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2012ko Langabeziaren kontrako Planak, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak hitzartuta, heziketa-sistematik eta sistema laboraletik
bultzatutako Lanbide-heziketako Sistema Osoko eraikuntza bultzatzen du, inongo zalantzarik gabe, eta bere neurrien artean,
ikastetxe eta enpresen arteko txandakako heziketa-prozesuak aurreikusten du. Heziketa eta Prestakuntzarako Kontratuaren
bidez, lanbide-heziketa berria esperimentatzeko asmoz, ikasleari gaitasun profesional akreditatuak emateko, lanbide-heziketa
ikastetxetako heziketa eta lantokien prestakuntza lotzeko estrategia ahalbidetzen du.
Egungo heziketa eta prestakuntzarako kontratuaren erregulazio berriak enplegurako aukerak hobetzea du helburu, pertsonen kualifikazioen maila handitzen, enpresa batean ordaindutako lanarekin prestakuntza profesionala lortzea baimentzen
duen heziketarekin konbinazioaren bitartez.
IKAS-EKINEZKO Programaren helburuak:
1. Lanbide-heziketako ikasleek (16 eta 30 urte bitartekoak) beren gaitasun profesionalak hobetu ahal ditzaten lanbide
heziketako arautuko titulua lortzen enpresetan ordaindutako praktika laboralarekin txandakako ereduan bitartez, enpresetako beharrak eta langileek lortutako konpetentziak bateratzera lagunduz. 30 urte baino gehio duten ikasleak, bekaren
bidez parte hartu dezakete.
2. Garatu beharreko prestakuntza arautzea eta kreditatzea, ikastetxe zentroen eta enpresen bete beharrak, programaren finantzazioa eta programa honen babesean egingo diren heziketa eta prestakuntzarako kontratuen diru-laguntzak.
IKAS-EKINEZKO Programaren ezaugarriak:
1. Parte hartuko duten enpresek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean izan beharko dute beren lanpostuak
2. Kontratuaren eredua heziketa eta prestakuntzarako kontratua izango da, langileen estatutuko legeko testu bategileko
11.artikuluaren bigarren atalean doituta, Errege-Dekretu Legegile 1/1995 martxoaren 24an onartuta. 2015. urtetik, beka
modalitatea ezarri da. Bekaren bidez, ez dago adia mugarik eta edozein ikasle-langile hartu dezake parte.
3. Kasu guztietan, ikastetxearen eta enpresaren artean banatuko diren denborak Langileen Estatutuaren Legean, eta bere
11.2 artikuluan jasotzen denarekin bat etorri behar du, hots, enpresan %75ko permanentzia gehienez (behar berezien
kasuan, eta salbuespen gisan, %100 izan daiteke), enpresako lan-hitzarmenean jasotzen den ordu kopuruaren arabera (batez besteko 1.750 ordu/urteko). Ordainketa enpresan lan-denbora eraginkorraren arabera finkatuko da. Ordainketa
ezin izango da lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa izan, lan eraginkorreko denboraren proportzioan. Kontratazio modalitate honen azpian, bai gaueko lanak gauzatzea, bai eta txandetan aritzea debekatzen da.
4. Ikastetxeko heziketa, orokorrean, era presentzialean egingo da, baina, heziketaren atalen bat on-line garatu daitekeen
posibilitatea ere aurreikusten da.
5. Enpresak tutore bat izendatuko du eta aktibitate laboralaren jarraipenaren arduraduna izango da, bai eta enpresa eta
heziketa zentroaren artean izango den koordinazioa eta komunikazioaren arduraduna, eta irakasle-tutore bat programazioaren eta prestakuntza aktibitateen arduraduna. Heziketa zikloaren lehenengo kurtsoa Lanbide ikastetxean egingo du
eta heziketan bigarren kurtsoa txandakako formatuan, urte 1eko luzapena duen lan-kontratupean.
6. Heziketa zentroak programazioa prestatuko du, eta bertan, ikastetxean eta enpresan burutuko diren prestakuntza aktibitateak, bereziki, jasoko dira, bai eta azken hauek ebaluatzeko irizpideak. Era berean, heziketan osagarriak izango diren
aktibitateak ere jasoko dira, bai eta berauek ebaluatzeko irizpideak ere.
7. Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak programa honen babespean aurreikusten diren heziketa eta prestakuntzarako kontratuak finantzatuko ditu, 2.000 eurorekin urteko eta kontratuko. Diru laguntza bi epetan ordainduko da: lehenengo
ordainketan %60a, prestakuntza ekintza habiatu ondoren, eta bigarren ordainketa, %40raino, prestakuntza ekintza bukatu
ondoren, gastuak justifikatu eta kitapena egin eta gero.

PIZGARRIAK
KUOTEN MURRIZKETAK heziketa eta prestakuntzarako kontratuetan.
ENPRESEN kuotetan, bai eta LANGILEEN kuotetan ere, murrizketak ezarriko dira.
1. Enpresei aplikatu dakizkien pizgarriak heziketa eta prestakuntzarako kontratuak egiteagatik:
Enpresa mota

Pizgarri
aplikagarria

Murrizketaren
iraupena

Baldintzak

GEHIENEZ 249 LANGILE
DITUZTEN ENPRESAK

Enpresa-kuotaren
%100eko murrizketa

Kontratuaren eta bere luzapenen iraunaldi guztian zehar

250 LANGILE EDO GEHIAGO DUTEN ENPRESAK

Enpresa-kuotaren
%75eko murrizketa

ENPLEGU-BULEGOAN
INSKRIBATUTAKO
LANGILEEN
KONTRATAZIOA

2. Heziketa eta Prestakuntzarako kontratuaren modalitatean kontratatuko diren langileei aplikatuko zaizkien pizgarriak: kontratua irauten duen bitartean Gizarte Segurantzari ordaindu behar zaizkien kuoten %100 murrizketa, bai eta luzapenean
balego ere.
3. Heziketa eta Prestakuntzarako kontratuak kontratu mugagabeak konbertsioagatiko enpresei aplikatzeko moduko pizgarriak, edozein delarik gauzatzeko data:
- Gizarte Segurantzari enpresek ordaintzen dioten kuotan 3 urteko murrizketaren eskubidea izango dute:
■■ Murrizketaren kopurua 1.500 €/urtekoa izango da.
■■ Emakumezkoen kasuan, dagokion murrizketa 1.800 €/urtekoa izango da.

IKAS-EKINEZKO PLANA. 2016-2017 IKASTURTEA
Lanbide Heziketako sailburuordetzatik eta Lanbidetik IKAS-EKINEZKO (HEZIBI) Planaren 5. deialdiaren proposamena zabaldu
dute epe hauek azaltzen dira:
- 2016ko maiatzaren 27a, proiektuak aurkezteko epe muga
- 2016ko ekainaren 20a, kontratuak sinatzeko epe muga
Ikas-ekinezko praktiken programa honetan parte hartzeko prest bazaudete edo informazio gehiago jasotzeko interesaturik,
esaguzue eta zehaztapenak argituko ditugu.
Kontaktua: Alberto Arrizabalaga - 943 666 010 - 688 801 152 - alberto.a@fpbidasoa.org

