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Sarrera 
 
Ikasturte honetan aurre egin behar izan diegu egoera eta erronka berriei.  Aurreikuspenak gainditu dira 
eta 2020-2021 ikasturtea uste baino hobeagoa izan da. Pandemiak ezarritako mugak ez dira oztopo izan 
ikastetxeetan lana normaltasunez egin ahal izateko eta aipamen berezia egin beharra dago zuzendaritzek, 
langileek eta ikasleek egin duten lanari eta jarrera proaktiboari. 
 
Ikaslaneko proiektu garrantzitsu bat da, erasmus+, aurten ez bezala, datorren urtean hegoak izango ditu 
berriro eta 400 ikaslek praktikak egin ahal izango dituzte Europako 17 herrialdeetan. 
 
2021-2022 ikasturteari erronka eta proiektu berriekin ekingo diogu eta komunikazio arloan, bilerak 
presentzial egiteari emango zaio preferentzia. 
 
Azkenik eskerrak eman aurten zuzendaritza uzten dituzten pertsonei, elkartekide moduan egin duzuen 
lanagatik eta ekarpenengatik, bide batez ongi etorria eman nahi diegu taldean sartuko diren zuzendari 
berriei: Fraisoro BHI, Blas de Lezo BHI, Kardala LHII eta Mutriku BHI. 
 
Aipamen berezia, aurten utzi digun Jose Mari Larrañaga Bergararrari, 1993an Ikaslan Gipuzkoa sorrerako 
lantaldean izan zuen ardura, inplikazio eta ilusioagatik, landutako haziaren fruitua garelako, mila esker! 
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Juntakideak 

