
DON BOSCOn AZKEN 10 URTEETAN IZANDAKO ALDAKETAK  
 

2011-2012 ikasturtea.- "ibilgailuen elektromekanika" eta "hozteko eta beroa sortzeko instalazioen 

mantentze-lanak" batez besteko g. Logse zikloen azken urtea. LOEren ziklo berriek ordezten 

dituzte ziklo horiek.  

12-2013 ikasturtea.- "automobilgintzako" goi-mailako lanbide-heziketako Logse zikloaren azken 

urtea, dagokion LOE zikloak ordezten duena. "Telekomunikazio-instalazioak" zikloa ezarri da.   

2012ko uztailean Don Bosco  GLHBIk Tolosako Paperaren Eskolaren kudeaketa bere gain hartu 

zuenetik, lan handia egiten ari gara Lanbide Heziketak, batez ere Kimika familian, Tolosaldean, 

Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan  

2013-14 ikasturtea.- "Ekipo Industrialen Mantentze-lanetako" eta "Produktu Elektronikoen 

Garapeneko" goi-mailako Logse zikloetako azken urtea izan dezan. Dagozkien zikloak Tolosan abian 

jarri ziren g. ertaineko "Planta Química" eta G. goreneko "Kimika Industriala" zikloak. Hezibi 

ikas-ekinezko prestakuntza-proiektua hasi da (ikas-ekinezko lanbide-heziketa dualeko eredua). 

Prestakuntza-ziklo bat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzea ahalbidetuko du, ikasketak eta 

lana uztartuz. Aktibo jarraitzen du 2016/17 ikasturtera arte.  

2015eko irailaren 1etik aurrera, Don Bosco GLHBI ikastetxe publiko integratu bihurtzen da, izen 

honekin: Don Bosco Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua "CIFP Don Bosco LH II". 

2016-17 ikasturtea.- "Ingurumen Kimika" ko GS Logse zikloaren azken urtea. Ziklo honen 

itxierarekin, D. Boscoren eskaintza akademiko guztia LOEren zikloetarako da.  

2017/18 ikasturtea.- "telekomunikazio-instalazioak" GM zikloaren eskaintza zabaldu da, bi 

hizkuntza-ereduak finkatuz (a gaztelania eta d euskara). "Produktu Farmazeutiko, Bioteknologikoak 

eta Antzekoak Fabrikatzea" GM ziklo berria ezarri da. Hezibi programa FPDual programak ordezten 

du, zeinak enpresako eta ikastetxeko ikaskuntza-prozesuak konbinatzen baititu 

prestakuntza-zentroen eta enpresen partaidetzaren bidez. Ikasleak benetako lan-egoeretan ikasten 

du: a) lanbide-esperientzia handia lortuz; b) lan-denboraren araberako ordainsaria jasotzen du, 

kontratuaren edo hitzarmenaren arabera, eta lan-bizitza Gizarte Segurantzan kotizatuz hasten du; 

eta c) bere enplegagarritasuna hobetzen du. Eskaintza partziala zabaldu da, "Automobilgintza" eta 

"Mantentze Elektroniko" goi-mailako zikloak eskainiz.  

2018-19 ikasturtea.- GM "Eraikuntza Metalikoak" zikloaren eskaintza zabaldu da, 2 hizkuntza-eredu 

finkatuz (a eta d); eta Eskaintza Partziala, "Mekatronika Industriala" GM zikloa eskainiz 

2020/21 ikasturtea.- Familia profesional berri bat eta dagokion sail teknologikoa (Elikagai 

Industria) ezarri dira, eta "elikagaien Industriako Kalitate Prozesuen" GM zikloa eskaini da ereduan. 

D. Bosco 2 Espezializazio-programekin hasi ziren (Mugikortasun elektrikoarena Irizarrekin 

lankidetzan, eta Sistema txertatuena Armeria Eskolarekin lankidetzan).  Metodologiaren alorrean 

aldaketa handia gertatu da ETHAZI programaren ezarpenarekin (errendimendu handiko zikloak). 

Funtsezko elementua erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza da, eta, horregatik, ikasgelan 

modu desberdinean lan egiten da metodologia eta tresna multzo batekin, non ikasleak beren 

ikaskuntza-prozesuaren benetako protagonista bihurtzen diren, non zeharkako gaitasunak 

eskuratzea, teknikoez gain, a programaren helburua baita. Ikasleen garapen profesionala, pertsonala 

eta Programaren koordinazioa Auritze Etxezarretak egiten du.  

