
SALBATORE  MITXELENA 
IKASTOLA  

  Eta DBH ondoren zer? 



DBH 4. maila ondoren 

Graduadua lortu badu 

Graduadua lortu ez badu 

DBH 4. maila errepikatu 

Oinarrizko Lanbide Heziketako Ziklo bat 
egin 

Erdi mailako ziklo formatiboko sarbide 
froga prestatu CEBAD 

Batxilergoa egin 

Erdi Mailako Ziklo 
Formatibo bat egin 

Zientziak 

Giza eta Gizarte Zientziak 

24 lanbide familietako 
baten bat aukeratu 

Arteak 



DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 
DBH 

ERDI MAILAKO  
HEZIKETA  
ZIKLOAK 

BATXILERGOA 
 

UNIBERTSITATERA 
 SARTZEKO  
EBALUAZIOA 

SARRERA FROGA  

GOI MAILAKO  
HEZIKETA ZIKLOAK 

UNIBERTSITATEA 

LANA 

OINARRIZKO  
LANBIDE  
HEZIKETA  
ZIKLOA 
 

SARRERA FROGA  



DBH 1. maila 

DBH 2. maila 

Matematika espezifikoak, 
4.mailako  ibilbideetarako 

DBH 3. maila 

LH  Irakaskuntza aplikatuen  

aurreko DBH 4. maila 

 ERDI MAILAKO 

Heziketa zikloak  
Erdi Mailako Teknikari titulua 

Oinarrizko LH: 2 urte 
Sarbidea: 14/15 urte 
eta  DBH 3. maila 
gaindutu gabe, edo 
2. mailan 
errepikatzen   

 DBHko Amaierako 
Ebaluazioa DBHko graduko 

titulua lortzeko. Probaren 
diseinua: Hezkuntza 
Ministerioa / Kanpo zuzenketa 

Oinarrizko 
LHko titulu 

teknikoa 

GOI  MAILAKO 
GRADUETAKO  

Heziketa zikloak         
Goi Mailako Teknikari titulua 

- Batxilergoko titulua, Unibertsitatekoa edo Lanbide Heziketako 
Erdi Mailako edo Goi Mailako Teknikari titulua edukitzea, edo 
Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria 
edukitzea 
-Sarbide proba espezifiko beste batzuk (19 urte baino gehiago) 
- Plaza eskaera eskaintza baino haundiago bada, onarpen 
prozedura . 

 Batxilergoko titulua 
lortzeko aukera, 
Batxilergoko amaierako 
ebaluazioa  gaindituta. 

DBHko Graduko titulua (irakaskuntza aplikatuak) / Oinarrizko 
lanbide titulua/  Batxilergoko titulua / Unibertsitate titulua / 
Lanbide Heziketako Erdi Mailako edo Goi Mailako Teknikari 
titulua 
-Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria 
edukitzea. 
-Sarbide proba espezifiko beste batzuk (17 urte baino gehiago) 
- Plaza eskaera eskaintza baino haundiagoa bada, onarpen 
prozedura . 

Zuzeneko 
sarbidea  

aukera  

LANBIDE HEZKUNTZAREN 
EGITURA:  Hiru maila bereiziko dira 
  Oinarrizkoa / Erdi Mailakoa / Goi Mailakoa 

Onarpen prozesu jakin bat 
gaindituta, Graduko Unibertsitate 
ikasketara sartzeko  aukera. 

  LH DUALA  
Madrilgo Gobernuak 

arautu eta 
Autonomiek garatuko 
dutela besterik ez da 

esaten 

LANBIDE  HEZIKETA 



DBH 4.maila 
  Aukerak  (8 ordu) 

Osasuna eta 
Zientzia 

Teknologikoa Giza Zientziak 

Artea 

Erdi mailako 
zikloak 

Gizarte eta Lege 
Zientziak 

Arteak eta Giza 
Zientziak 

Ingeniaritza eta 
Arkitektura 

Zientziak 

Osasun 
zientziak 

JAKINTZA ADARRAK 

Fisika-kimika 
Biologia-geologia 
Aukera 

Fisika-kimika 
Biologia-geologia 
Aukera 

Kultura klasikoa-Latina 
Ekonomia 
Aukera 

Matematika  
Euskara 
Gaztelera 
Ingelesa 
 

Ekintzailetza 
Aukera  

Akademikoa Aplikatua 



LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK 

 ERDI  MAILAKO  LANBIDE HEZIKETA 

 Graduadoa behar da edo sarbide froga gainditu 
edo oinarrizko lanbide heziketako modulu guztiak 
gaindituak. 

 24 famili  daude. 

 2 ikasturteko iraupena. 

 Lanbide familia zuzenean aukeratzen da. 