Elkartekide 
Ordezkariak 

Bulego 
Teknikoa 

Monte Albertia LHII 
Nora Amorena 
Iturralde- 

Izarraitz LHII 
Edu  Sudupe 
Soraluze 

Oñati BHI 
Itziar Agirre Vicente 

IMH LHII 
Josu Torrealdea 
Zarrabe 

Tolosaldea LHII 
Iñaki Paz Arsuaga 

EASO Politeknikoa 
LHII 
Angel del Rio 
Carreño 

Gizarte 
Berrikuntzako LHII 
Ainitze Blanco 
Etxaleku 

Bidasoa LHII 
Alberto Arranz 
Molinero 

Leizaran BHI 
Amaia Lertxundi 
Perurena 

ALE LHII 
Joseba Beristain 
Iñarra 

Miguel Altuna LHII 
Joxu Arana Oregi 

Zubiri Manteo BHI 
Esther Davo 
Urrestarazu 

BIRTLH LHII 
Iñaki Gaztañaga 
Dorronsoro 

Armeria Eskola LHII 
Imanol Urreisti 
Ulacia 

UNI Eibar-Ermua 
BHI 
Oskar Gisasola 
Burgos 

MEKA LHII 
Jose Mari Beristain 

Don Bosco LHII 
Juan Carlos Lizarbe 
De Luis 

Plaiaundi BHI 
Santiago Rodrigo 
Frias 

EAGI LHII 
Lidia Alcerreca 
Garitano´v 

Kardala  LHII 
Imanol Garate 
Golmayo 

Mutriku BHI 
Iñaki Gajate 
Eizmendi 

Oianguren  BHI 
Pilare Mendia 
Auzmendi 

Blas deLezo BHI 
Mikel Arrieta 
Irigoyen 

Iparragirre BHI 
Amaia Eguren 

Usurbil LHII 
Isidro Zaldua 
Unanue 

Fraisoro BHI 
Aitziber Gartzia 
Urbieta 

Zumaia BHI  
Paulo Larrea 
Olaberria 

Ikaslan Gipuzkoa 
Koordinatzailea 
Kepa Altube Eraña 

Mobility 
Koordinatzailea 
Sergio Fidalgo 
Carrera 

Bulego 
Administrazioa 
Maite Arocena 
Gorostidi 

Finantza 
Administrazioa 
Kris Mutuberria 
Huizi 

Mobility 
Administrazioa 
Irene García Ruiz 
Ruano 

Proiektu 
Administrazioa 
Yohana Carrasco 
Sanchez 

Laneki 
Koordinatzailea 
Olatz Imaz 
Mendizabal 6 

https://irunero.eus/wp-content/uploads/2021/03/Beti-Gazte-392-scaled.jpg


1. Ikaslan Gipuzkoa 
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2020-2021 ikasturtean Ikaslan 
Gipuzkoak  hainbat proiektu eta 
ekimen jarri ditu martxan. 
Pandemiak ezarri dituen mugak, 
eragina izan du proiektu 
batzuetan eta ezin izan dira 
burutu edo neurri txiki batean 
mantendu izan dira (Mobilitatea- 
Global Training,…). Baina,  honek 
proiektu berrietarako bideak 
zabaldu ditu eta erronka berriak 
ere ezarri dira, komunikazio eta 
orientazio arloan, gehien bat. 

2. Proiektuak eta ekimenak 
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Estrategia ildoak 

Ikastetxeei-Gizarteari 
Zerbitzua   // Orientazioa 

IK-IR 
 Mobilitatea 

Antolakuntza aurreratua 

Kohesioa 
Formazioa Parekidetasuna 

Komunikazioa 

Berrikuntza 

Harreman 
instituzionalak 

Euskara 
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ESTRATEGIA ILDOA 
IK-IR 

 Mobilitatea 

Nazioartekotza  
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Datorren ikasturtean errekuperatuko dira mobilitate 
guztiak, Global Training, irakasle eta ikasleenak, nahiz eta 
ikasturte honetan lanean jarraitu da ondoren 
zerrendatzen diren arloetan: 
• Erasmus Gutuna (ECHE) GMHZetarako 
• Ikasleak ezin izan dute E+ egin 
• Erasmus+ akreditazioa lortu da 
• TOVET - CORE - SAAM(Áfrika) proiektuak 
• 75 Global Training bekak  2021erako 

 

2. Proiektuak eta ekimenak 

Mobility 
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• SAAM (Afrika) proiektua 

 

2. Proiektuak eta ekimenak 

SAAM tiene como objetivo apoyar 
la movilidad de los profesores y 
estudiantes de FP en varias 
disciplinas (Agraria). Esta alianza 
apunta al desarrollo de nuevos 
planes de estudio, metodologías, 
tecnologías y gestión, y probará 
posibles estructuras para la mejora 
de la movilidad entre África y 
Europa mediante el job-shadowing 
y adquisición de conocimiento 
sobre internacionalización, 
herramientas de transparencia y 
itinerarios educativas. A lo largo de 
40 meses, 70 profesores europeos, 
135 profesores africanos y más de 
300 estudiantes se moverán entre 
ambos continentes. 
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ToVeT KA3 proiektua 
• Lanbide Heziketaren irudia aktiboki 

sustatzea, arrakasta-historiak, jardunbide 
hobeak, berrikuntzak eta tresnak partekatuz 
eta trebetasunen Europako Astean zabalduz. 

 

2. Proiektuak eta ekimenak 

https://cookingforthefuture.net/sustainability-plan/  

Core KA3 proiektua 
• Proiektu honen helburua da 360°-ko webgune berri birtual 

baten probako bertsio bat garatzea, bertan sukaldarien 
gaitasunak nabarmentzea, eta ikasketa- eta espezializazio-
programa guztiak sarbide librekoak izatea. Ikasketa-emaitzak 
ahalik eta gardentasun handienaz ikusi ahal izango dira, eta 
horretarako, OER erabiliko da (adibidez, intsignia digital 
irekiekin), lanbidean behar diren gaitasunetarako 

15 
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Parekidetasuna  
Lanbide Heziketan  

2. Proiektuak eta ekimenak 

= 
ESTRATEGIA  

ILDOA 
Parekidetasuna 

Formazioa 
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                                                                                                                   www.ikaslangipuzkoa.eus         