Ikaskuntzaren Bitartekaritza Zerbitzua garatzen da, edozein pertsonak dagoen eskaintza 

akademikoari buruzko informazioa eta aholkularitza eska dezan, eta horrela, bizitza osoan zehar 

ikaskuntza sustatu ahal izateko. Cristina Pérezek ematen du zerbitzua.  
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Ikasketak aintzatesteko gailua garatu da, lanbide-esperientzia handia izan arren titulazio ofizialik 

ez dutenentzat. Horri lotuta, informazio- eta orientazio-sistema aktibatzen da. Zerbitzu horren 

helburua da beren lanbide-esperientzia aitortu eta egiaztatu nahi duten langileei aholkuak ematea. 

Zerbitzua José Luís Elorzak ematen du.  

Nazioartekotze-proiektuak garatzen dira; horietan, ikasleek Lantokiko Prestakuntzako praktikak 

egiten dituzte Europako enpresetan, Erasmus+ programaren bidez. Global Training programaren 

bidez, goi-mailako tituludunek praktikak egiten dituzte mundu osoko herrialdeetan 6 hilabetez. 

Zerbitzua Rosa Benitok ematen du.  

Tkguneak (ingurune estrategikoak) garatzen dira. Sare hori LHko zentroek osatzen dute, eta 

enpresen eskura jartzen du, batez ere ETEen eskura, haien azpiegitura eta ezagutza metatua, 

lehiakortasuna handitzeko beharrezkoa den berrikuntza garatzen laguntzeko. Era berean, 

Espezializazio Arloak ere martxan jarri dira; horietan ezagutza berria garatzen da eta ikastetxeak 

gaitzen dira LHn oraindik ezarrita ez dauden esparruetan. 

Ekintzailetza sustatzeko proiektuak garatzen dira programetan: a) Ikasenpresa programa (Lanbide 

Heziketako ikasle guztiei zuzendutako hezkuntza-programa, jarrera ekintzailea sustatzeko). 

"Enpresa eta Ekimen Ekintzailea" moduluan garatzen da, eta enpresa bat sortzea erabiltzen du 

tresna metodologiko gisa. Ikasenpresak benetako produktua edo zerbitzua eskaini behar du; eta b) 

Urratsbat programa (Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Zuzendaritzak sustatutako programa, 

LHko ikasleei beren enpresa sortzen laguntzeko). Iratxe Osak ematen du zerbitzua.  

Lan-poltsa garatu da ikasle ohiei eta enpresei zerbitzu hobea emateko eskuragarri dauden lanak 

eskuratzeko prozesuan, ikasleen laneratzea eta enplegagarritasuna bultzatuz. Bestalde, eta 

tituludun ikasleen 1. lan-esperientzia sustatzeko, Lehen Aukera programa aktibatzen da. Programa 

horretan, Lanbidek laguntza ekonomikoa ematen die enpresei erdi-mailako edo goi-mailako zikloko 

titulua edo profesionaltasun-ziurtagiriak lortu dituzten pertsonen 1. kontratazioari. Jose Antonio 

Goikoetxeak ematen du zerbitzua. 

Unibertsitatera LHko zentroetatik sartzeko prozesua garatu da (goi-mailako heziketa-zikloko 

titulua dutenek unibertsitatera zuzenean sartzeko aukera dute). Unibertsitatean sartzeko nota 

(nau) zikloko batez besteko nota izango da. Orientazioa José Luís Elorzak egiten du. 

Enplegurako prestakuntza garatu da. Ikastetxe bateratuetan, hezkuntza-sistemako titulu 

profesionalen prestakuntza emateaz gain, enplegurako gaitasun profesionala ziurtatzen duten 1., 2. 

eta 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak ere ematen dituzte, Lanbidek arautzen dituenak. 

Profesionaltasun-ziurtagiria Enplegu Sailak ematen duen dokumentu ofiziala da, eta lan-jarduera 

jakin bat garatzeko gaitasun profesionalak egiaztatzen dizkio jabeari. FpEren kudeaketa Iñaki 

Ansak egiten du. 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan irakasle-lanbidean aritzeko 

gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumeko irakaskuntza-praktikak garatzen dira, bai eta 

titulazioa dela-eta master bat egin ezin dutenentzat prestakuntza baliokideari dagokiona ere. 
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