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XEDAPEN OROKORRAK
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

3780
172/2010 DEKRETUA, ekainaren 29koa, neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikariaren 

eta goi-mailako kirol-teknikariaren irakaskuntzei dagokien curriculuma ezartzekoa, eta horietan 
sartzeko probak eta baldintzak arautzekoa.

Abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuak araubide bereziko irakaskuntzatzat hartu zituen 
kirol-teknikarien titulu ofizialak ateratzekoak. Hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorrari 
buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoak ezarritako xedapenak oinarri hartuta emandakoa 
da Dekretu hori, eta haren bidez sartu ziren kirol-irakaskuntzak hezkuntza-sisteman, eta horren 
arabera ezarri zen gerora hezkuntzaren kalitateari buruzko abenduaren 23ko 10/2002 Lege 
Organikoaren 7.3 artikuluan.

Gerora, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren VIII. kapituluko 63, 
64 eta 65. artikuluetan xedatu ziren horiei buruzko printzipio orokorrak, antolatzeko modua, eta 
tituluak eta baliozkotzeak, hurrenez hurren.

Nolanahi ere, ordurako baziren kirolaren arloarekin zerikusia zuten zenbait titulu. Esate 
baterako, martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuak neguko kiroletako espezialitateetako kirol-
teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak ezarri zituen, eta irakaskuntza horien 
gutxieneko irakaskuntzak eta horietan sartzeko probak eta baldintzak onartu. Ondoren, lehen 
adierazi dugun Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa garatzeko, 1363/2007 Errege Dekretua eman 
zen, urriaren 24koa, araubide bereziko kirol-irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzekoa.

Errege Dekretu horren bigarren xedapen iragankorrak dio abenduaren 19ko 1913/1997 Errege 
Dekretuaren babesean ezarritako ikasketak indarrean egongo direla titulu eta ikasketa berriak 
sortu arte, bertan adierazten diren modalitateetan eta espezialitateetan. Horrez gain, aipatutako 
irakaskuntzei aplikatu beharreko zenbait alderdi ere zehazten dira.

Horregatik eta aipatutako Errege Dekretuaren araudia garatzerakoan kirol-teknikariaren eta 
goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak aldatu arte edo berriak sortu arte, indarrean egongo da 
martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretua, titulu horiek ezarri zituena eta irakaskuntza horien 
gutxieneko irakaskuntzak eta horietan sartzeko frogak eta baldintzak onartu zituena.

Era berean, aipatutako urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoa 
betetze aldera, hezkuntza-administrazio eskudunek ezarriko dute modalitateen curriculuma, 
eta, hala badagokie, kirol-espezializazioak, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 
Organikoaren 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, nork bere eskumeneko lurraldeko 
kirol-sistema izan behar du kontuan, irakaskuntzak eta kualifikazio-premiak bat etor daitezen.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak ezartzen duenez, Euskal Autonomia 
Erkidegoari dagokio irakaskuntza guztiz arautzea, maila, gradu, modalitate eta espezialitate 
guztietan. Hortaz, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-arloko modalitateen eta 
espezialitateen curriculum-garapena eta kirol-modalitate horiei dagozkien tituluetarako sarbidea 
arautzea, bai eta hori ezartzeko oinarrizko alderdiak arautzea ere. Horrez gainera, sektorearen 
dibertsitateari eta egoerari erantzungo dion eskaintza-mota izan behar du.
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Hori guztia hala izanik, eta Kultura Sailari kontsulta egin ondoren, Euskadiko Eskola Kontseiluari 
entzun ondoren, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak 
ezarritako arauak bete ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorrita, 
irailaren 12ko 167/2006 Dekretuak onartutako antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko 
erregelamenduaren 33. artikuluak zehazten duenez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako 
sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko ekainaren 29an egindako bilkuran 
eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

I. KAPITULUA 
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Dekretu honen xedea da, Neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikari eta goi-mailako 
kirol-teknikarien tituluak ezarri zituen martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuak ezarritakoaren 
arabera, jarraian adierazitako tituluei dagokien curriculuma ezartzea eta horiek lortzeko 
irakaskuntzetan sartzeko berariazko probak arautzea:

a) Erdi-mailakoa: eski alpetarreko kirol-teknikaria, iraupen-eskiko kirol-teknikaria eta snowboard-
modalitateko teknikaria.

b) Goi-mailakoa: eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikaria, iraupen-eskiko goi-mailako kirol-
teknikaria eta snowboard-modalitateko goi-mailako teknikaria.

2. artikulua.– Ezarpen-eremua.

Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko eskumen-eremuan aplikatuko da.

II. KAPITULUA 
IRAKASKUNTZEN HELBURUA

3. artikulua.– Helburua.

Dekretu honetan adierazitako tituluak lortzera zuzendutako irakaskuntzen helburua da ikasleei 
beharrezko prestakuntza ematea, neguko kiroletan gaitasun teknikoa eta profesionala izan dezaten 
bermatzeko, eta, hain zuzen, ikasleak honako hauetarako gai izan daitezen:

a) Behar bezala eta kalitate onez aurre egiteko ikasleen ezaugarri anitzei eta kirol-jarduera mota 
guztiei (kirola guztiontzat, parte hartzeko kirola, errendimenduko kirola, errendimendu handiko 
kirola).

b) Heldutasun profesionala bermatzeko, etorkizunean ikasketa gehiago egitera eta aldaketetara 
egokitzea bultzatuko duen heldutasuna.

c) Integrazioa bultzatzeko eta aniztasuna bermatzeko.

d) Kirol-modalitatearen eta -espezialitatearen ezaugarriak eta antolamendua ulertzeko eta 
dagozkien jarduerak gauzatzeak eragiten dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakiteko.
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e) Beharrezkoak diren ezaguerak eta trebetasunak eskuratzeko, dagokien zeregina segurtasun-
baldintzetan, ingurumenarekiko errespetuzko baldintzetan eta pertsonen osasuna aintzat hartutako 
baldintzetan betetzeko.

f) Jarduera fisikoarekin eta kirolarekin zerikusia duten hezkuntza- eta etika-balioak garatzeko, 
hedatzeko eta sustatzeko.

g) Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna eta hizkuntzaren erabilera ez-sexista 
sustatzeko, generoarekin eta androzentrismoarekin lotutako topikoak eragotzita.

III. KAPITULUA 
IRAKASKUNTZEN ANTOLAMENDUA ETA EGITURA

4. artikulua.– Irakaskuntzen antolamendua.