2. Proiektuak eta ekimenak 

Programa STEAMotive 
 
Gipuzkoako ikasleen STEAMak, bokazioak piztea du helburu, ikasleen motibazioan 
eraginez. Proiektu honetan Mondragon Unibertsitateko Zientzia Teknologia eta 
Osasuna (ZiTeO) ikertaldeak, Vicomtech Zentro teknologikoko Energia eta Industria 
Prozesuetarako Datu Adimenaren taldeekin egin da. Motibazioan eraginez, ikasleen 
konpetentzia zientifiko-teknologiko-matematikoa hobetzeko aukera izango da. Horrela, 
biharko langile izango diren gaurko ikasleek konpetentzia gakoak lantzeko aukera 
izango dute: lanbideratze hobeagoa eta zehatzagoa izango duten lan kualifikatuen 
beharrak asetuz. 
 
Ekintzak 
 
- Azterketa STEAMotive ikasleen motibazioa DBH mailetan 
- STEAM arloko 4 UDak sortu dira 3- 4 DBHko ikasleekin lantzeko 
- Ikaslan Gipuzkoako 3 ikastetxeetatik bisitak egin dira DBHko 3 
ikastetxeetara 
 

Azterketa: 3-4 DBHn 
STEAM arloetan 

ikasleak  interesa 
galtzen dute 

IKASTETXEA GAIA IKASTETXEA 
FRAISORO BHI Basoaren Analisia Zumaia  BHI 

OÑATI BHI Higidura eta Bizikleta kanbioak Mutriku BHI 

EASO POLITEKNIKOA LHII Uraren Analisia Herrikide-Tolosa 

18 



= 
2. Proiektuak eta ekimenak 

ESTRATEGIA  
ILDOAk 

Parekidetasuna 
Formazioa 

Parekidetasun sensibilizazio formazioa 
 

-3 eguneko jardunaldia, Lanbide Heziketa Ikastetxeetako Zuzendari eta irakasleentzat. 
- Ikastetxeetako Planak eta eredua (Ikastetxe bat)  
- Ikastetxeetako ekarpenen laburpena (Ikastetxeak)  
- Zer egin ikastetxeetan adibideak ( Silvia Muriel)  
- Parekidetasun Planaren gidoiaren eta atalen aurkezpena / Laguntzak / Linea estrategikoak (Silvia Muriel) 
- Parekidetasun planaren aurkezpena (Ikaslan Gipuzkoa)  
- Parekidetasun Planak Lanbide Heziketan (Silvia Muriel)  
- Ikastetxeen ekarpenak 

- 25 Ikastetxeetako partaideek parte hartu dute 
 Ekarpenak 

- Partehartzaileen balorazioa  8,78p 

 
 

•Ikaslanetik babes eta indar hori ematen jarraitu 
•Oso lagungarriak izan dira jardunaldiak. 
•Jarraipena emango nioke, Ikaslanetik gai honen ingurukoa formakuntza eskaintzen jarraitu eta 
jarraipena egiteko figura edo batzorde bat sortzea. 
•2. saioa izan da interesgarriena, dinamikoena eta beste ikastetxeetatik ideiak hartu dituguna. 1 
eta 3. saioak motelagoak izan dira, azalpen asko eman dira, gero, praktikarako ez hain 
erabilgarriak. Gure zentroan. Plan estrategikoan ere txertatuta dugu baina hezkuntzatik ez dugu 
ikusten gai honen inguruan ildo zehatz bat. 
•Oso saio onak, ondo antolatuak, argiak eta interesgarriak, aurrera begira hemen sortutako 
taldearekin aurrera jarraitzeko proposamena. Bai formakuntzak jasotzeko eta bai praktika 
komunitate moduan.. 19 