 Ziklo bat baino gehiago egiteko aukera. 

 EMZF bat  bukatu ondoren GMZF batera zuzenean 
sartu daiteke, nahiz eta sarrera froga ere 
mantentzen den. 



Sarbide probaren edukiak:  

Probaren zatiak Oinarrizko gaitasunak 
DBHko erreferentziazko 

gaiak 

1. Gizarte arloa Soziala eta herritarra  Geografia eta historia 

2. Hizkuntza-arloa Komunikazio linguistikoa 

 Euskara eta Literatura 
edo Gaztelania eta 
Literatura. 

 Atzerriko hizkuntza 
(frantsesa edo ingelesa) 

3. Zientifiko- teknikoa  

Jakintza eta mundu 

fisikoarekiko 

elkarrekintza 

Matematika 

 Matematika 

 Biologia-geologia 

 Fisika-kimika 

 Teknologia 



ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA 

 ZIKLO BAKOITZEKO MODULOAK 

 Famili espezialitate bakoitzari dagozkion 
moduloak 

 Lan prestakuntza eta orientabideari, lanean 
segurtasunari eta ingeles teknikoari 
dagozkien moduluak 

 Lantokiko prestakuntza (praktikak) 



LANBIDE  ARLOAK  

 

 

 

GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZAK 

 

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 

 

NEKAZARITZA 

 

ARTE GRAFIKOAK 

 

MERKATARITZA ETA MARKETINA 

 

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK 

 

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 

 

ENERGIA ETA URA 

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

 

IRUDI PERTSONALA 

 

IRUDIA ETA SOINUA 

 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 

 

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA 

 

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA 

 

ITSASOA ETA ARRANTZA 

 

KIMIKA 

 

OSASUNGINTZA 

 

GIZARTE- ETA KULTUR-ZERBITZUAK 

 

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA 

BEIRA ETA ZERAMIKA SEKURITATEA ETA INGURUMENA 
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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/eoc.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/ea.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/ht.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ip.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/ial.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/msp.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/qui.html
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LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK  
GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA  

 Batxiler titulua behar da edo EMZF teknikari titulua 
edo sarrera froga gainditu izanaren egiaztagiria. 

 2 ikasturteko iraupena.  

 24 famili daude. 

  Batxilergotik lanbide familia zuzenean aukeratzen 
da “Edozein”  

 Ziklo bat baino gehiago egiteko aukera dago. 

  Unibertsitateko ikasketak jarraitzeko aukera 

   ( jakintza adar berdinekoa) 



Sarrera-probako edukiak  

Probaren 

zatiak 
Erreferentziako edukiak 

Zati komuna 
Ezagutza 

instrumentalak 

Euskal Hizkuntza eta literatura edo  

Gaztelania eta Literatura 

Atzerriko hizkuntza (Frantsesa edo 

ingelesa) 

Matematikako funtsak 

Berariazko 

zatia 
Lanbide arloko 

ezagutzak 
Ondorengo taulan proposatzen diren hiru 

gaietako bi aukeratu beharko duzu 



Aukerak / lanbide arloak 
Batxilergoko 

erreferentziako gaiak 

“A” aukera: 

 Administrazioa eta kudeaketa 

 Merkataritza eta marketina 

 Ostalaritza eta turismoa 

 Kultur eta Gizarte Zerbitzuak 

 Irudia eta soinua (ikusentzunezkoen 

produkzioa) 

“A” aukerako gaiak: 

 Enpresaren ekonomia 

 Atzerriko hizkuntza 

 Filosofia eta herritarrak 



Aukerak / lanbide arloak 
Batxilergoko 

erreferentziako gaiak 

“B” aukera: 

 Informatika eta komunikazioak 

 Eraikuntza eta obra zibila 

 Fabrikazio mekanikoa 

 Instalazioa eta mantentzea 

 Elektrizitatea eta elektronika 

 Zura, altzariak eta kortxoa 

 Itsasoko eta arrantzako jarduerak Arte 

grafikoak 

 Garraioa eta ibilgailuen mantentzea 

 Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza  

 Irudia eta soinua 

 Energia eta ura 

 Erauzketa industriak 

 Beira eta zeramika 

 Arte eta artisautza 
  

“B” aukerako gaiak: 

 Marrazketa teknikoa 

 Industria teknologia 

 Fisika 



“C” aukera: 

 Kimika 

 Gorputz eta kirol ekintzak 

 Itsasoko eta arrantzako jarduerak 

 Nekazaritza 

 Elikagaien industriak 

 Osasuna 

 Irudi pertsonala 

 Segurtasuna eta ingurumena 

 

“C” aukerako gaiak: 

