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OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

MODULU PROFESIONAL ESPEZIFIKOAK:

> Ekipo elektrikoak eta elektronikoak.
> Datuen transmisiorako sareen instalazioa eta mantenua.
> Informatika sistemen eta osagaien muntaketa eta man-

tenua.
> Konfi guraziorako eta ustiapenerako laguntza operazioak.
> Sistema eragileen instalazioa eta konfi gurazioa sistema 

mikroinformatikoetan.
> Lan-prestakuntza eta orientabidea.
> Lantokietan prestakuntza (enpresetan praktikak).

IZAERA OROKORREKO MODULUAK:

> Zientzia aplikatuak I eta II.
> Komunikazioa eta gizartea I eta II.

ORIENTAZIOA ETA TUTORETZA

> Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzaile 
laguntzailea.

> Ekipo telefonikoen eta telegraf ikoen instalatzaile eta 
konpontzaile laguntzailea.

> Ekipoen eta komunikazio sistemen instalatzaile lagun-
tzailea.

> Instalazio telefonikoen instalatzaile eta konpontzaile 
laguntzailea.

> Sistema mikroinformatikoen muntatzaile laguntzailea.
> Sistema informatikoen mantenu laguntzailea.
> Sistema informatikoen instalatzaile laguntzailea.
> Datuen transmisiorako sistemen instalatzaile lagun-

tzailea.
> Ekipo elektrikoen eta elektronikoen mihiztatze opera-

dorea.
> Ekipo elektrikoen eta elektronikoen mantenu lagun-

tzailea.
> Plaka eta ekipo elektrikoen eta elektronikoen proba-

tzailea/doitzailea.
> Zirkuitu plaka inprimatuetako osagaien muntatzailea.

LAN IRTEERAK:

INFORMATIKA ETA
KOMUNIKAZIOAK

TITULAZIO OFIZIALA

> 2.000 ORDU.
> 2 IKASTURTE AKADEMIKO.

SARTZEKO BALDINTZAK

16 eta 17 urte beteta izatea hasiera ikasturteko 
abenduaren 31 baino lehen. Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren titulua ez eskuratu izana. 15 urteko 
ikasleak, DBH 2. Maila amaitu eta 3. erako sarbidea 
eskuratu ez dutenak.

GAITASUN PROFESIONALAK

> Titulu honen inguruko gaitasun nagusia sistema 
mikroinformatikoen, periferikoen eta datuen ko-
munikazio sareen hala nola ekipo elektronikoen 
eta elektronikoen muntaketarako eta mantenu-
rako laguntza operazioak egitean datza; kalitate 
egokiarekin operatuz eta ingurumenarekiko se-
gurtasuna eta babesa bermatzeko erantzukizu-
na eta ekimen pertsonala bultzatuz, gazteleraz 
komunikatuz ahoz zein idatziz, eta bere kasuan 
hizkuntza koofi zial propioaren edota atzerriko 
beste hizkuntza baten bidez.

LANBIDE GAITASUNAK

> Sistema muntaketarako eta mantenurako la-
guntza operazioak.

> Ekipo elektrikoen eta elektronikoen muntaketa-
rako eta mantenurako laguntza operazioak.

ERDI-MAILAKO GRADUETARA ZUZENEAN:
– Sistema mikroinformatikoak eta sareak.

os atu zure 
formakuntza

GAZTELERA

IKASKETA PLANA