Se presentó al MEC el proyecto “Somos las FP, Futuras Profesionales” el 2019-2020 dirigido a preguntar a las estudiantes de 
FP y posteriormente analizar las causas que hacen que nuestras alumnas de Euskadi y Nafarroa elijan estudiar FP. Ese año no 
fue seleccionada. Hemos estado esperando a la convocatoria y el 2020-2021 no ha salido la convocatoria. Esperamos que el 
2021-2022 lancen una nueva convocatoria, y presentarlo entre el CIFP Miguel Altuna de Bergara (Gipuzkoa), el CIP Virgen del 
Camino de Pamplona (Navarra), CIFP MEKA LHII de Elgoibar (Gipuzkoa), Ncuentra Bila S.L.U. (Consultora en transformación 
organizacional en políticas de género) e Ikaslan Gipuzkoa (Asociación de centros de formación profesional públicos de 
Gipuzkoa) y si sale seleccionado se llevará a cabo en los cursos académicos 2021/2022 y 2022/2023, y acabará con una guía 
de buenas prácticas. Para ello pensamos contar con todas las alumnas de  FP pública  Gipuzkoa y Nafarroa. 
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- Bitartekaritza 
- Orientazioa DBH-BATX 
- FP-Parke foroa 2021  
- Komunikazioa  

2. Proiektuak eta ekimenak 

Ikastetxeei-Gizarteari 
Zerbitzua // Orientazioa 

Berrikuntza 
Komunikazioa Orientazio Plana 

21 



Bitartekaritza 
 
3 Eskualdetan izan dugu zerbitzua: Urolakosta / Bidasoaldea / Oarsoaldea 
 
- Bizi Osorako Orientazio eta informazio zerbitzua da, eta Hezkuntza sistematik kanpo dauden pertsonak  

Lanbide Heziketan txertatzea.  
- Beste bi eskualdetako bitartekaritza zerbitzuekin ere koordinatu gara: Tolosaldea eta Debagoiena. 

 

   

2. Proiektuak eta ekimenak 

22 



Orientazio Zerbitzua 
 
- 26 Orientazio-saio egin dira ikasle, orientatzaile eta 

gurasoekin. 
 

- 951 pertsonekin egin da orientazioa 
 

- Askotan “On-line” izan da eta batzuetan presentzialki  
 

- Youtube bitartez zuzeneko saioak egin dira Lanbide 
Heziketako egitura eta gure ikastetxeetako eskaintza 
azaltzen. 1.500 Ikusletik gora izan ditu emisio bakoitzak. 

2. Proiektuak eta ekimenak 

23 



2. Proiektuak eta ekimenak 

FP/Parke Hetelek, Ikaslanek eta Euskadiko Parke 
Teknologikoen Sareak antolatutako ekimena da, eta 
gazteek lanbide teknikoekiko duten interesa piztea du 
helburu, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako parke 
teknologikoetako puntako enpresak ezagututa eta oinarri 
teknologikoa duten enpresetako Lanbide Heziketari balioa 
emanda. Dagoeneko 5 edizio dira, eta Euskadiko LHko 
ikastetxeetako 2.000 ikaslek baino gehiagok parte hartu 
dute. 

24 



  
Ikaslan 

Gipuzkoa 
 
 
 
 

LH DUALA  
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2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 
KOMUNIKAZIOko  ildo estrategikoari  garrantzi berezia eman zaio.  
Orientaziotik hasita sare sozialetara 4.000 pertsona baino 
gehiagorekin egon gara edo ikusi gaituzte. Gipuzkoan 
matrikulatuko diren %25ak ikusi edo entzun gaitu. 
 
Horretarako erabili ditugun teknikak; 4 Bideo grabaketa, 4 Teasser, 
4 Zuzeneko emanaldi izan dira. Denak euskaraz eta erdaraz. 
Horretarako Ikaslan Gipuzkoako Youtube kanala erabili da. Eta 
4.000 ikusletik gora izan dituzte gure bideoak. 
 
Erabili den sarea, gehien bat Instagram izan da, baina beste sareak 
ere  erabili dira. 
 
Arrakastatsua izan da kanpaina eta baliogarria, pandemiak 
erakutsi digun bide berri hau.  