 Lurraren zientziak eta 

ingurumen zientziak 

 Kimika 

 Biologia 

Aukerak / lanbide arloak 
Batxilergoko 

erreferentziako gaiak 



ZENBAIT DATU:  
“NOTAS DE CORTE” 

MEKA 15/16 

Erdi Maila 

Administrazio kudeaketa 5,27 (D) 

Ibilgailu automobilen elektromekanika 5,75(D) 

Karrozeria 5,53(D) 

Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta 5,63 (D) 

Soldadura eta galdaragintza 5,30 (D) 

Makineriako elektromekanika 5,48 (D) 

Eritzaintzako zaintza osagarriak 5,93 (A) - 5,61 (D) 

EASO POLITEKNIKOA 15/16 

Erdi Maila 

Instalazio elektriko eta automatikoak 5,07(A) – 5,28(D) 

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta 6(A) – 6,13(D) 

Landa-inguruneko gorputz-eta kirol-ekintzen gidaritza 6,14(D) 

Osasun-larrialdiak 6,34(A) – 6,14(D) 



ZUBIRI-MANTEO 15/16 

Erdi Maila 

Administrazio kudeaketa  5,62(A) 

Mikroinformatika-sistemak eta sareak 5,76(A) – 5,61(D) 

Merkataritza jarduerak 5,94(A) – 5,78(D) 

*BIDASOA: No hay notas de corte 15/16 

*ZUMAIA: No hay notas de corte 15/16 

*UROLA: Noy hay notas de corte 15/16 

*ARMERIA: No hay notas de corte 15/16 

IES PLAIAUNDI BHI 15/16 

Erdi Maila 

Administrazio kudeaketa 5 (A) 

Sare eta sistema mikroinformatikoak 5,33 (A) 

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako 

arreta 

5,63 (A) – 5,68(P) 

Erizaintzako zaintza osagarriak 5(A) – 5(D) 

DON BOSCO 15/16 

Erdi Maila 

Electromecánica de vehículos 5,27 A – 6,25 D 

Carrocería 5,51 A – 5,63 D 

Instalaciones de Telecomunicaciones 5,44 Mixto 

Soldadura y Calderería 5,60 A – 5,15 D 

IMH 15/16 

Erdi Maila 

Mekanizazioa 5,30(A) – 5,69(D) 



ZENBAIT MATRIKULAZIO DATU 
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Erdi Mailako Lanbide Heziketa zikloak 
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Publikoa

Pribatua



Hainbat bideo 

 http://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/bideoak 

 

http://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/bideoak


Gradu ikasketetan onartuak  
izateko prozedura 

• Bereizitako kupoak ez dira ezarriko sarbide mota desberdinetarako 
(Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Atzerriko ikasketak). 

• Gradu bakoitzean jarraituko den ordena Unibertsitatera Sartzeko 
Ebaluazio (USE) notaren araberakoa izango da, zeinek 14 puntu 
izango dituen gehienez. 

• EHU ez ditu sarrera froga bereziak ezarriko Graduari loturiko 
kalifikazioa kalkulatzerakoan. 

USE nota = Sarbide fasearen nota + Onarpen fasearen kalifikazioa 

Sarbide fasearen nota: 
  

Sarbide fasearen nota = goi mailako heziketa zikloaren bataz besteko nota 
  
  
 



Onarpen fasearen kalifikazioa: 
• Borondatezkoa da, nota igotzeko. 
• Batxilergoko 2. mailari loturiko ikasgaiak izango dira kontuan hartuak 

izango direnak. 
• Gradu bakoitzean hiru ikasgai lotuko dira (finkoak edo aurrez zehazturiko 

zerrenda bateko hoberenak) 0’1 eta 0’3 bitarteko ponderazio 
koefizienteekin. 

• Graduari loturiko kalifikazioak bi urteko balioa izango du. 
• Aurreko unibertsitate sarbide frogetan ateratako kalifikazioak kontuan 

hartuak izango dira data mugari erreparatuz. 
  
Onarpen fasearen kalifikazioa = c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3 
  
c1 + c2 + c3 = 0’4 
c1, c2, c3 0’1 eta 0’4 bitarteko koefizienteak dira (EHUn 0’1, 0’2 eta 0’3) 
M1, M2, M3 Batxilergoko arloak bloketan antolatuak. Bloke batean beti 
euskara ikasgai tronkala eta beste ikasgai tronkal bat. Beste bloketan beti 
gutxienez ikasgai tronkal bat. 
 















GRADUEI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

 http://www.ehu.eus/eu/web/vicer.grado-
innovacion/gradu-eskaintza 
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ESKAERAK EGITEKO PROZEDURA 

 
 Pertsona bakoitzak eskaera bakarra egin dezake. 

 
 Lehen aukera moduan hautatutako ikastetxean egin 

beharko du. 
 