Neguko kiroletako espezializazioetako kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren 
titulu ofizialak lortzera bideratutako irakaskuntzak bi mailatan antolatzen dira: erdi-mailakoa eta 
goi-mailakoa.

a) Erdi-mailako irakaskuntzak eski alpetarreko kirol-teknikariaren titulua, iraupen-eskiko kirol-
teknikariaren eta snowboard-modalitateko teknikariaren titulua lortzera bideratutako prestakuntza 
hartzen du bere baitan, eta bi mailatan antolatuko da: erdi-mailako lehen eta bigarren maila.

b) Goi-mailako irakaskuntzak eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua, iraupen-
eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren eta snowboard-modalitateko goi-mailako teknikariaren titulua 
lortzera bideratutako prestakuntza hartzen du bere baitan, eta maila bakar batean antolatuko da.

5. artikulua.– Maila bakoitzari dagokion irakaskuntzen egitura.

1.– Maila bakoitzeko irakaskuntzak honela egituratuta daude: bloke komuna, bloke espezifikoa, 
bloke osagarria eta prestakuntza praktikoko blokea.

2.– Bloke horietako irakaskuntzak modulu teorikoetan eta teoriko-praktikoetan antolatuko dira.

3.– Dekretu honetan ezarritakoari dagokionez, honako hau hartuko dugu modulutzat: 
prestakuntza-unitate koherentea, gaitasun-atal batekin edo batzuekin lotura duena, edo tituluaren 
helburu profesionalekin, gizarte-heziketako helburuekin eta kirol-helburuekin lotura duena. Honako 
gutxieneko eduki hauek hartuko dituzte beren baitan prestakuntza-moduluek: izena eta kodea; 
moduluarekin lotutako gaitasun-atala; hezkuntza-helburuak emaitzetan adieraziak; oinarrizko 
edukiak; moduluaren gutxieneko ordu-iraupena eskola presentzialetan, eta ebaluazio-irizpideak.

4.– Irakaskuntza horietako blokeez gain, goi-mailako irakaskuntzak egingo dituzten ikasleek 
amaierako proiektua egin eta gainditu behar dute, goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzeko.

5.– Bloke Komuna.

Bloke Komuna zeharkako moduluez osatuko da, izaera zientifikoa, pedagogikoa, tekniko orokorra 
eta praktikoa izango dutenak. Horien bidez ezarriko dira oinarri orokorrak, mugimenduzko jardueren 
irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak behar bezala eta segurtasun-baldintzetan garatzeko etapa 
guztietan, bai eta kirol-entrenamenduen prozesuak ere behar bezala eta segurtasun-baldintzetan 
garatzeko, kirolarien premia eta interesak eta horiek gauzatzen diren egoerak kontuan hartuta. 
Prestakuntza-modulu horiek berberak dira kirol-modalitate eta -espezialitate guztietan, eta, halaber, 
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derrigorrean egin beharrekoak dira. Hortaz, baliokideak dira kirol-modalitate edo -espezialitate 
guztietako maila edo gradu bereko irakaskuntzetan.

6.– Bloke Espezifikoa.

Bloke espezifikoak kirol-modalitate edo -espezialitateari berariaz dagozkion prestakuntza-
moduluak hartzen ditu bere baitan, izaera zientifikoa, teknikoa eta praktikoa dutenak.

7.– Bloke Osagarria.

Bloke osagarriak bere baitan hartzen dituen moduluak honako gai hauekin dute lotura: 
teknologia-baliabideen erabilera, gutxitasunen bat duten pertsonenganako arreta, eta terminologia 
espezifikoaren ezagutza Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak diren bi hizkuntzetan edo beste 
hizkuntza batzuetan.

8.– Prestakuntza Praktikoko Blokea.

a) Prestakuntza Praktikoko Blokea gaitasunekin lotutako prestakuntzaren atalak osatzen du. 
Izan ere, kirol-ingurunean eta benetako ingurune profesionalean osatu behar da prestakuntza, 
teknikari tituludun batek gainbegiratzen duela.

b) Maila edo gradu bakoitzeko bloke komuna, bloke espezifikoa eta bloke osagarria egin ondoren 
egin behar da bloke hau.

c) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emango ditu jarraibideak Prestakuntza Praktikoko 
Blokearekin lotura duten alderdiak arautzeko: antolaketa, garapena, ebaluazioa eta kudeaketa, 
bai eta ikastetxeetan horiek betetzen laguntzeko arauak ere.

d) Prestakuntza Praktikoa instituzioetan, erakundeetan, hezkuntza-fundazioetan eta/edo kirol-
fundazioetan egingo da, edo kirolaren sektorearekin lotura duten beste batzuetan, izan titulartasun 
publikokoak, izan erakunde pribatukoak. Horrez gain, prestakuntza praktikoak nazioarteko 
truke-programen esparruan ere egin daitezke, ikasleek norberari dagokion prestakuntza-mailan 
eskuratutako ezaguerak eta trebetasunak aplikatu ahal izateko.

e) Irakaskuntza horiek irakatsiko dituen ikastetxeak praktika-hitzarmena sinatuko du Prestakuntza 
Praktikoko Blokea egingo den kirol-zentroarekin edo –erakundearekin, horretarako ezarriko den 
araudia betez.

f) Bloke hau garatzeaz praktiketako tutorea arduratuko da, dagokion maila edo gradukoa. 
Tutore horrek behar adina informazio, aholku eta orientazio emango die ikasleei. Horretarako, 
maila, gradu eta espezialitate bakoitzerako ezarritako helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak 
hartuko ditu kontuan; horiek guztiak Dekretu honen II. eranskinean jasota daude.

g) Prestakuntza praktikoko blokea egitetik salbuetsita daude, erabat edo zati batean, kirol- edo 
lan-arloan esperientzia dutela egiaztatzen duten pertsonak, betiere izandako esperientziaren 
iraupena prestakuntza praktikoko blokearen iraupena baino handiagoa bada; halako bi baino 
gehiago, zehazki. Esperientzia horrek bat etorri behar du ikasitako mailari eta modalitateari edo 
espezialitateari dagozkien gaitasunekin, ezarriko den araudiari jarraiki.

