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IKAS-EKINEZKO 

ERREGIMENEKO 

LANBIDE HEZIKETA  

DUALA 

2021-2022 



IKASTETXEKO ARDURADUNAK 

• DUAL KOORDINATZAILEA: Eneritz Elorza Pagaldai 

lpduala@izarraitz.eus  

 

• DUAL TUTOREAK:  

– Gizarteratzea: Roberto Peña Alonso rpena@izarraitz.eus 

– Mekanika/Mekatronika: Jabier Alberdi Aranguren 

jaalberdi@izarraitz.eus 

– Zurgintza:  

• Erdi Maila:Koldo Anta Mendiola kdeanta@izarraitz.eus  

• Goi maila: Ibon Bedialauneta Laka 

ibedialauneta@izarraitz.eus  

– Administraritza: Eneritz Elorza Pagaldai lpduala@izarraitz.eus  
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ZERTAN DATZA ? 
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• Alternantzian oinarritutako formakuntza 
programa bat da, bertan ikasle-langileak 
ordaindutako lanpostu batean dihardu 
ikasten ari den bitartean. 

• KONTRATU/BEKA modalitatea izan daiteke. 
• 1-3 urte artean iraun dezake: 

• Lehen urtea ikastetxean.  
• Bigarren urtea ikastetxean eta enpresan alternantzian. 
• Hiru urtetara luzatzeko aukera dago. 

 
  

  



IKASLEENTZAKO ONURAK 

• Lan esperientzia. 

• Ikasitakoa praktikan jartzea. 

• Ordainsaria+kotizazioa. 

 

*Lanpostuak bat etorri behar du ikaslea ikasten 
ari den titulazioaren lanbide profilarekin. Hori 
horrela, gaitasun teknikoak zein zeharkakoak 
sakontzeko balioko du.  
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ENPRESARENTZAKO ONURAK 

• Langile kualifikatuak. 

• Belaunaldi erreleboa erraztea.  

• 2.000€ko diru laguntza, urtebeteko 
kontratazioagatik. (KONTRATU modalitatean). 

• 250 langile baino gutxiago dituzten enpresetan 
Gizarte Segurantzarekiko kuotaren %100 murriztea. 
Gainerako enpresentzat %75a ( KONTRATUA ). 
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ENPRESARENTZAKO ONURAK 

• Behin dual kontratua amaitutakoan 
“mugagabean” bihurtzen bada, enpresak 3 
urteko hobaria izango G.S.-ko urteko 
kuotetan:     1.500 €/urteko edo 1.800 
€/urteko, gizonezkoa edo emakumezkoa izan 
(KONTRATUA). 
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EGUTEGIA 

• Lan-egutegia enpresa sektorearen 
hitzarmenari dagokiona da, ikastetxearen 
egutegiarekin koordinatuta. 

• Enpresa Kontratu/bekak irauten duen 
bitartean, ikasleak eskola-enpresa egonaldia 
bateragarria izan behar du.  

•  Goizez eskolara eta arratsaldetan enpresara 
joan beharko du, asteko bost egunetan. 
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EGUTEGIA 
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Ikastetxean 550 ordu. 

Enpresan 1150-1200 inguruan. 



ORDAINSARIA 

 

• Hitzarmenean jasotzen den lan - denboraren 
portzentaiarekiko proportzionala da 
ordainsaria (hitzarmen bidez ezarritakoaren % 
75 gehienez). Normalean %67-68 artean.  
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ORDAINSARIA 
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EGINBEHARRAK 

• Formakuntza plana hasi aurretik proiektu bat idatzi behar du 
ikastetxeko tutoreak eta zikloko 2.mailako ikasgairen batekin 
lotu. (Gehienez 3 ikasgai). 

– Modulu/ikasgaiaren azken nota: % 80 ikastetxekoa, %20 
enpresakoa.  

• Bukatu ondoren, ikastetxeak memoria bat bete behar du.  

• Enpresa eta ikastetxeak tutore bana izendatu behar dute eta 
ikaslearen jarraipena egin, urtean zehar bisitak eginez eta 

hauen berri ikasleari emanez.  
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DESBERDINTASUNAK KONTRATUA/BEKA 

KONTRATUA  BEKA 

ADINA 16-25 urte artean (hasiera 
egunean). 

Ez dago adin mugarik. 

DIRU LAGUNTZA ENPRESARI 
LANBIDEK 

2.000€ - 

ENPRESAKO EGONALDIA Gehienez hitzarmen 
kolektiboaren %75, 1go 
urtean. 
Gehienez hitzarmen 
kolektiboaren %85 2-3.urtean.  

Gutxienez 800 ordu.  
Gehienez hitzarmen 
kolektiboaren %75, 1go urtean 
Gehienez hitzarmen 
kolektiboaren %85 2-3.urtean.  

ORDAINSARIA Hitzarmen kolektiboak 
ezertzen duena. Inoiz ere ez 
LGS/SMI baino txikiagoa. 950€ 
2021ean.  

Beti >= LGS/SMI, lan egiten 
den %aren arabera. 
Inoiz ez  LGS/ SMIaren %60 
baino gutxiago.  
 

PROBALDIA Hitzarmen kolektiboan 
ezarritakoa 

Ez dago zehaztua 
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DESBERDINTASUNAK KONTRATUA/BEKA 
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KONTRATUA BEKA 

LANGABEZIA ESKUBIDEA BAI EZ 

PENTSIORAKO KONPUTATU BAI BAI 

ISTRIPU ETA 
GAIXOTASUNAK 

KOBERTURA BAI  KOBERTURA BAI 

ESPEZIALIZAZIOAK BAI  BAI. EAEkoak soilik.  

DENBORALDIA Gutxienez urte 1.  
Gehienez 3 urte. 

Gutxienez 800 ordu.  
Gehienez 3 urte.  



INFORMAZIO GEHIAGO 

• www.izarraitz.eus/zerbitzuak/lhduala 

• www.fpeuskadidual.eus 

• lpduala@izarraitz.eus 
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