
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 

26 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  ibilbidea 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   

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 . 

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  

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

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

LH DUALA  

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  

Batxilergoko ibilbidea LH ibilbidea 



LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK 

 ERDI  MAILAKO  LANBIDE HEZIKETA 

 26 famili  daude. 

 2 ikasturteko iraupena, gehienez 4 ikasturte. 2000 
ordu, 360-600 orduko praktikaldia enpresetan 
barne. 

 Europar Batasuneko veste lurralde baten praktikak 
egiteko aukera: ERASMUS + 

 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. 



EM sartzeko baldintzak 

Gutxienez titulu hauetako bat izatea: 

DBH graduatu-titulua edo maila altuagoren 
besteren bat 

Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua 

EM edo GM teknikari titulua 
 

Titulurik izan ezean: 
Sarbide proba gainditu behar da: 
Baldintzak:  Frogaren urtean 17 urte izatea 
    (+18 €) 

 

Plaza-eskaera eskaintza baina handiagoa bada, 
onartua izateko prozedura ezarriko da. 
 

http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html


EMn sartzeko lehentasunak 

Gainerako plazak betetzeko lehentasunak: 
65%a DBH titulua dutenentzat (aurreko bi ikasturteetan atera 

dutenek lehentasuna izango dute) 
20%a Oinarrizko Lanbide Heziketa titulua dutenentzat 
(ikus afinitateak) 

15% sarrera frogaren bidez sartzen direnentzat. 

 
 

Talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak bere 
ikasketa-espedientean agertzen den notaren 
arabera ordenatuko dira.  

 
Erdi Mailako Lanbide Heziketen onarpena 

 

 

Plazen %5a ezintasuna duten pertsonentzat 
Beste %5a  goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat  

https://drive.google.com/file/d/1Q9os4d35SsJMwdGMh2ViAm5BV697JPYn/view
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/adjuntos/afingmc.pdf
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
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http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgm.html


ERDI MAILAKO LANBIDE 
HEZIKETA 

 TEKNIKARI TITULUA: lan-munduratzea 
ahalbidetzen du. 

 Lanbide Heziketa duala: HEZIBI (Lana 
eta ikasketak uztartuz). 

 Metodologi berriak+ talde lanak: 
erronka errealak + IKASENPRESA 

 



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) 



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 



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 

https://ivac-eei.eus/eu/
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/afd.html
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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/adm.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/agr.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/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
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/san.html
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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/mva.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.html


LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK  
GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA  

 

 2 ikasturteko iraupena, 4 ikasturte gehienez.  

 26 famili daude. 

 Lanbide familia zuzenean aukeratzen da “Edozein”: 
Kidetasun taula EM; irizpideak batxilergotik. 

 Ziklo bat baino gehiago egiteko aukera dago. 

  Unibertsitateko ikasketak jarraitzeko aukera 

   ( jakintza adar berdinekoak lehentasuna) 

https://drive.google.com/file/d/1u3wjKAjWE79pmaVLeDsXmrHyb5ASWBuu/view
https://drive.google.com/file/d/1u3wjKAjWE79pmaVLeDsXmrHyb5ASWBuu/view
https://drive.google.com/file/d/1u3wjKAjWE79pmaVLeDsXmrHyb5ASWBuu/view
http://www.euskadi.eus/web01-a2hlanhz/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/barem.html
http://www.euskadi.eus/web01-a2hlanhz/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/barem.html
http://www.euskadi.eus/web01-a2hlanhz/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/barem.html


Goi mailan sartzeko baldintzak 

Zuzeneko sarbidea, ondorengo baldintzetako bat 
betetzen bada: 

✓Batxiler titulua, goi mailako teknikari titulua, 
teknikari titulua, unibertsitate mailako titulua. 

✓25 urte gorakoentzako sarbide froga 
gainditua izatea. 

 Aurreko baldintzak bete ezean: 

✓Sarbide froga gainditu behar da(proba hori 
egiten den urtean 19 urte beteta izanik, 18 €) 

 
 

Plaza eskaera eskaintza baino handiagoa bada, onartua izateko 
prozedura ezarriko da. 

http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgs.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgs.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgs.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgs.html
http://www.euskadi.eus/web01-a3hlanar/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/eu_1959/prioridadgs.html


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 (ikus-entzunezkoen 

produkzioa) 

“A” aukerako gaiak: 

 Enpresaren ekonomia 

 Atzerriko hizkuntza 

 Filosofia 



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: 

 Ingurumenaren eta 

Lurraren zientzitziak 

 Kimika 

 Biologia 

Aukerak / lanbide arloak 
Batxilergoko 

erreferentziako gaiak 



ZENBAIT DATU:  
“NOTAS DE CORTE” 

17-18 IKASTURTEAN 

ITAI APLIKAZIOA 

https://drive.google.com/file/d/1Q6B2_fgqpRFYTinid0LI3BMaGGkRQl5m/view
https://drive.google.com/file/d/1Q6B2_fgqpRFYTinid0LI3BMaGGkRQl5m/view
https://drive.google.com/file/d/1Q6B2_fgqpRFYTinid0LI3BMaGGkRQl5m/view
https://drive.google.com/file/d/1Q6B2_fgqpRFYTinid0LI3BMaGGkRQl5m/view
https://itai.ikaslanbizkaia.eus/indexEU.php


Zer lanbide heziketa ziklo ikasi 
nahi duzu? 

http://fpbide.com/eu/index.html


Hainbat bideo 

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

 

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




GRADUEI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

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

 

 

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


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 
 

 Nahi adina 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 13an,  asteazkena  
   18:00etan euskaraz 
   Ikastolako aretoan 
 
 Oteitza Lizeoa ezagutzeko bisita. 
   Gurasoekin: Maiatzaren 7an. 
 Ikasleekin: Martxoaren 29an, 13:00etan. 
   



Beste datu interesgarriak 
Aurrematrikula, izena ematea: 
 

Zikloak    ekainaren   hasieran 

 
Matrikula :   
Ekainaren bukaeran  uztailaren hasieran  

 
  

 



 

 
 
 

Mila esker etortzeagatik! 


