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servicios a empresas



Proiektu integratu bat garatzen duen ikastetxe bat gara bikaintasun eta efizientzian oinarritua. Gure balore 

diren hiru oinarrizko ardatzen bidez:

PERTENENTZIA BERRIKUNTZA IRAUNKORTASUNA

Talde itxaropentsu eta formatua  
gara etengabeko hobekuntzaren 

aldeko apustua egin duena.

Aitzindariak gara teknologia, 
metodologia  eta gestio 

integratuaren berrikuntzan.

Ingurumen, gizarte eta ekonomia 
jasangarritasun kontzientzia 

sustatzen dugu.

La Salle Berrozpe

LSBn Lanbide Heziketa  pertsonen eta enpresen etengabeko hobetze prozesu moduan ulertzen dugu. Hau 

buruan diseinatu dugu “LSB enpresa”, formazioa eta zerbitzuak zuei eskainiz lehiakorragoak izan zaitezten.



LSBenpresan bi arlo lantzen ditugu:

LSBenpresa

FORMAZIOA                                       

ZERBITZUAK



LANERAKO FORMAZIOA

 Prestakuntza
Pertsonen eta enpresen garapenean prestakuntza oinarrizko elementua da. Horregatik Enpresak 

lehiakorragoak izan daitezen errekurtso guztiak  formazioa diseinatzera eta eskaintzera bideratzen ditugu La 

Salle Berrozpen.

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

ERDI MAILAKO ZIKLOAK

ETENGABEKO  FORMAZIOA

FORMAZIO OKUPAZIONALA

GOI MAILAKO ZIKLOAK

Elektrizitatea eta elektronika

Elektromekanika mantenua

Soldadura eta galdaragintza

Produkzioaren programazioa 
fabrikazio mekanikoan

Fabrikazio mekanikoaren diseinua

Elektronika mantenua

Administrazio eta finantzak

HASIERAKO FORMAZIOA

Langile aktiboak

Enpresaren neurriko 
formazio eskaintza 

Langabetuak



Zerbitzuak
La Salle berrozpeko Lanbide heziketaren oinarrizko ardatza enpresa da. Horregatik, Euskadiko enpresei 

zuzenduriko zerbitzu ezberdinak garatzen ditugu, Buruntzaldea eskualdean zehazki.

Zerbitzu hauek 3 eremutan multzoka daitezke:

Pertsona
kualifikatuak

ZERTEK
zerbitzu teknikoak

Ekipamenduak
LSBenpresa
S E R V I C I O S  A  E M P R E S A S



ZERTEK
LSBenpresak zerbitzu teknologiko eta gestio zerbitzuak eskaintzea (ZERTEK) du xede, enpresen 

prestakuntza, teknologi eta gestio beharrei erantzuna emanez.

Teknologia, sofware, .. –etako proiektuen garapenean 
aholkularitza eta asistentzia

Antolakuntzan, gestioan, … -etan aholkularitza eta 
asistentzia

3D sistemako planoen migrazioa eta digitalizazioa.

Dibulgazio Jardunaldien antolakuntza

Formazio beharrak aztertu

Enpresan sor daitezkeen arazoei irtenbide teknikoak

Produkzio lanak

Beste zerbitzuak…



NEURRIRA EGINDAKO PROIEKTU EZBERDINEN GARAPENA

• Hegaldi simulagailu baten diseinu eta fabrikazioa, garabi
batetik zintzilikatuta hegan ikasteko, homologazio
europarrarekin (automata eta hidraulikoa)

• Fundamentu pneumatikoak dituen bi erreaktore baten 
diseinua landareen laborantzarako

• Fluidomecanica printzipioan oinarrituz, tamaina bidezko
mama zelulen hautatzaile baten diseinu eta fabrikazioa.

PRODUKZIO SISTEMEN AUTOMATIZAZIOA

• Makinen programazioan formazioa. 

• Mekanizazio eta muntai lerroen fabrikazioa

• Produkzio lerroen estandarizazioa lantresnen aldatzea
errazteko.

• Lantresnen diseinua produkzio lerroen automatizaziorako
(soldadurakoak, galdaragintzakoak, … 

BESTEAK

• Software proiektuen garapenean aholkularitza eta 
laguntza (simulazioen analisia, …)

• Piezen prototipoak egitea eta inprimatzea 3D 
inprimagailuarekin

• ISO 9001:2015 araudi berriaren egokitzapenean laguntza
eta aholkularitza

• INNOBIDEAK-Kudeabide programaren Hasierako
Kontrastea eskatzeko galdetegiaren aurreko
hausnarketan aholkularitza eta laguntza

EGINDAKO ZERBITZU TEKNIKOAK
2016 eta 2017



Ikastetxe eta enpresen arteko 
ikasketa prozesua.

