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Lanbide Heziketa 

Osasungintza Familia



(Kimika eta Elektronika Eskola ohia) Lanbide 
Heziketa zentru integratua da; Jesusen 
Lagundiaren sarean aurkitzen du bere 
burua. Hainbat ekimenetan eta elkartetan 
parte hartzen du: alde batetik, HETEL 
erakundearekin eta Wok Lan Bizkaiaren 
ekimenean parte hartu du hasieratik, Kristau 
Eskolaren barnean dagoelarik. Bestetik, 
kalitaterari dagoekionez, ISO 9001 eta 
Zilarrezko Q kalitate-ziurtagiriak ditugu. 

Teknikari trebeak, pertsona autonomoak eta 
behar bezalako erabakiak hartzen 
dituztenak eta gizatasunez bikainak 
prestatzeko lan egiten dugu. 
Hezkuntza-etapa amaitzean gure ikasleak 
bere buruaren bertsiorik onena izatea da 
gure helburua.

Jesuitak Politeknikoa 

Osasungintza 



Osasungintza 

Lanbide Heziketa hezkuntza-sistemaren giltzarria da. 
Erdi-mailako eta goi-mailako graduekin, prestakuntza-zikloek 
aukera emango dizute unibertsitatean zure formakuntzarekin 
jarraitzeko edo zuzenean lan-merkatuan sartzeko goi-mailako 
teknikari gisa. Ibilbide irekia da, pixkanaka zure helburu 
akademiko eta profesionaletara egokitzen dena.

ZERGATIK LH?

ZERGATIK JESUITAK INDAUTXU?

UNIBERTSITATEA

BATXILERGOA LH GOI-MAILA

USP barikUSP

DBH LH ERDI-MAILA

LAN
MUNDUA

Ekipamendu bikaina duten instalazioak Bilboko 
erdigunean.
Beren espezializazio-arloan lan-eskarmentua duten 
irakasleak.
Talde bakoitzeko bi irakasle laborategiko edo tailerreko 
klaseetan.
Ikasleei laguntzeko giza prestakuntzako koordinatzailea.
Enpresa onenekin lankidetza lan-poltsaren bidez.
Arreta berezia unibertsitatean prestatzen jarraitu nahi 
duten ikasleei.



Osasungintza 

LH Dualak ikasgelako eta enpresako ikaskuntza 
txandakatzeko aukera ematen dizu. Horrela, eskarmentua 
hartuko duzu, teoria eta praktika txertatu ahal izango 
dituzu eta pertsona trebeagoa izango zara. Aldi horretan, 
tutore akademiko baten eta elkartutako enpresako 
prestatzaile baten orientazioa izango duzu.

Ikasketak amaitu ondoren, oro har, LH Dualeko ikasleek 
enpresan lan egiten jarraitzen dute.

Lantokietako prestakuntza bigarren ikasturteko martxotik ekainera 
bitartean egiten da, gainerako modulu guztiak gaindituz gero. Ez da 
ordaindutako lana, benetako giroan eta praktika gidatuekin 
prestakuntza osatzeko tresna baizik.

Modulu honek 360 orduko iraupena du eta nahitaezkoa da. Zure 
tutoreak lagunduko dizu enpresako aurkezpenean, eta praktiken 
jarraipena egingo du.

LH DUALA

Enplegu-agentzia gara. Lan-poltsa oso aktibo bat dugu, eta enpresek 
bertara jotzen dute profil zehatzak eskatzeko.

LAN-POLTSA

TEORIA
%20

PRAKTIKA

%80

LANTOKIKO
PRESTAKUNTZA (LP)



ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA ZITODIAGNOSIA
GOI-MAILAKO HEZIKETA GRADUA

Lagin biologikoen kudeaketa.
Laborategiko teknika orokorrak.
Fisiopatologia orokorra.
Nekropsiak.
Prozesamendu zitologikoa eta tisularra.
Laneko prestakuntza eta orientabidea.

Biologia molekularra eta zitogenetikoa
Zitologia ginekologikoa.
Zitologia orokorra.
Ingeles teknikoa.
Enpresa eta ekimen sortzailea.
Lantokiko prestakuntza.

Osasungintza 

1. MAILA

EMATEN DITUGUN LANBIDE-MODULUAK

2. MAILA

GOI-MAILAKO HEZIKETA GRADUA OSASUNGINTZA FAMILIA



Zikloak 2.000 prestakuntza-ordu ditu.

Klaseak 15: 00etatik 21:00etara ematen dira.

Hiruhileko bakoitzaren amaieran ebaluazio 
bat egiten dugu, eta amaierako ebaluazio 
arrunt bat eta aparteko beste bat egiten dugu. 

Modulu guztiak gainditu ondoren, Anatomia 
Patologikoko eta Zitodiagnosiko goi-mailako 
teknikariaren titulu ofiziala eskatu ahal izango 
duzu.

Osasungintza 

Anatomia patologikoko eta zitologiako goi-mailako teknikaria.

Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikari espezialista.

Zitoteknikaria.

Forentsia laguntzailea.

Autopsia klinikoen eta auzitegi-medikuntzako autopsien hartzailea.

Tanatopraktorea.

Biologia molekularreko laguntzailea eta laguntzailea.

Ikerketako laguntzailea.

Lan-merkatuan sartzen laguntzeko lan-poltsa bat daukagu.

Zeintzuk dira ziklo honetako irteera profesionalak?



Osasungintza 

Eusko Jaurlaritzak ez ditu oraindik aurrez izena emateko eta 
matrikulatzeko datak zehaztu.

Kontaktua: equimica@indautxujesuitak.org

Matrikulazioa



Jesuitak Politeknikoa
Areiltza doktorea kalea 32 (Bilbo)

Telefonoa: 944415978
equimica@indautxujesuitak.org

www.jesuitasindautxu.com

Ezagutu eta jarrai gaitzazu Facebooken, 
Instagramen eta Twitterren.