Komunikazioa 

((( 

26 

https://twitter.com/ikaslangipuzkoa
https://www.linkedin.com/in/ikaslan-gipuzkoa-0222051a6/
https://mastodon.eus/web/accounts/72356
https://www.youtube.com/channel/UCfgQFcQ2tM_7X0XW8NeQk6Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/ikaslangipuzkoa.eus/


2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 
@ikaslangipuzkoa.eus 
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2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 

 

449.770 bisita 

+ 26,32 % 

ikaslangipuzkoa.eus 
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2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 

Youtube Kanala 
ikaslangipuzkoa.eus 
 

4.380 bisita 
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https://twitter.com/ikaslangipuzkoa
https://www.linkedin.com/in/ikaslan-gipuzkoa-0222051a6/
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2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 
Twitter - Facebook -  @ 
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https://twitter.com/ikaslangipuzkoa
https://www.linkedin.com/in/ikaslan-gipuzkoa-0222051a6/
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2. Proiektuak eta ekimenak Komunikazioa 
Prentsa-Komunikabideak 

15  
Agerraldi 
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Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berriaren arteko ikasleen eta langileen 
mugikortasuna errazteko eta arintzeko  proiektua da. Administrazio eta 
Automozio arloan lantzen ari da eta ibilbide akademikoak diseinatuko 
dira. 

 

2. Proiektuak eta ekimenak 

GJH-ODSak Lanbide Heziketan 
Europak markatu dituen Garapen Jasangarrirako 
Helburuak betetzeko eman beharreko  pausuak  Lanbide 
Heziketan 5 jardunaldi izango dira eta 2020-2021ean 
bakarra egin da. Bigarrena 2021eko urrian egingo da. 
Jardunaldia TKNIKA eta Ikaslan Gipuzkoa elkarlanean 
antolatuko da. 
 

Formanaen 

33 





 
•Laneki katalogoa 

 

•14 material berri 

 

• Heziraul.eus jolas 

digitalak 

 

•Odoo RPTa 

euskaraz 
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Lhdualaeuskaraz 

36 

https://youtu.be/ijwESq4D3No


LH IKASTETXEETAKO PRAKTIKA ONAK 

Ni EKAra, zu zergatik ez?, Politeknika Ikastegia Txorierri  / Ikasle ohien esperientziak, Tartanga LHII 

DIGITALIZAZIOA 

Oddo RPTa / Electude eta itzultzaile neuronala /  Gamifikazioa  

MAHAI INGURUA: EUSKARA IKASGELAN 

Bidebieta LHII / AndraMari LH / Maristak Durango 

LP-DUALA EUSKARAZ 

Bizkeus programa / enpresa bat / LP-DUALA euskaraz, nola? / Autodiagnostikorako tresna 
37 



Formazioa 
 
Ikasturtean zehar eman ditugun formazio denak, “on-line” egin behar izan 
dira, guztira bost gai desberdin jorratu dira eta arrakasta handiko saioak 
izan dira.  Guztira 138 pertsonak parte hartu dute eta  aurrerantzean beste 
gai batzuk jorratzeko ideiak ere sortu dira eta ekarpenak jaso dira.  
Formazio Saioak izan dira: 
 

- - Ezgaitasunen trataera Lanbide Heziketan 
 

- - Parekidetasuna Lanbide Heziketan  
 

- - Kudeaketa Aurreratua: Nola antolatu ikastetxeko sarea 
 

- - Administrazio eta Ekonomiaren kudeaketa 
 

- - Lehen Aukera  
 

2. Proiektuak eta ekimenak 
Formazioa Antolakuntza 

aurreratua 
Ardura Sozial 
Korporatiboa 

38 



Batzordeak  eta Lantaldeak 
2. Proiektuak eta ekimenak 

Bi batzorde estrategiko eratu dira bat Lanbiderekin, 
enkomiedaren gai teknikoak lantzeko eta  beste bat  Lanbide 
Heziketako Sailburuordetzarekin, matrikula eta planifikazio 
gaiak tratatzeko 

- Lanbide eta Enkomienda ikastaroak 
Alde teknikoak tratatu dira, bilera informatiboak izan dira eta 
ekarpenak egiteko aukera izan da. Bertan parte hartu dute 
Ikastetxeetako zuzendariak. 
- Matrikulazio-planifikazio prozesua 
Lan talde honetan Ikaslan Araba, Ikaslan Bizkaia eta Ikaslan 
Gipuzkoako ordezkariak egon dira eta helburua, ikaslearen izen-
emate prozesua arintzea, aukerak aztertzea eta aurreko urteko 
akatsak zuzentzea izan da. 

