


IKASI heziketa entitate pribatua da, eta KONTSULTA-zerbitzua

eta PRESTAKUNTZA- IKASTAROAK ematen ditu.

Aholkularitza arloan gure jarduna enpresa

mundura bideratua izan da  hasieratik: aholkatu,

kudeatu eta prestakuntza-proiektuak garatzea

da gure egitekoa.

Prestakuntza-ikastaroak ematen dituen

Heziketa Zentroa den aldetik, Etengabeko.

Prestakuntzaren esparruan kokatzen dira gure

ekimenak: langileak birziklatzea alde batetik,

eta langabetuentzako Lanerako Prestakuntza,

bestetik.

Gure lan filosofiaren helburu nagusia gure

bezeroen beharrei erantzutea da, kalitatezko

zerbitzuari eta gure profesionalen

eskarmentuari esker.

Bidekurutzeta, 3- 1º.  20570 BERGARA
Tel.: 943 76 40 33  Fax: 943 76 90 41
e-mail:  info@ikasi.com
www.ikasi.com
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Prestakuntza-

Lan munduan gertatzen diren atergabeko aldaketen

ondorioz, enpresak eta horien giza baliabideak

etengabeko bilakaera  egoera horretara moldatzera

behartuta daude. Etengabeko Lanbide-prestakuntza

ezinbesteko tresna da enpresen konpetibitatea

sendotzeko; izan ere,  langileak egokitzen jarraitzeko eta

gaitasun eta trebakuntza-mailaren hobekuntza

ahalbideratzen ditu.

Ikasi-ren Aholkularitza saila prestakuntza-proiektuak

diseinatzen eta garatzen espezializatua dago. Gure

Prestakuntza Kudeatzaileen laguntza teknikoarekin

enpresei aholku ematen diegu beren Etengabeko

Prestakuntza Egitasmoen kudeaketako faseetan.

Aholkularitza



etengabeko prestakuntza

PRESTAKUNTZA BEHARREN DIAGNOSTIKOA

PRESTAKUNTZA-PLANA EGITEA

PRESTAKUNTZAREN FINANTZIAZIORAKO LAGUNTZEN KUDEAKETA

PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK EMATEA

PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA

LAN-POLTSA

INEMek
HOMOLOGATUTAKO
ZENTROA, Europako
Gizarte Funtsarekin batera
finantziatutako
Prestakuntza eta
Lanbideratze Planeko
ikastaroak emateko

LANGAI- Lanerako Euskal
Zerbitzuaren ZENTRO
LAGUNTZAILEA

 Prestakuntza
Lanerako
Prestakuntza ezinbesteko tresna da lan- merkatuan sartzeko.

Arlo horretan,  gure egitekoa lehen lanaren bila dabiltzan langabeei, zeukatena
galdu dutenei eta luzaroko langabeei zuzendua dago

erakunde publiko eta pribaturekin elkarlanean dihardugu, enplegua eta
prestakuntzarekin lotutako egitasmoetan.
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Ikastaroak neurrira, bezeroaren beharretara egokitutako edukiekin.

Ordutegiak eta datak bezeroaren aukeran.

Eskolak enpresaren edo Ikasi-ren  instalazioetan.

Ikasi-k ekipamendu informatikoa edo bestelako ekipamendu
bereziak bezeroaren instalazioetara eraman ditzake.

“IN COMPANY” PRESTAKUNTZA

Bezero Bakoitzari,
       egokitutako soluzioa

Enpresak finkatutako helburuetatik abiatuta, erakundearen arduradunekin elkarlanean, enpresaren
gabeziak aztertzen ditugu; eta hala,  kasu bakoitzerako prestakuntza- aukerarik onena hautatzen
dugu,  betiere ekoizpen prozesuak hobetzeko helburuarekin.
“Zure prestakuntza-proiektuak arrakasta izateko tekniko eta profesional gaituen taldea jartzen dizugu
eskura”.

Prestakuntza beharrak detektatu ondoren Prestakuntza-plana egiten da: bertan planifikatzen dira
prestakuntza-ekintzak eta zehazten da eskola-emaileak zeintzuk izango diren.Prestakuntza-plana izango
da enpresen gabeziei konponbidea emateko tresna.

Laguntza ofizial, dirulaguntza eta abarrei buruzko informazioa eta aholkua ematen dizugu, Planaren
garapen teknikorako kudeaketa osoarekin batera: Eskabideak bideratzea, Dokumentazioaren jarraipena
eta kontrola, Justifikazio memoria egitea, Prestakuntza ekintzen ebaluazioa eta Prestakuntza-planaren
ebaluazioa orokorra.
“Enpresen esku jartzen dugu, Etengabeko Prestakuntza-planetarako Laguntzen Kudeaketaren arloan
dugun eskarmentu guztia”.

Ikastaro aukera zabala eskaintzen dugu arlo ugaritan eta modu desberdinetan: aurrez aurrekoak,
urrutikoak eta mistoak.
- Ordutegi aukera zabala.
- Irakasgaietan espezializatutako irakasle taldea, lan munduan eta irakaskuntzan esperientziaduna.
- Teknologia berriak instalazio modernoetan.
- Metodologia eraginkorra, azalpen teorikoak eta kasu praktikoak erabiliz, ikaslearen parte hartzea

bultzatzen duena, bai bakarka eta bai lan-taldeetan.
- Ikasmateriala eta gaiaren dokumentazioa ikastaroan zehar ematen diogu ikasleari.
- Ikastaroan parte hartu izanaren diploma egiaztatzailea.