9.– Amaierako Proiektua.

a) Goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzeko, eta prestakuntza-prozesuari dagozkion bloke 
guztiak gainditu ondoren, ezinbestekoa da Amaierako Proiektua aurkeztea. Memoria bat izango 
da, justifikatzailea eta deskribatzailea, Dekretu honen II. eranskinean jasotako helburu, gai, eduki 
eta ebaluazio-irizpideei jarraiki egina.
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b) Amaierako proiektua egiteko ez da beharrezkoa izango ikaslea eskolatzea. Dena dela, 
proiektua egiteko beharrezkoak diren baliabideak emango dizkio ikastetxeak, bertako zuzendaritzak 
horretarako ezarritako irizpideak betez.

c) Proiektu hori ikastetxean bertan edo beste nonbait egin daiteke, baita beste organismo, 
erakunde edo enpresa eskudun batzuekin lankidetzan ere.

d) Amaierako Proiektua egiteko, ikasleak aurreproiektua aurkeztu behar du ikastetxeko 
zuzendaritzan. Aurreproiektu horretan, proposamenaren justifikazioa adierazi behar du, bai eta 
haren ezaugarriak eta edukia ere. Proposamena onartu edo ez erabakitzeko, irizpide hauek 
hartuko dira kontuan: interes globala, orijinaltasuna eta bideragarritasuna.

e) Modalitate edo espezialitateari dagozkion prestakuntza-moduluak irakatsiko dituen 
ikastetxeko irakasle batek zuzenduko du proiektua eta hura izango da tutorea; prestigiodun 
profesional batek ere zuzendu dezake proiektua. Proiektuaren garapen-prozesuan ikasleari 
aholkuak ematea, informatzea eta hari orientazioa ematea izango da haren eginkizuna. Proiektua 
prestigiodun profesional batek zuzentzen badu, irakasle-taldeko kideren batek egingo ditu 
tutoretza-lanak.

Tutoretza-saioak banakakoak zein taldekoak izango dira.

Ikastetxeko zuzendaritzak izendatuko du tutorea. Horrek txosten bat idatziko du ebaluazioa 
egin ahal izateko, eta, hala badagokio, koordinazio-lanak egingo ditu proiektua zuzenduko duen 
profesionalarekin.

f) Ordu guztien zenbaketarako, amaierako proiektuari 75 ordu esleitzen zaizkio.

10.– Adierazitako bloke horiek guztiek kontuan izan behar dute zenbait eduki garatu behar 
direla zeharka; esate baterako, ingurumena babestu eta zaindu beharra, aniztasunarekiko arreta, 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasun-printzipioak, eta, horiez gain, Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailak ezartzen dituen beste batzuk.

IV. KAPITULUA 
IRAKASKUNTZEN CURRICULUMA ETA MAILA ETA GRADU BAKOITZEKO PROFESIONALEN 

PROFILA

6. artikulua.– Curriculumaren kontzeptua.

Honi deritzo curriculuma: helburu, oinarrizko gaitasun, eduki, metodo pedagogiko eta ebaluazio-
irizpideen multzoa, kirol-irakaskuntzako ziklo bakoitzerako ezarritakoa.

7. artikulua.– Irakaskuntzen helburuak, oinarrizko edukiak, ebaluazio-irizpideak eta irakaskuntzen 
iraupena.

Dekretu honen II. eranskinean ezarri dira Neguko Kiroletako espezialitateetako erdi-mailako 
eta goi-mailako irakaskuntzei dagozkien bloke komun, espezifiko eta osagarriko, prestakuntza 
praktikoko blokeko, eta, eginez gero, amaierako proiektuko helburuak, oinarrizko edukiak, 
ebaluazio-irizpideak eta irakaskuntza horien gutxieneko iraupena. Horiez gain, prestakuntza-
moduluekin lotutako gaitasun-atalak ere II. eranskinean ezarri dira.
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8. artikulua.– Curriculuma garatzeko orientazio metodologikoa.

Metodologiak esku hartu beharreko prozesuen ikuspegi orokorra eta koordinatua sustatuko du 
ikasleengan, II. eranskinean garatutako kirol-modalitate edo -espezialitatearen irakaskuntzen eduki 
zientifiko, pedagogiko, tekniko, praktiko, teknologiko eta antolamendu-arlokoen integrazioaren 
bidez, izan ere, beharrezkoa da integrazio hori.

9. artikulua.– Curriculum-egokitzapenak.

Kirol-irakaskuntzak egin nahi eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako, 
curriculumean sartzeko egokitzapenak egiteaz gain, curriculumaren norbanako egokitzapen 
nabariak ere egingo dira zenbait modulutan; nolanahi ere, beti hartuko dira aintzat zikloaren 
helburu orokorrak. Egokitzapen horiek guztiak egiteko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren 
berariazko baimena beharrezkoa da beti.

10. artikulua.– Curriculumaren garapena ikastetxeetan.

1.– Dekretu honen bidez araututako irakaskuntzak irakatsiko dituzten ikastetxeek garatuko 
dituzte neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren 
tituluak lortzera zuzendutako irakaskuntzen curriculuma. Horretarako, curriculum-proiektuak eta 
programazio didaktikoak egingo dituzte, kontuan hartuta, betiere, ikasleen ezaugarriak, inguruneko 
prestakuntza-aukerak eta dagokion kirol-arloko gaitasunak. Irakasleek dagozkien proiektu eta 
programazio didaktikoei jarraiki garatuko dute irakasle-jarduna.

2.– Ikastetxeek beren curriculum-proiektua egitean, honako hauek zehaztuko dituzte:

Blokeen, moduluen eta ebaluazio-saioen denbora nola antolatu den, eta irakatsiko diren 
irakaskuntzen ordu-kopurua nola banatuko den. Saio teorikoak eta praktikoak ere zehaztu behar 
dira.

Irakaskuntza hauetan eskola-egutegia egokitu ahal izango da, aintzat hartuta kirol-
modalitatearen eta -espezialitatearen berezitasunak eta eskaintza-mota, eta, betiere, dekretu 
honetan ezarritako gutxieneko ordu-kopurua errespetatzen dela. Horrez gain, ikastetxeko 
zuzendariak arrazoitutako eskaera bat aurkeztu behar dio aurretik Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailari, eta azken horrek balorazio positiboa eman behar du.

Ordu-aldaketaren bat eskatuz gero, beti errespetatuko da egunean ez dituela zazpi eskola-ordu 
baino gehiago egingo inongo ikasle-taldek.

Ikastetxeak irakastaldia hasi baino gutxienez hilabete lehenago aurkeztu behar dio baimen-
eskaera Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.

Amaierako proiektua, halakorik balego, egiteko eta ebaluatzeko irizpideak.

3.– Prestakuntza-moduluen programazio didaktikoek alderdi hauek hartuko dituzte beren baitan:

Modulu bakoitzaren unitate didaktikoak, zehaztuta helburuak, oinarrizko edukiak eta zeharkakoak, 
ebaluazio-jarduerak eta -irizpideak, bai eta unitate horietako bakoitzaren ordu-kopurua ere.

Modulu horietako bakoitzean erabiliko den metodologia, bat etorri beharko duena garatuko diren 
unitate didaktikoekin eta edukiekin. Irakasteko metodoak eta estiloak, estrategiak, eta erabiliko 
diren baliabide materialak eta didaktikoak.