  Aukera izango da eskaera horretan beste ikastetxe 
batzuen eskaera egiteko, lehentasunezko ordena bati 
jarraituz. 
 

 Interesatua lehen postuan aukeratu duen ikastetxean 
onartua ez bada erreparatuko zaie gainerako eskaerei.  
 



ESKAERAK EGITEKO PROZEDURA 
 

 Hiru aukera eskatu ahal izango dira, 
lehentasunen arabera jarrita zehaztu 
behar dira eskaera bakoitzean: 

 
 Eskatutako ikastetxea 

 Zikloaren izena 

 Hizkuntza-eredua (A, D edo hiru hizkuntzakoa)  

../14-15 ikasturtea/DBH4/Lanbide heziketa izen emate orria.docx


AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA 
 Eskatzailearen NAN edo AIZ-a eta eskatzailea 

adingabekoa bada, Aita, ama edo eskaera 
egiten duen tutorearen NAN-a edo AIZ-a 
 

 Sarbide baldintzak betetzen dutenaren 
egiaztagiria. 
 Heziketa Ziklo batean zuzeneko sarbidearen bidez 

onartzea eskatu dutenek ikasketa ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute, sarbide modalitate horren 
bidez onartze-prozesuan parte hartzeko baldintzak 
betetzen dituztela egiaztatzeko. 

 Sarbide froga gainditu izanaren egiaztagiria. 



ESKAERAK EGITEKO 
PROZEDURA 

 
 Behin eskabideko datu guztiak sartu eta dagokion 

dokumentazioa jasota, dagokion inprimakia erakutsiko dio 
ikastetxeak eskatzaileari.  
 

 Sartutako datuak aztertuko ditu eskatzaileak eta, onartzen 
baditu, inprimakia sinatuko du.  
 

 Sinatutako inprimaki horri zigilua jarriko dio ikastetxeak, eta 
aurretik sartutako datuak gordeko ditu.  
 

 Inprimaki hori, sinatuta eta zigilatuta, eskatzaileak egindako 

eskaeren frogagiri izango da. 



 
Baremazioa Heziketa-
Zikloetan. 

 
 Eskabide-kopurua plaza-kopuruaren berdina edo txikiagoa 

bada, ez da eskabiderik barematu beharko eta den-denak 
onartuko dira. 
 

 Bestela, hezkuntza-administrazioak barematuko ditu eskaerak.  
 

 Ikasketa-espedienteko batez besteko nota(DBHko lau 
ikasturteak) hartuko da kontuan ikasleak onartzeko. 
 

 Berdinketa kasuan izen-ematean esleitutako zenbakia hartuko 
da kontuan, hurrenkera-zenbakirik txikiena duenak izango du 
lehentasuna 



MATRIKULA FORMALIZATU 
AHAL IZATEA 

Behin betiko zerrendan onartua 

Bai Ez 

Matrikula formalizatu 

Eskaerako bigarren aukera 

Plaza libreak  

Bai Ez Eskaerako hirugarren aukera 

Plaza libreak  

Bai Ez Urriak 15 arte 
Plaza libreak 
dituen  
edozein EMHZ 



Nola egin aukera? 
 INFORMAZIOA BILATU 

 Aukerak ondo ulertu. 

 “ Aukera egin behar dut” liburua eta 
https://www.aukeratuz.wordpress.com blog-a 
kontsultatu. 

 Bileretan parte hartu. 

 Informazioa osatzen joan: Tutoreari galdetuz, 
orientatzailearekin egon, internet kontsultatu, 
ikasketak eta lanbideak erlazionatu, gustuko gaiak 
zeintzuk diren pentsatu, gustuko lanbideak 
aukeratu... 

 Ez badago garbi: Galdetu seme/alabari zer ez 
zaion gustatzen, ze lanbide ez luke onartuko, 
aukerak eliminatzen joan . 

https://www.aukeratuz.wordpress.com/


 Zer nahi dut?  

 



Nola egin aukera? 



OTEITZA LIZEOaren aurkezpena 
 Oteitza Lizeoaren aukerak, batxilergoak, ziklo 

formatiboak …   
   Martxoaren 22an,  asteazkena  
   18:00etan euskaraz 
   Ikastolako aretoan 
 
 Oteitza Lizeoa ezagutzeko bisita. 
   Gurasoekin: Martxoaren 29an, 18:00etan. 
 Ikasleekin: Apirilaren 7an, 13:00etan. 
   



Beste datu interesgarriak 
Aurrematrikula, izena ematea: 
 

Zikloak    ekainaren   hasieran 

 
Matrikula :   
Ekainaren bukaeran  uztailaren hasieran  

 
  

 



 

 
 
 

Mila esker etortzeragatik! 


