Kimika 

Gorputz- eta kirol-ekintzak 

Itsas arrantza (akuikultura-

produkzioa) 

Nekazaritza 

Elikagaien industria 

Osasuna 

Irudi pertsonala 

Segurtasuna eta ingurumena (ez 

dago Euskadin) 

Ehungintza, jantzigintza eta 

larrugintza (larru-zurraketa eta 

larrua hobetzeko prozesuak) 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

zikloarekin.  

Ikusi  

“salbuespenak”.  

 

Zati komuna 

(Hizkuntza eta 

Matematika) 

Aukera  

berdineko erdi  

mailako  

ziklorik  

gabe, eta froga  

egiten den 

urtean  

gutxienez 19 

urte  

betetzen  

direnean.  

Zati komuna (Hizkuntza 

eta Matematika) eta zati 

espezifikoa (hiru 

hauetatik bi aukeratu 

behar dira: 

Kimika, Lurraren zientziak 

eta ingurumen-

zientziak, Biologia) 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/adm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/com.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ht.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/in.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/fm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/msp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ee.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agr.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ea.html
http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-extractivas.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/exes.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/qui.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ial.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/san.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ip.html
http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/seguridad-medio-ambiente.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-20621/eu/contenidos/informacion/zisapro/eu_5807/exes.html