Ikasleak ikasitakoa ebaluatzeko prozedurak, teknikak eta tresnak, bai eta kalifikazio-irizpideak 
ere, zehaztuta moduluan ebaluazio positiboa lortzeko eskatuko diren gutxienekoak.
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11. artikulua.– Lanbide-profila.

1.– Irakaskuntza-maila edo gradua gainditu ondoren eta dagokion ziurtagiria edo titulua lortu 
ondoren, ikasleak lan-egoeretan izan behar dituen gaitasun, lanbide-ahalmen eta erantzukizunen 
multzoak zehazten du lanbide-profila.

2.– II. eranskinean maila eta gradu bakoitzeko profilak definitzen dira, eta lanbide-profil mota 
bakoitzarekin lotutako kirol- eta lanbide-arloak ezartzen dira.

V. KAPITULUA 
IRAKASKUNTZETAN SARTZEA ETA ONARTZEA

12. artikulua.– Sartzeko baldintza orokorrak.

1.– Erdi-mailako irakaskuntzetako lehen mailan sartzeko, ezinbestekoa izango da Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako Graduatua edo pareko balio akademikoa duen tituluren bat izatea.

2.– Erdi-mailako irakaskuntzetako bigarren mailan sartzeko, ezinbestekoa izango da kirol-
modalitate edo –espezialitate berean erdi-mailako lehen maila gainditu dela egiaztatzen duen 
ziurtagiria izatea.

3.– Goi-mailako zikloan sartzeko, ezinbestekoa izango da Batxilergo-titulua edo pareko 
balio akademikokoren bat izatea, bai eta dagokion kirol-modalitate edo -espezialitateko kirol-
teknikariaren titulua izatea ere.

13. artikulua.– Eskatutako titulazio akademikorik gabe sartzeko baldintzak.

1.– Izangaiek lehen adierazitako gutxieneko baldintza akademikoak betetzen ez badituzte, 
irakaskuntza horietan sartzeko aukera izango dute. Horretarako, tituluari dagokion ordezko proba 
gainditu beharko dute izangaiek. Proba hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak arautuko 
du eta organo eskudunak erabakitzen duen ikastetxean egingo da.

Horrez gain, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sartzeko probak prestatzeko ikastaroak 
eskaini eta programatu ahalko ditu, erdi-mailan sartzeko zein goi-mailan sartzeko probetarako. 
Ikastaro horiek egiteko, ikasleak gaindituta izan behar ditu, hurrenez hurren, Hasierako Lanbide 
Prestakuntzako programak edo Hasierako Lanbide programak, edo egin nahi dituen irakaskuntzekin 
lotutako kirol-teknikariaren titulua izan behar du.

2.– Bide horretatik erdi-maila egiteko, beharrezkoa izango da gutxienez hamazazpi urte izatea, 
eta goi-maila egiteko, berriz, gutxienez hemeretzi izatea (proba egiten den urtean beteak), edo 
hemezortzi, ikasi nahi denarekin lotutako teknikari-titulu bat jaso izana egiaztatzen bada.

Proba horiek ziurtatu egin beharko dute:

Erdi-mailari dagokionez, irakaskuntza horiek probetxuz egiteko ezagutza eta trebetasun 
nahikoak dituela.

Goi-mailari dagokionez, Batxilergoko prestakuntza-helburuekiko heldutasuna baduela.
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3.– Proben epaimahaia.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak izendatuko epaimahaia, tituluari dagokion ordezko 
proba ebalua eta kalifika dezan.

Honako hauek osatuko dute epaimahaia: presidentea edo epaimahaiburua (Hezkuntza 
Berriztatzeko zuzendaria edo hark horretarako ordezko izendatzen duena) eta, gutxienez, lau 
epaimahaikide (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kasuan kasuko espezialitateetako 
kidegoetakoak, eta, halakorik ez balego, antzeko espezialitateetakoak). Idazkari-lanak 
epaimahaikide gazteenak egingo ditu. Emakumeen eta gizonen arteko oreka bermatuko da 
epaimahaiko kideen artean.

4.– Prestaketa-ikastaroen eta tituluari dagokion ordezko probaren kalifikazioa honela egingo da:

a) Sartzeko proba prestatzeko ikastaroak 1 eta 10 puntu artean ebaluatuko dira, dezimalik gabe.

b) Erdi-mailan sartzeko probaren azken nota, 1etik 10erako zenbakizko eskalan adieraziko da, 
eta zati bakoitzean lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da, bi dezimalekin 
adierazita, baldin eta kalifikazio guztiak lau puntukoak edo gehiagokoak badira. Sartzeko proba 
prestatzeko ikastaroa eginez gero, probaren azken nota hau izango da: lortutako emaitzaren batez 
besteko aritmetikoa gehi prestakuntza-ikastaroan lortutako kalifikazioa bider 0,15 eginda ateratzen 
den kopurua, baldin eta bost puntukoa edo gehiagokoa bada. Azken nota ez da inoiz izango 10 
puntukoa baino gehiagokoa.

c) Goi-mailan sartzeko probaren azken nota, 1etik 10erako zenbakizko eskalan adieraziko 
da, eta sarbide probako notaren kirol-teknikariari dagozkion irakaskuntzetako azken notaren 
batez besteko aritmetikoa izango da, bi dezimalekin adierazita, baldin eta kalifikazio guztiak lau 
puntukoak edo gehiagokoak badira. Sartzeko proba prestatzeko ikastaroa eginez gero, probaren 
azken nota hau izango da: lortutako emaitzaren batez besteko aritmetikoa gehi prestakuntza-
ikastaroan lortutako kalifikazioa bider 0,15 eginda ateratzen den kopurua, baldin eta bost puntukoa 
edo gehiagokoa bada. Azken nota ez da inoiz izango 10 puntukoa baino gehiagokoa.

Nolanahi ere, kasu guztietan, bost puntuko edo gehiagoko kalifikazioak positibotzat joko dira, 
bost puntu baino gutxiagokoak negatibotzat.

5.– Dagokion titulurako ordezko probek arautegi orokorrean ezarritako balioa izango dute.

6.– Probak, gutxienez, urtean behin deituko dira.

14. artikulua.– Sartzeko berariazko baldintzak.

1.– Baldintza orokorrez gain, 12. eta 13. artikuluetan ezarritakoak, irakaskuntzetan sartzeko 
beharrezkoa izango da berariazko proba bat gainditzea, ikastetxeak berak deituta, edo kirol-arloko 
eta/edo arlo profesionaleko merezimenduren baten ziurtagiria aurkeztea.

2.– Epaimahaiaren egitura, garatzeko modua eta osaera, proba horien edukiak eta ebaluazio-
irizpideak, bai eta irakaskuntza hauetarako erdi-mailan edo goi-mailan sartzeko eskatzen diren 
kirol-arloko eta/edo arlo profesionaleko merezimenduak Dekretu honen I. eranskinean adierazten 
dira. Emakumeen eta gizonen arteko oreka bermatuko da epaimahaiko kideen artean.

