2019 - 2020 IKASTURTEA. ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
AURREZ IZENA EMATEA


Sarrera zuzeneko ikasleak edo sarrera-froga aurreko deialdietan gainditu dutenak: Ekainaren 3tik 14ra biak
barne
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK








Telekomunikazio Instalazioak (A, D eta eleanitza –ingelera- ereduak)
Soldadura eta Galdaragintza (A eta D ereduak).
Hotz eta klimatizazio Instalazioak (A eta D ereduak).
Karrozeria (A eta D ereduak)
Ibilgailu Automobilen Elektromekanika (A, D eta eleanitza –ingelera- ereduak)
Kimikagintza.Tolosako Paper Eskolan emango da. (A, B+ eta D ereduak)
SARTZEKO BALDINTZAK

Erdi mailako heziketa ziklo batean sartzeko ondorengo baldintzaren bat bete beharko da:












DBHko Títulua izatea
Oinarrizko Lanbide Heziketako Títulua izatea
Batxilergo Títulua izatea
Teknikari edo Teknikari-laguntzailearen Títulua izatea
Goimailako teknikariaren Títulua izatea
Unibertsitateko Títulua izatea
Hasierako Lan-kualifikazio programa bateko derrigorrezko moduluak gaindituak izatea
BUPeko 2. kurtsoa. gainditua izatea
Erdi mailako edo goi mailako sarbide gainditua izatea
Erdi mailako heziketa zikoetan sartzeko egin izan diren prestatze-ikastaroa gainditua izatea
25 urte baino gehiagoko pertsonei zuzendutako Unibertsitateko sarbide proba gainditua izatea

AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK.
• Ikaslearen N.A.N. Fotokopia. Adin txikikoek, atzealdeko aurreinskripzioan sinatzen duen aitaren, amaren
edo tutorearen karnetaren fotokopia ere ekarri beharko dute.
• Inskripzioaren eskaera-orria.
• DBHko 4 urtetan lortutako batez-besteko emaitzen espediente akademikoa edo pareko ikasketena edo
Sarbide-frogaren gaitasun-ziurtagiria (sarbide-frogaren azterketara aurkeztu direnak)
IKASLEEN SARBIDEA OHIKO DEIALDIAN
Espediente akademikoaren edo sarbide-frogan lortutako gaitasun-agiria Zentrora ekarri, ekainaren 28 arte
(14:00 ordurarte), bera barne.
ONARTUTAKO IKASLEAK, MATRIKULA
Onartutako ikasleen behin behineko zerrendak uztailaren 5ean iragarki oholean jarriko dira. Erreklamazioak,
uztailaren 8arte. Uztailaren 11an onartutako ikasleen behin betiko zerrendak eta “itxaron-zerrendak”
ezagutaraziko dira.
Onartutako ikasleek beren matrikula egin behar izango dute uztailaren 11tik 17ra, biak barne, behin betiko
zerrendetan "onartuta" daudela egiaztatu ondoren eta Zentroko Idazkaritzan hartuko dituzten argibideei jarraituz.
IKASLEEN SARBIDEA EPEZ KANPO
Jarritako epetan matrikulazioa egin ondoren, edozein Heziketa Ziklotan tokia geratuko balitz, ikastetxeak ikasle
berriak matrikulatu ditzake taldeak osatu arte.
Plaza lortuta ere, iritzia aldatu dutelako edo, matrikulatu nahi ez duten ikasle guztiei Zentroko Idazkaritzan
lehenbailehen esan dezatela erregutzen zaie, beste ikaslegai bati bere plaza egoki dakion, dena den, Zentroak epe
barruan matrikulatu ez diren ikasle guztien plazak egokituko ditu.
IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA: 9.00etik 14:00era
8.30etik 13.30era uztailean
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