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PARTE HARTZEN DUEN EKINTZAREN DATUAK 
 

IKASTAROAREN KODEA (3) IKASTAROAREN IZENA 

  
 

LANGILEAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK:................................................................................................................................................................................................................................... 

HELBIDEA: …………………………….……………..…….………………………     P.K..: ………………….     HERRIA/PROBINTZIA: ……………….………………….. 

UDALERRIA: ………………………..…….………………………..        HERRITARTASUNA: ………………………………..….…………………..………………………… 

I.F.Z.: ……………………….……………        TELEFONOA: …………………………………………      E-MAIL: …………………....………………………………….…… 

GIZARTE-SEGURANTZAKO ZENBAKIA: ………………………………   JAIOTZA-DATA: ……………………    SEXUA:    GIZONEZKOA     EMAKUMEZKOA 

Katalogo modularren planentzako bakarrik: 

JAIOTZA:   HERRIA: ………………………………..   L. HISTORIKOA: ……………………………..   UDALERRIA: …………………………….. 
 

IKASKETAK: 2   
   . ............ KATEGORIA: 2   ................ KONTRATU MOTA: 2   …....…....  LANALDI MOTA:       EGUN-ZATIKOA        EGUN OSOKOA 

LANGABEZIAN AL ZAUDE?:             BAI    NOIZTIK: ………………………        EZ 

EGOERA BEREZIAK: 2   
   .................................................. 

 
GAUR EGUNGO ENPRESAREN DATUAK 

ENPRESAREN IZENA: ……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………….…………….. 

IFK: ......................................... JARDUERA: 2   ........... PLANTILA: 2   ........... IZAERA JURIDIKOA: 2   .......... LANTOKIKO POSTA-KODEA: ….…….…..……….. 

 
> Parte-hartzailea izango da adierazitako datu pertsonalen arduradun. 
> Agiri honen kopia bat parte-hartzaileari emango zaio eta originala prestakuntza-planaz arduratuko den entitate titularraren esku geldituko da. 
 
DIGITALEN ZIHURTAGIRIETARAKO SOILIK 

Behean  sinatzen duen pertsonak bere baimena eta beharrezko datuak espresuki (BAI  / EZ ) ematen dizkio METAPOSTA, S.A.ri erabiltzaile postontzia sortzeko; honen bitartez 
METAPOSTAn alta burutu ahal izango du. 
Indarrean dagoen datu-babesaren araudiarekin adostasunean, zure alta gauzatzeko eta zerbitzua kudeatzeko xedearekin, zure informazioa "Erabiltzaileak" deituriko fitxategi batean dago. 
Fitxategiaren arduraduna METAPOSTA da, eta Datuak Babesteko Espainiar Agentziari honen berri eman zaio. Datu hauek ikusteko eta, behar izanez gero, haien zuzenketa, 
aurkakotasuna edo deuseztapena eskatzeko helbide honetara zuzendu beharko zara: lopd@metaposta.com 
 
 
 
 

 Langilearen sinadura  4       ......................................(e)n,201....(e)ko….........................................aren...................(e)(a)n 
 

PRESTAKUNTZA-ZENTROAK EZARRITAKO IKASTAROETAN SARTZEKO BALDINTZAK 

(Entitate titularrak beharrezko ezagutza-mailaz gain parte-hartzailearen motibazioa eta prestakuntza-ekintzetan izango dituen aprobetxamendua edo 
bertaratze-maila bermatzera bideratutako baldintzak islatu ahal izango ditu atal honetan, betiere baldintza horiek etengabeko prestakuntza kudeatzeko 
egiaztatutako prozeduretan hartzen badira barne.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 

Ikastaroa hasi baino lehen, Prestakuntza-zentruak akreditazio dokumentala eskatu ahal izango du, parte-hartzaileak 
adierazi dituen datuak egiaztatzeko eta HOBETUZ-era bidaltzeko. 

Langilearentzako oharra:  Agiri honen hurrengo orrialdean informazio erabilgarria aurkituko duzu HOBETUZ-ek diruz lagundutako batera finantzatutako 
ikastaroetan parte hartzeari begira. 

 
1     HOBETUZ-en aurrean prestakuntza-planaz arduratuko den prestakuntza-zentroak bakarrik bete beharreko datuak. 

2    Ikus kodeak agiri honen hurrengo orrialdean. 

3    Ikastaroaren barne-kodea, hori prestakuntza-zentroan izanez gero. 

4    Parte-hartzaileak prestakuntza-planaren arduradunari hori kudeatu ahal izateko beharrezko datuak eman beharko dizkio. 