3.– Berariazko baldintzak egiaztatzeko probei buruzko kalifikazioak emateko «Gai» edo «Ez gai» 
terminoak erabiliko dira, arautegi orokorrean ezarritako balioa izango du probak eta 18 hilabeteko 
iraunaldia izango du, proba amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.
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15. artikulua.– Sartzeko berariazko probak, gutxitasunak dituztela egiaztatzen duten 
pertsonentzat egokituak.

1.– Gutxitasunen bat egiaztatuta dutelako, egokitutako proba egitea eskatzen duten pertsonek 
dagokien minusbaliotasun-maila eta -mota egiaztatzeko ziurtagiria izan behar dute, horretarako 
eskumena duen erakunde ofizialen batek emana.

2.– Berariazko probak egiteko eta berariazko baldintzak baloratzeko izendatutako epaimahaiak 
ebaluatuko du izangaien gutxitasun-gradua eta mugak oztopo diren probetxuz ikasteko kirol-
modalitateko eta -espezialitateko irakaskuntzak, norberaren mailari edo graduari dagozkien 
gaitasunak lortzeko eta lanbidean jarduteko. Beharra izanez gero, baimena emango da aholkulari 
adituak hartzeko edo kanpoko norbaiti txostena eskatzeko.

Epaimahaiak, egokitzat jotzen badu, egoera horretan dauden izangaiek gainditu beharreko 
berariazko betebeharrak eta probak egokituko ditu, betiere dekretu honen II. eranskinean ezarritako 
helburuak errespetatuz.

16. artikulua.– Sartzeko berariazko proben salbuespenak.

Honako hauek salbuetsi egingo dira irakaskuntza hauetara sartzeko berariazko probak egitetik:

Indarrean dagoen oinarrizko araudian ezarritakoaren arabera errendimendu handiko edo 
horren baliokideko kirolaria dela egiaztatzen duena. Hori hala dela egiaztatzeko ziurtagiria organo 
eskudunak eman behar du eta gehienez hiru urteko iraunaldia izango du onurak, interesatua 
kirolaria dela argitaratu zen azken alditik kontatzen hasita.

Ziurtatzen duena kasuan kasuko kirol-federazioak herrialdearen izenean nazioarteko 
lehiaketetan lehen mailan aritzeko hautatua izan dela -gutxienez behin azken bi urteetan-. Hori 
hala dela egiaztatzeko, organo eskudunak emango du ziurtagiria, urriaren 24ko 1363/2007 Errege 
Dekretuaren 33. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Neguko kiroletako modalitateetan, eski alpetarreko espezialitatean, azken bi urteetan gutxienez 
behin sailkatu izana 20 lehendabizikoen artean, hain zuzen ere, eski alpetarreko Espainiako lehen 
mailako txapelketetako slalom, slalom erraldoi eta supererraldoi probaren batean. Iraupen-eskiko 
espezialitateari dagokionez, azken bi urteetan gutxienez behin sailkatu izana 20 lehendabizikoen 
artean, hain zuzen ere, iraupen-eskiko Espainiako lehen mailako txapelketetako banakako probaren 
batean. Snowboard-espezialitateari dagokionez, azken bi urteetan gutxienez behin sailkatu izana 
20 lehendabizikoen artean, hain zuzen ere, snowboardeko Espainiako lehen mailako txapelketetako 
banakako probaren batean. Hori hala dela egiaztatzeko, organo eskudunak emango du ziurtagiria.

17. artikulua.– Onartzeko irizpideak.

1.– Diru publikoa jasotzen duten ikastetxeei dagokienez, izangaien kopurua handiagoa bada 
eskaintzen diren plazak baino, horien artean onartzeko irizpide hauek aplikatuko dira:

Erdi-mailako lehen mailan sartzeko, izangaien Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako espediente 
akademikoa, edo Dekretu honen 12. artikuluan kasuan kasu ezarritako titulazioarena edo 
egiaztagiriarena.

Goi-mailako zikloan sartzeko, kirol-teknikariaren titulua lortzera zuzendutako irakaskuntzen 
amaierako kalifikazioa, kasuan kasuko modalitatean edo espezialitatean.

2.– Hona hemen gordeko diren plazen ehunekoa:

Eskainitako plazetatik, gutxienez % 5 gutxitasun-graduren bat egiaztatzen dutenentzat.
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Eskainitako plazetatik, % 10 goi-mailako kirolarientzat eta errendimendu handiko kirolarientzat. 
Horien artean, goi-mailako kirolariek izango dute lehentasuna.

Eskainitako plazetatik, % 10 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko tituluei 
dagozkien ordezko proben bidez sartzen direnentzat, hain zuzen, dekretu honen 12. artikuluan 
ezarritako erdi-mailako eta goi-mailako irakaskuntzetan sartzeko.

Eskainitako plazetatik, % 10 kasuan kasuko federazio-diplomaren homologazioa egiaztatzen 
dutenentzat, edo modalitate edo espezialitate horretarako irakaskuntzak ezarri aurreko tituluen 
baliokidetasuna egiaztatzen dutenentzat.

VI. KAPITULUA 
IRAKASKUNTZEN ESKAINTZA

18. artikulua.– Eskaintza-motak.

1.– Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren 24. artikuluan ezarritakoaren arabera, 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak kirol-irakaskuntzen eskaintza malgutu ahal izango du, 
bateragarri egin ahal izateko irakaskuntza horiek eta bestelako kirol- eta lan-jarduera batzuk edo 
beste alorren batekoak. Modalitate horiek, batik bat, pertsona helduei eta errendimendu handiko 
eta goi-mailako kirolariei aplikatuko zaizkie.

2.– Horretarako, honela eskaini ahal izango dira:

a) Oso-osorik, hau da, modalitatearen maila edo gradu bateko irakaskuntzak osatzen dituzten 
modulu guztiak.

b) Zatika, hau da, blokeka edo moduluka, kirol-modalitatearen edo -espezialitatearen maila edo 
gradu bateko irakaskuntzari dagozkionak.

3.– Aurreko puntuan adierazitako eskaintza horiek, era berean, modu hauetan eskain daitezke:

a) Presentzial, erdipresentzial edo urruneko modalitatean. Urruneko hezkuntza-modalitateari 
dagokionez, bloke komun eta osagarria osatzen duten moduluak eta bloke espezifikoko modulu 
teorikoak eskaini ahal izango dira.

b) Bloke espezifikoa eta bloke komuna osatzen duten moduluak denboran ezohiko moduan 
banatuta.

