
Prestakuntza espezializatua Ilkastaroak 
Debagoienean 2013 

Betebeharrak 
.... Debagoieneko herri baten bizitzea eta 

erroldatuta egotea 

.... Euskarazedo gaztelaniaz hitz egiteko eta 
ulertzeko gaitasuna ¡zalea 

.... langile langabetua izatea.lkastaroko 
espezia litatean prestakuntza edo lan 
esperientzia ¡zalea 

... Ikastaroaren arloan profesionalki aritzeko 
gogoa ¡zatea ela prestakuntza prozesu 
t rinkoa jarraitzeko ahalmena ¡zalea 

.... Atzerritarrek lan-baimena indarrean eduki 
beharko dure 

... Inforrnazioa jasotzeko: Debagoieneko 
Mankomunitatea eta Udalak 

... Desplazamenduko gastuak el dira 
ordainduko 

... llena emateko tokia: l anbideko Bulegoa 
(Arrasate), Mankomunitatea era Udalak 

... Izena emateko epea: Martxoaren l1tik 
Apiri laren Sra 

... 12 plaza ikastaro bakoitzean (ikastaro bakar 
baten parte hartu ahal izango da 

Ikastaroak 

.... Bizikleta elektrikoen teknikaria 

.... Programa informatikoak eralkuntza arloan 

.... Energia berriztagarrien eraginkortasuna 

.... Neuroendekapenezko gaixotasuneko 
zaintza aringarriak 

.... 5ukaldari laguntzailea 

Gazteak prest lanerako Debagoienean 
2013 

Proiektuaren ezaugarriak 

Sei hilabeteko programa: prestaketa 3 hilabete 
eta praktikak beste 3 hilabete. Prestakuntzaren xedea 
era ikinen eta hiri-altzarien mantenuko arlo ezberdinak 
lantzea da: igeltserotza, iturgintza, elektrizitateko 
instalazioak eta arotzeria. 

Betebeharrak 

- 20 eta 30 urte arteko Debagoieneko lang ile 
langabetuak 

- Ikastaroko espezia litatean prestakuntza edo lan 
esperientziadunak 

- Informazioa jasotzeko: Debagoieneko 
Mankomunitatea eta Udalak 

- Izena emateko tokia: Lanbideko Bulegoa (Arrasate) 
Mankomunitatea eta Udalak. 

- Izena emateko epea: Martxoaren 11 tik Apirilaren 8ra 
- Parte-hartzaile kopurua: 10 
- Prestakuntzaren iraupena: 3 hilabete; 6 ordu eguneko 
- Praktiken iraupena: 3 hilabete; 6 ordu eguneko 
- Matematikako oinarrizko ariketak egiteko gaitasuna 

Iraupena Hasiera Bukaera 

1250rdu Maiatza Ekaina 
6 17 

980rdu Iralla Iralla 
6 30 

1600rdu Maiatza Uztaila 
2 1 

Ikasketak: 98 ordu Apirila Ekaina 
Praktikak: 155 ordu 19 12 

113 ordu 
Apiri la Ekaina 

23 13 

Plan de Empleo de Debagoiena 
Formación Especializada 
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DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA 
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