Talde eta jarduera-sektoreentzat espezializatutako prestakuntza planifikatzen dugu.

Prestakuntza ezinbesteko tresna da lan- merkatuan sartzeko.
Arlo horretan,  gure egitekoa lehen lanaren bila dabiltzan langabeei, zeukatena galdu dutenei eta
luzaroko langabeei zuzendua dago.
dihardugu, enplegua eta prestakuntzarekin lotutako egitasmoetan.



prestakuntza-arloak

KALITATE-SISTEMAK

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

INGURUMENA

- ISO 9000
- Prozedurak
- Kalitate-Bermea
- Hobekuntza Iraunkorra
- Auditoretza
- K-21

- Arriskuen Ebaluazioa.
- Ekintza Prebentiboaren Planifikazioa.
- Lehen Sorospena.
- Larrialdiko Neurriak.
- Exekutibo eta Zuzendarientzako

Jardunaldi Teknikoak.
- Oinarrizko mailako Teknikaria (ikastaro

presentzialak edo urrutikoak)
- Goi-Teknikaria Segurtasun. Higiene eta

Ergonomiako Espezialitateetan (ikastaro
erdipresentzialak).

- Arrisku-Faktoreak eta Prebentzio-Neurriak
(sektore eta enpresa bakoitzera egokituta).

- ISO 14000.
- Ingurugiro-Auditoretza.
- Indarrean dauden arauak.
- Hondakinen Tratamendua.
- Ingurumen-eraginaren azterketa.
- Prebentziorako kanpo-zerbitzua.

DISEINUA

ADMINISTRAZIOA ETA GESTIOA

MERKATARITZA ETA MARKETING

TEKNOLOGIA

GIZA BALIABIDEAK
INDUSTRIA-PSIKOLOGIA

INFORMATIKA

- Kontabilitatea + CONTAPLUS
kontabilitate-programa.

- Langileen administrazioko
teknikak: Langileen kontratazioa,
Nominak eta Gizarte-Aseguruak
+ NOMINAPLUS.

- Zerga-gestioa: Sozietateen
gaineko Zerga, B.E.Z., P.F.E.Z.,
beste zerga batzuk.

- Gestioaren Aplikazio
Informatikoak: CONTAPLUS,
FACTURAPLUS, NOMINAPLUS.

- Adobe Photoshop.
- FreeHand.
- Ordenagailu bidezko diseinua:

Autocad.
- Dreamweaver.
- Web-orrien diseinua.

- Kalitatea Bezeroarekiko Arretan.
- Salmenta Teknikak.
- Telefonoaren Erabilera

Profesionala. Telemarketing-a.
- Merkataritzako Zuzendaritza eta

Planifikazioa.
- Marketing eta Salmentak

- Planoen Interpretazioa.
- CNC.: (Zenbakizko Controla),

Tornua, Fresatzeko Makina,
Mekanizazio Zentroak.

- Automatismoak: Electrikoak,
hidraulikoak, Pneumatikoak,
Programagarriak.

- Zuzendaritza eta Lidertza Sistemak
- Komunikazio Gaitasuna.
- Zuzendaritza Gaitasuna.
- Negoziazio Teknikak.
- Talde Lana.
- Motibazioa.
- Langileen Aukeraketa.

- OFIMATIKA: Windows, Word,
  Excel, Access, Power Point.
- KOMUNIKAZIOAK: Internet, Win-

dows NT, Novell.
- PROGRAMAZIOA: HTML Progra-

mazioa, C/C++, Visual Basic, Ja-
va.



INGELESA
FRANTSESA
ALEMANA
ITALIERA

"In company" ikastaroak

Murgiltze-ikastaroak

Ziklokako prestakuntza

Banakako ikastaroak edo
talde itxiak

Lau motatako prestakuntzak
ematen ditugu

Neurrira prestatutako
ikastaroak enpresan bertan,
norbanakoen eta laneko
beharren arabera.

Hizkuntza bat ahalik eta
azkarren ikasteko premia
dutenentzat  gomendatuta.

Horretarako ikasleak
eguneroko dinamikatik
isolatzeko instalazioak ditugu,
ikasketa giro intentsibo egokia
sortzeko: ikasketak eta aisia
uztartzen ditugu, betiere,
irakasle adituen
segimenduarekin.

Ikastaro bakoitza zenbait moduluz
osatuta dagoenez, ikaslea
egokien datorkion mailan sar
daiteke.

Norberaren edo lanaren beharren
arabera antolatzen dira.
Eskolak instalazioetan bertan nahiz
zentroan izan daitezke.

- Presentziazkoa.
- Urrutiko tradizionala.
- Teleprestakuntza edo on-line

prestakuntza.
- Prestakuntza mistoa.

Erabiltzen dugun metodologiari esker,
teknologia berriek ematen dizkiguten
baliabideak baliatzen ditugu
ikastaroa inguru multimedia batean
garatzeko.

Nahi izanez gero, ikasleek
presentziazko tutoretzak jaso
ditzakete, zalantzak eta abar argitzen
laguntzeko.

EUSKERA
Bestelako hizkuntzak, aurrez eskatuta