4.– Horrez gain, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eskaintza bereziak egin ahalko 
ditu kolektibo jakinentzat. Eskaintza horiek goi-mailako eta errendimendu handiko kirolarientzat 
izan daitezke, bai eta bestelako kolektibo batzuentzat ere, egoerak hala egitea eskatuz gero.

5.– Ikasleen mugikortasun-eskubidea bermatze aldera, modalitate presentzialean eta urruneko 
modalitatean matrikulatzeko aukera eman behar zaie ikasleei, baldin eta beste autonomia-
erkidegoren batean gainditu badute kirol-modulu bat eta ez badituzte agortu ezarritako deialdien 
kopurua. Horrenbestez, gainditu gabe dituzten moduluetan matrikulatu ahal izango dira, ikastetxeak 
horretarako aukera ematen badu, betiere.

6.– Dekretu honen lehen artikuluan adierazitako tituluak lortzeko prestakuntza-modalitatea, oro 
har, presentziala izango da.
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7.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimena eman dezake irakaskuntzen zati 
bat ikastetxe jakin batean emateko, eta, akordioak eta hitzarmenak sinatu ondoren, gainerako 
irakaskuntza beste ikastetxe batean egiteko, izan publikoa, izan pribatua.

VII. KAPITULUA 
EBALUAZIOA, MAILAZ IGOTZEA ETA TITULUAK LORTZEA ETA HORIEN BALIOA

19. artikulua.– Ebaluazio-irizpide orokorrak.

1.– Ikaslearen ikaskuntzaren ebaluazioa moduluka egingo da, lortu beharreko gaitasunen 
arabera, kontuan izanik Dekretu honen II. eranskinean ezarritako gutxieneko irakaskuntzak, 
helburuak eta irizpideak.

2.– Honako hauen ebaluazioa egingo da:

Curriculumeko bloke komuna, bloke espezifikoa eta bloke osagarria osatzen duten prestakuntza-
modulu guztiak, maila eta gradu guzti-guztietan.

Curriculumeko prestakuntza praktikoko blokea, maila eta gradu guztietan.

Goi-mailako curriculumeko amaierako proiektua.

3.– Dekretu honen 9. artikuluan adierazitako kolektiboak direla-eta egindako curriculum-
egokitzapenetara egokitu ahal izango dira ebaluazio-prozesuak, eta bermatu egingo da ebaluatuko 
diren probak egin ahal izango dituztela. Ebaluazioa egiteko oinarrizko erreferentziatzat curriculum-
egokitzapen horretan ezarritako irizpideak hartuko dira. Irizpide horiek ez dute inola ere eragingo 
tituluan adierazitako lanbide-gaitasunei buruzko helburuak edo trebetasunak kentzea.

4.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak jarraibide zehatzak emango ditu oinarrizko 
araudia behar bezala aplika dadin. Alegia, bete daitezen ebaluazio-txostenen oinarrizko elementuak, 
eta ebaluazio-prozesutik sortutako betebehar formalak, ezinbestekoak ikasleen mugikortasuna 
bermatzeko.

20.– artikulua.– Deialdiak ikasturte bakoitzeko eta irakaskuntzak gainditzeko.

1.– Ikasturte bakoitzeko bi deialdi egingo dira ikasleak ebaluatzeko:

Lehenengo deialdia ohikoa izango da eta ikastaldiaren amaieran egingo da.

Bigarren deialdia, ezohikoa, ohiko deialdia amaitu eta, gutxienez, hilabete baten buruan egin 
beharko da; gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango du. Epe hori aldatu ahal izango da, kirol-
modalitatearen eta -espezialitatearen ezaugarriak direla-eta hala egitea eskatzen badu.

2.– Ikasleek gehienez ere lau deialdi izango dituzte kirol-irakaskuntzako modulu bakoitza 
gainditzeko, prestakuntza praktikoko moduluetan eta amaierako proiektuan izan ezik, bi izango 
baitituzte. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimena eman ahal izango du ezohiko 
deialdiak egiteko, egoki irudituz gero, edo matrikula baliogabetzeko, hala egitea komenigarria den 
egoeraren bat egokituz gero.
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21.– artikulua.– Prestakuntza praktikoko blokearen ebaluazioa.

Prestakuntza praktikoko blokearen ebaluazioa kasuan kasuko tutoreak egingo du, kontuan 
hartzen dituela Dekretu honen II. eranskinean bloke honetarako propio ezarritako helburuak eta 
irizpideak; horiek maila eta gradu bakoitzeko ezarrita daude. Prestakuntza praktikoko blokea egin 
den zentro profesionalak edo kirol-zentroak izendatutako pertsonak hartuko du parte ebaluazioan; 
pertsona horrek, hain zuzen, praktika horiek garatzen lagunduko du. Txosten bat egitean datza 
laguntza, gero kontuan hartuko dena amaierako kalifikazioa egiteko.

Artikulu 22.– Amaierako proiektuaren ebaluazioa.

Goi-mailako tituluetan ezarritako amaierako proiektuaren ebaluazioa egiteko, II. eranskinean 
adierazitako irizpideak hartuko dira oinarri eta dekretu honen 5.9 artikuluan ezarritakoa bete 
beharko da.

23. artikulua.– Urruneko hezkuntza-modalitateko prestakuntzaren ebaluazioa.

Urruneko hezkuntza-modalitatean eskaintzen diren moduluak gainditzeko probak presentzialak 
izango dira eta ikastetxeak berak zehaztuko ditu. Deialdi-kopuruari dagokionez, irakaskuntza 
presentzialeko modalitaterako ezarritakoaren berdina izango da.

24. artikulua.– Ebaluazio-emaitzak adierazteko modua.

Ebaluazio-emaitzak irizpide hauen araberako kalifikazio-terminotan adieraziko dira:

a) Bloke komuna, espezifikoa eta osagarria osatzen duten prestakuntza-moduluak 1etik 
10erako zenbakizko eskala erabilita ebaluatuko dira, dezimalik gabe. Bost puntuko edo gehiagoko 
kalifikazioak positibotzat joko dira, eta bost puntu baino gutxiagokoak negatibotzat.

b) Erdi-mailako zein goi-mailako azken kalifikazioa 1etik 10erako zenbakizko eskalan adieraziko 
dira, bi dezimalekin. Bost puntuko edo gehiagoko kalifikazioak positibotzat joko dira, bost puntu 
baino gutxiagokoak negatibotzat.

c) Prestakuntza praktikoko blokeari eta amaierako proiektuari buruzko kalifikazioa adierazteko, 
«gai» edo «ez gai» erabiliko da.

d) Sartzeko berariazko baldintzari buruzko kalifikazioa adierazteko, «gai» edo «ez gai» erabiliko 
da.

e)  Maila bakoitzeko azken kalifikazioa batez besteko haztatua eginda osatuko da, bloke 
bakoitzean (prestakuntza praktikoko blokean eta amaierako proiektuan salbu) lortutako kalifikazioen 
ikasketa-kargaren arabera.

f) Erdi-mailako azken kalifikazioa batez besteko haztatua izango da, erdi-mailako lehen eta 
bigarren mailan lortutako kalifikazioen ikasketa-kargaren arabera.

g) Goi-mailako azken kalifikazioa dagozkien blokeetan (prestakuntza praktikoko blokean eta 
azken proiektuan salbu) lortutako kalifikazioen batez besteko haztatuaren bidez osatuko da, 
irakaskuntza-kargaren arabera.

h) Graduen azken nota lortzeko, ez dira kontuan hartuko baliozkotutako edo salbuetsitako 
ikasgaien kalifikazioak, ez eta kirol-arloko prestakuntzarekin baliokidetu diren ikasgaienak ere.