Kohesioa Harreman 
instituzionalak 

2021 Ekaineko azken Asanbladan  
hausnarketarako lau talde, gai 
diferentez hitz egiteko elkartu ziren 
eta ekarpenak jaso ziren. 
Aurrerantzean hobetzeko arloak 
detektatu ziren. 
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Zuzendaritza berriak 

Mutriku BHI 
Oihana Argoitia 

Blas de Lezo LHII 
Ana Manzano 

Fraisoro LHII 
Pili Ibañez de Garaio 

Kardala LHII 
Laura Aldabaldetreku 
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3. 2021-2022 Aurreikuspenak 

STEAM  
MOTIVE 

TKNIKA 

BIGDATA 

LH-Parke 

ADEGI 

= 
MEC 

Somos las FP 
Gizarteratze 

programa 

FORMAKUNTZA 

ERASMUS + 
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2021-2022 ekintza plana 
•Ikasturteko Plana 
•Global Training 
• Ikasbitartekaritza MM 
• STEAM-Motive MM 
•Auditoria 
•Lehen aukera kudeaketa 
• ODOO-IKA Kude-Aurre. 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

•Berritzegune-LH Orienta 
•Enpresa bisita- IR- ADEGI 
•Confebask Bilera 
•LH Kongresua 
•Parekidetasuna LHn-Sen. 
•Zikloen azterketa 
•GFA Berrikuntza 
 

2021 2022 

•Hizkelan VI 
•EUSKOSKILLak 
•NewKulture- ADEGI 
•Kutxa Sariak 
•Formanaen COP-GHJ2 
• Instruktore Formakuntza 
•Zuzendariekin bilera 

•Asanblada 
•EJ Hitzarmena MeMoria 
•Formanaen COP-GHJ 3 
•Kutxa MM-PRoiektua 
•LH orientazioa IK-GU 
 

•LH Orientazioa EPA 
•Aurrematrikula kanpaina 
•Sarbide Proba Matrikula 
•Parekidetasuna LHn-Sen 
• Kudeaketa aurreratua apli. 
• Erasmus+ “= prozedura” 
 

•LP-Duala Kanpaina 
•EJ Hitzarmena MeMoria 
•Formanaen COP-GHJ 4 
•Kutxa MM-PRoiektua 
•LH orientazioa IK-GU 
• ERASMUS + jardunaldia 
• Sarbide Proba Matrikula 
•Zuzendariekin bilera 
 

•LH Orientazioa –Ate irekiak 
•Aurrematrikula kanpaina 
•Erasmus + IK irteera 
• FP Parke Foroa 
• Poctefa-Formanaen Gida 
• FormaNaen GJH 
•Ikaslan Gipuzkoa LH Gida 
 

•Zuzendariekin bilera 
•Formanaen COP GHJ 5 
• ATE IREKIAK kanpaina 
• IKK Proiektuak 
• WEB orria eguneratu 
• lehen aukera deialdia 

•Ikaslan Gipuzkoa-Ate irekiak 
•Aurrematrikula kanpaina 
•Erasmus + IK irteera 
• Formanaen Memoria 
 

•EJ Hitzarmena MM 
•Ikaslan Gip. Asanblada 
•Karguak berritzea 
•Aurrematrikula 
•WEB orria eguneratu 
• Proeiktuen Memoria 
•Memoria ekonomikoa 

•Ikasbitartekaritza memoria 
•Matrikula 
•Matrikula Librea 
•PR-ikasturte Berria-Plana 
• Harrera Zuzendari berriei 
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Gipuzkoako  
Lanbide Heziketa Publikoa 

osatzen dugu! 

Harro gaude! 
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