 
Eskatzailea dokumentu honetan jasotako datu pertsonalen egiazkotasunaren erantzule izango da.  
Eskatzaileak baimena ematen du bere datuak Hobetuz – Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioari lagatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan 
eta 12/21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 27.etik 30.era bitarteko artikuluetan jasotako baldintzetan. Inprimaki honetako datuak Hobetuz – Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioaren 
titulartasuneko fitxategi automatizatuei gehituko zaizkie. Nahi izanez gero, Legean jasota dauden sarbide, zuzenketa edo deuseztapenerako eskubideak balia ditzake. Horretarako, Hobetuzi 
idatzi bat bidali beharko dio helbide honetara: Kale Nagusia, 35, 6. solairua, 48009 Bilbo (Bizkaia)). 
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IKASKETAK KATEGORIA 

1. Lehen mailako ikasketak amaitu gabe. 

2. Lehen mailako ikasketen egiaztagiria. OHO titulurik gabe. 
Oinarrizko batxilergoa errebalidarik gabe. 

3. Eskola-graduatua. Oinarrizko batxilergoa errebalidarekin. OHO. DBH. I. 
IEE 

4. LH I. Industriako ofiziala, II. mailako lanbide-moduluak, erdi-
mailako heziketa-zikloak. 

5. BBB. UBI. PREU. Goi-mailako batxilergoa errebalidarekin. II. 
IEE. LOGSE batxilergoa. 

6. LH II. Industria-maisutza. III. mailako lanbide-moduluak. Goi-
mailako heziketa-zikloak. 

7. 1. zikloko unibertsitate-titulua - diplomatuak. 

8. 2. zikloko unibertsitate-titulua - lizentziatuak. 

9. 3. zikloko unibertsitate-titulua - doktoreak. 

1. Eskulangintzako industrietako, eraikuntzako eta meatzaritzako artisauak 
eta langile kualifikatuak, langileak izan ezik. 

2. Administrazioko enplegatuak. 

3. Sukaldeko zerbitzuetako, zerbitzu pertsonaletako, babes-zerbitzuetako 
langileak eta merkataritzako saltzaileak. 

4. Instalazio eta makinetako langileak; muntatzaileak. 

5. Unibertsitatekoak ez diren teknikariak eta profesionalak. 

6. Unibertsitateko teknikariak eta profesionalak. 

7. Nekazaritzako eta arrantzako langile kualifikatuak. 

8. Enpresetako eta administrazio publikoko zuzendariak eta gerenteak. 

9. Kualifikaziorik gabeko langileak. 

LAN-KONTRATUAREN MOTA JARDUERA 

1. Mugagabea/ Aldizkako Langile Finkoa 

2. Obra edo zerbitzukoa. 

3. Aldi baterakoa produkzioaren inguruko arrazoiengatik / jarduera berri bat 
merkaturatzeagatik. 

4. Erretiratzeko adina aurreratzeagatik ordezteko, erreleboko edo bitarteko 
kontratua. 

5. Praktiketakoa / ikaskuntzakoa / prestakuntzakoa. 

6. Autonomoak. 

7. Nekazaritzakoak. 

8. Administrazio publikoaren zerbitzurako langileak. 

9. LAABen kotizatzen duten kooperatibetako langileak/bazkideak 

1. Nekazaritza. 

2. Eraikuntza. 

3. Industria. 

4. Zerbitzuak. 

 PLANTILA 

1. Gehienez ere 10 langile. 

2. 11-50 langile. 

3. 51-250 langile. 

4. 250 langile baino gehiago. 

IZAERA JURIDIKOA 

1. Enpresa publikoak. 

2. Enpresa pribatua, autonomoak barne. 

3. Ekonomia soziala (kooperatibak, LSA eta abar). 

4. Enpresa buruen elkarteak edo sindikatuak. 

5. Administrazio publikoa (zentrala, autonomikoa, tokikoa). 

6. Irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak 

EGOERA BEREZIKO TALDEEN TALDEA 

1. Minusbaliatua 

2. Etorkina 

3. Hainbat  

LANGILEARENTZAKO INFORMAZIO ERABILGARRIA: 

*  Prestakuntza-ekintzak  doakoak  izango dira parte-hartzaileentzat 

*  Parte-hartzailea prestakuntza-ekintzatik kanporatzeko nahiko arrazoi izango da ekintzaren iraupenaren %25 baino gehiago huts egitea. 

*  Parte hartuko duten langileak prestakuntza-planaz arduratuko den entitateak aukeratuko ditu eta horrek jakinaraziko dio langileari prestakuntzan parte 

hartzeko onartu duela. 

*  Ikastaroa egiteko hautatu dituzten eskatzaileei ondorengo informazioaren berri emango zaie prestakuntza-ekintzaren hasieran: 

*  Prestakuntza-ekintza hasteko eta amaitzeko data zehatzak eta ordutegia. 

*  Prestakuntza-ekintzaren helburuak (lortu beharreko gaitasunak), edukiak edo programak. 

*  Erabiliko den ekipamendua, material suntsigarria eta didaktikoa. 

*  Prestatzailearen/tutorearen izena. 

*  Informazioa/orientazioa emateko jardueraren bat egingo bada, jarduera horren ordu-kopurua. 

*  Prestakuntza-ekintzaren amaieran,bi hilabeteko epean, parte hartu izanaren egiaztagiria emango zaie langileei. Bertako edukiak langileei bideratutako 
Lanbiden deialdian, deskribatutakoak izango dira. 

*  Prestakuntza-plan bakoitzean parte hartuko duten administrazio publikoen zerbitzurako langileen kopurua %10 izango da. 

*  Langileei bideratutako HOBETUZ-en deialdiaren aplikazio-eremuan, langile batek ezingo du behin baino gehiago parte hartu prestakuntza-ekintza 
berdinean. 

*  Langileak agiri honetako prestakuntza-ekintzei buruzko ohar edo erreklamazioren bat egin ahal izango dio HOBETUZ-i. Horretarako aski du idatzia 

bidaltzea honako helbidera: 

HOBETUZ, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa, Gran Vía, 35 - 6. solairua, 48009 BILBAO 

 