25. artikulua.– Ebaluazioaren oinarrizko dokumentuak eta prozesuaren erregulazioa.
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1.– Ebaluazioaren dokumentutzat hartuko dira ikaslearen espedientea, ebaluazio-aktak, ziurtagiri 
akademiko ofiziala eta banakako ebaluazio-txostenak. Horietatik guztietatik, mugikortasunari 
dagokionez oinarrizkoak izango dira ziurtagiri akademiko ofiziala eta banakako ebaluazio-
txostenak. Ziurtagiri ofizialak bete-betean adieraziko du ikaslearen espedientea.

2.– Kirol-irakaskuntzako maila guztiak gainditzen ez dituzten ikasleek gainditutako kirol-
irakaskuntzako moduluen ziurtagiri akademiko ofiziala jasoko dute. Ziurtagiri horrek balio 
akademikoa izateaz gain, Lanbide Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionalaren 
arabera eskuratutako lanbide-gaitasunak egiaztatzeko ere balioko du, hala badagokio.

3.– Artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako ziurtagiri akademikoak inprimaki 
ofizial normalizatuetan emango dira, baina aurrez interesatuak eskatu egin beharko ditu. Ziurtagiri 
horiek gako identifikatzailea izango dute, organo eskudunak emango duena. Kode alfanumeriko 
bakarra izango du dokumentu bakoitzak, hamasei digitukoa.

Lehendabiziko biek dokumentuaren xedea adierazten dute, hurrengo biek ziurtagiria zein 
administraziok erregistratzen duen adierazten dute, horien segidako bi digituek titulua zein 
urtetan eman den adierazten dute, hurrengo biek maila eta azken laurek dokumentuak zein kirol-
modalitateri dagokion adierazten dute.

Eta azken laurek administrazioak urte naturaleko emandako kopurua adierazten dute.

26. artikulua.– Mailaz igotzea eta irakaskuntzak gainditzea.

1.– Erdi-maila gainditzeko, ezinbestekoa da modulu guztiak gainditzea; hau da, bloke komuna, 
espezifikoa eta osagarria osatzen duten modulu guztiak eta prestakuntza praktikoko modulu 
guztiak gainditzea, lehen mailakoak zein bigarren mailakoak.

2.– Goi-maila gainditzeko, ezinbestekoa da bloke komuna, espezifikoa eta osagarria osatzen 
duten modulu guztiak, prestakuntza praktikoko blokearen modulu guztiak eta amaierako proiektua 
gainditzea.

3.– Salbuespenez, ikastetxeko zuzendaritzak, hezkuntza-ikuskaritzak aldeko txostena eman 
ondoren, baimena eman ahalko du erdi-mailako bigarren mailako bloke komuna egiteko nahiz eta 
prestakuntza praktikoko lehen mailako modulua amaitu ez. Horretarako, halaber, ezinbestekoa 
izango da kirol-modalitatearen edo -espezialitatearen bigarren mailarako eskatzen diren 
berariazko betebeharrak betetzen direla egiaztatzea. Halako salbuespen-egoeraren bat gertatuz 
gero, bloke espezifikoaren bigarren maila egiteko, ezinbestekoa izango da kirol-modalitatearen 
edo -espezialitatearen lehen maila oso-osorik gaindituta izatea.

27. artikulua.– Tituluen izenak eta horien balio akademikoa nahiz profesionala.

1.– Neguko kiroletako espezialitateetako kirol -teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren 
tituluak ofizialak dira eta balio akademikoa eta profesionala dute, oinarrizko araudiak hala aitortua. 
Titulu horiek egiaztatzen dute profil profesionalaren gaitasunak eta horiei dagozkien prestakuntza 
eskuratu direla, bai eta, halakorik balego, tituluak bere baitan hartzen dituen gaitasun-atalak ere.

2.– Baliokideak izango dira, ondorio guztietarako, titulu horiek eta Berariazko Lanbide Heziketako 
erdi-mailari eta goi-mailari dagozkien tituluak.

3.– Neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren 
tituluen izen orokorra dagokion kirol-modalitate edo –espezialitatearekin osatuko da.
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4.– Neguko kiroletako espezialitateetako erdi-mailako lehen maila eta bigarren maila gainditzeak 
aukera ematen du neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikariaren titulua lortzeko.

5.– Neguko kiroletako espezialitateetako goi-maila gainditzeak aukera ematen du neguko 
kiroletako espezialitateetako goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzeko.

6.– Neguko kiroletako espezialitateetako kirol-teknikariaren titulua izateak aukera ematen du 
Batxilergoan sartzeko, edozein dela modalitatea.

7.– Neguko kiroletako espezialitateetako goi-mailako kirol teknikariaren tituluak aukera ematen 
du martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuaren VI. eranskinaren 2. paragrafoan adierazitako 
unibertsitateko ikasketetan zuzenean sartzeko.

VIII. KAPITULUA 
BALIOKIDETASUNAK, HOMOLOGAZIOAK, BALIOZKOTZEAK ETA SALBUESPENAK

28. artikulua.– Ondorio profesionaletarako, kirol-entrenatzaileen prestakuntzak dekretu honetako 
irakaskuntzekin homologatzea, baliozkotzea eta baliokidetzea.

Kirol-entrenatzaile izateko ikasketak, bai eta horiek gainditu ondoren emandako diplomak eta 
ziurtagiriak Dekretu honetako irakaskuntzekin homologatu, baliozkotu eta baliokidetu ahal izango 
dira ondorio profesionaletarako, urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 
gehigarrian ezarritakoari jarraiki; dekretu horren bidez araubide bereziko kirol-irakaskuntzen 
antolamendu orokorra ezarri zen.

29. artikulua.– Bloke komunari dagokion kirol-irakaskuntzako moduluen balioa.