Lanbidek 2000€rekin finant-
zatzen du kontratu urte 
bakoitzeko. Gizarte segurant-
zako enpresa kuotetan 
%100eko murrizketak.

Formazio dualaren modalitate 
bat HIRU+ proiektua da non 
bere xedea berrikuntza 
alorrean enpresa oso txikiak, 
txikiak eta ertainak zentro 
teknologikoetara gerturatzea 
den

Lantokiko Prestakuntza hezi-
keta programa bat da non  
laneko egoera erreal batean 
ikasleak profesioko aktibitate 
berdinak egin ditzakeen.

Helburua ikaslearen formazioa 
hobetzea da,  sistema produk-
tiboan eta gizartean barnerat-
zeko gai izan dadin, arrakasta 
berme guztiarekin eta egokitze 
denbora luzerik behar izan 
gabe.

Doako zerbitzu bat da, 
enpresei langile kualifikatuak 
aurkitzen errazteko.

Gure lan poltsan aurki 
ditzakezu zuen beharretara 
hobekien egokitzen dena.

Pertsona Kualifikatuak

FORMACIÓN EN CENTRO LAN POLTSAFORMAZIO DUALA LP



Ekipamenduak

Bilera gela ezberdinak dauzkagu, gela teoriko eta teknikoak, ordenagailuekin edo gabe ekipatuak, formazioa, 

produktu aurkezpenak, bideo konferentziak eta bestelako ekitaldiak emateko. 

Halaber, zure gaitasun produktiboa hobetzeko beharra izanez gero zure eskura jartzen ditugu gure tailer eta 

ekipamenduak.

Fabrikazio mekanikoa (plotters, abiadura altuko makina, 3D inprimagailua, …)

Elektrizitate- elektronika. Ekipamenduak (CNC makina prototipoak egiteko, 3D inprimagailua, “plug an 

play” makina SMD muntairako eta birgaldaketarako labea)

Soldadura- galdaragintza



Lorpen eta proiektuak

Material berriztagarrien mekanizazioa
Prozesu industrialetan Android-a
Ereduen diseinua : Arduino mikrorobotika  
(robot txikien aplikazioen konrol eta garapena)

Mikroelektronika (zirkuitu integratu ezberdinak 
erabiliz aplikazioak egitea)

3D inprimagailuak 
Dronen fabrikazio eta diseinua
Abiadura handiko mekanizazioa

TEKNOLOGIA 
ALORRA

METODOLOGIA
ALORRA

GESTIO
ALORRA

EFQM-n oinarritutako gestio eredua  (zilarrezko 
Q, urrezko Q,EFQM EUROPA, HOBBIDE)

GESTIO SISTEMA INTEGRATUA : ISO 90001, ISO 
14001, OSHAS 18000

LEAN
Berrikuntza prozesua hobetzeko 
ohitura sortzaileak
Inteligentzia lehiakorra

ETHAZI (Errendimendu altuko hezkuntza zikloak): ikaste metodologia aktiboak ezarri 
(PBL, simulazioa,..)

Garrantzia emanez erronka bidez garatutako zeharkako gaitasunei



STARTINNOVA 

Ekintzaile-tasun portaera sustatu eta 
garatzeko programa.

EKINTZAILE-TASUN 
ALORRA

URRATS BAT 

TKNIKA-rekin koordinatutako programa 
norberaren  enpresak sortzen laguntzeko

IKASENPRESA 

Heziketa programa bat non geletan enpresak 
sortzearen inguruan ari den.

NAZIOARTE
ALORRA

Ekintza ezberdinak nazioarte mailan etorkizunean enpresen nazioartekotasunean lagun dezaketenak.

GLOBAL TRAINING

Europar batasuneko edozein herrialde-
tan  edozein motatako formazio, praktika 
edo trukea, bai ikasle eta bai irakasleak  
europar proiektuak garatu

NAZIOARTEKO FCT

Europako herrialde batean  heziketa zikloei 
dagokien praktikak egitea

ERASMUS +

Goi mailako zikloko titulazioa lortu ondoren 
atzerrian 6 hilabetez praktikak Eusko 
jaurlaritzak eta diputazioak finantzatua



Dagoeneko Enpresa Hauekin Ari Gara Elkarlanean
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