Bloke komunari dagokion maila edo gradu jakin bat gainditzeak balio akademikoa izango du 
kirol-modalitate edo -espezialitate guztietarako.

30. artikulua.– Baliozkotzeak, baliokidetasunak eta salbuespenak erabakitzeko prozedurak.

1.– Bloke komunari buruzko baliokidetasunak, baliozkotzeak, salbuespenak eta baliotasuna 
eskatu ahal izateko, ikasleak aurrez ikasten jarraitzeko matrikulatuta egon behar du.

2.– Bloke komunari dagozkion baliokidetasunak, baliozkotzeak, salbuespenak eta baliotasuna 
organo eskumendunak kasu bakoitzerako zehaztutako moduan erabakiko dira. Gero, ikastetxeek 
aplikatuko dituzte, organo horrek ezarritako prozedurari jarraiki.

3.– Baliokidetasuna, baliozkotzea eta salbuespena ebaluazio-dokumentuetan erregistratuko 
dira, eta honela adieraziko dira, hurrenez hurren: «baliokidea», «baliozkotua» eta «salbuetsia».

IX. KAPITULUA 
IRAKASLEAK

31. artikulua.– Irakasleen titulazio-betebeharrak.

Indarrean dagoen oinarrizko araudian ezarritakoaren arabera, Dekretu honetan araututako 
irakaskuntzetako prestakuntza-moduluetan irakasle izateko, ezinbestekoa da martxoaren 3ko 
319/2000 Errege Dekretuan xedatutako titulazioak eta urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuan 
xedatutako titulazioak izatea, bai eta azaroaren 8ko 1834/2004 Errege Dekretuaren zazpigarren 
xedapen gehigarrian irakaskuntza hauetarako ezarritako ikasketa pedagogikoak eta didaktikoak 
izatea ere.
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32. artikulua.– Espezialitateetako irakasleak.

1.– Salbuespenez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak espezialitateetako irakasle 
hauei eman ahalko die baimena kirol-irakaskuntzako modulu jakinak irakasteko:

a) Kirol-modalitatean eta, hala dagokionean, kirol-espezialitatean goi-mailako kirol-teknikariaren 
titulua dutenei.

b) Ezinbesteko titulazioa eduki ez baina kirol- eta lan-arlo horretan dihardutenei, edo kirol-
entrenatzailearen aurreko prestakuntzetan irakasle izan direla egiaztatu eta aitortzen dutenei, 
baldin eta kirol-irakaskuntzetako kirol-teknikari prestakuntza edo goi-mailako kirol-teknikari 
prestakuntza badute eta esperientzia Dekretu honen 31. artikuluan adierazitakoari jarraiki ondorio 
profesionaletarako homologatu, baliozkotu eta baliokidetu badaiteke.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoari dagokionez, honako hau hartuko da jarduera 
profesionaltzat: espezialitateren bateko irakasle izateko kontratazioa egin aurreko hiru urteetan 
irakaskuntza-arlotik kanpoko ohiko jarduera profesional ordaindua gauzatzea.

Salbuespenez, aurreko paragrafoan ezarritako denbora-baldintzak bete ez eta gaitasuna 
aitortzen zaien pertsonak kontratatu ahalko dira.

3.– Espezialitateetako irakasleek indarrean dagoen oinarrizko araudian ezarritako baldintza 
orokorrak bete behar dituzte irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko. Lan-araubidean edo 
administrazio-araubidean jardungo dute irakaskuntza-lanetan, aplikatu beharreko araudiaren 
arabera. Kontratazioa aldi baterakoa, lanaldi osokoa edo partziala izan daiteke, hezkuntza-premien 
arabera.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Hitzarmenak kirol-federazioekin.

Kirol-federazioekin hitzarmenak sina daitezen bultzatu ahalko du Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailak, irakaskuntza horiek eta irakatsiko dituzten ikastetxeak sustatzeko, eta horiek gara 
daitezen laguntzeko.

Bigarrena.– Titulu ofizialak lortzera bideratzen ez diren kirol-prestakuntzak.

1.– Titulu ofiziala lortzera bideratzen ez diren jarduera fisikoaren eta kirol-jardueraren arloko 
prestakuntzak ematen dituzten erakundeei indarrean dauden eta horiei aplikatu beharrekoak diren 
arauak aplikatuko zaizkie.

2.– Prestakuntza horiek ezingo dute erabili Dekretu honetan arautzen diren ziurtagiri, maila, 
gradu edo titulu ofizialen izenik, ez eta ikastetxeen izenei dagokienik ere, eta gaizki ulerturen bat 
edo haiekiko nahasketaren bat eragin dezakeen izenik ere ez.

3.– Diplomak edo ziurtagiriak egiteko euskarrien materialak, formatuak eta tamainak argi eta 
garbi desberdinduko dira titulu ofizialei dagokienez indarrean dagoen araudiak ezarritakoekiko. 
Zehazki, hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoak ezartzen ditu titulu 
akademikoak eta profesionalak egiteko moduari buruzko arauak.

4.– Publizitatea egiten dutenean nabarmen adierazi behar dute, argi eta garbi, ikasketak ez 
direla ofizialak, bai eta amaieran ematen diren diplomak edo ziurtagiriak ez direla ofizialak ere.
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Hirugarrena.– Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren aurretik ezarrita 
zeuden tituluen baliokidetasuna.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren aurretik ezarrita zeuden 
kirol-teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak eta aipatutako Hezkuntzari buruzko 
maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoak ezarritako irakaskuntzen erdi-mailakoei eta goi-mailakoei 
dagozkien tituluak baliokideak izango dira ondorio guztietarako.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.– Gaikuntza ematea berariazko probetan, sartzeko bestelako betebeharren 
balorazioan eta prestakuntza praktikoko blokearen tutore-lanetan goi-mailako kirol-teknikariei 
ezarritako zereginak betetzeko.

Dekretu honetan araututako kirol-modalitatean ezarritako irakaskuntzak erabat ezarri bitartean, 
I. eranskinean ezarrita dauden lanak egiteko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua beharrezkoa 
bada, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak gaitu ahal izango ditu haren eskumenaren 
eremuko federazioek emandako goi-mailako diploma dutenak, baldin eta horretarako nahikoa 
prestakuntza badutela egiaztatzen badute beren curriculumean.

Bigarrena.– Irakasleen gaikuntza pedagogia-gaitasunari buruzko ikastaroak egin bitartean.

Pedagogia-gaitasunari buruzko ikastaroak edo espezializazio didaktikoari buruzko ikastaroa 
egiten diren arte, hezkuntza-organo eskudunak Dekretu honetan araututako irakaskuntzak 
emateko aldi baterako gaikuntza eman ahalko die titulazio-baldintzak betetzen dituztenei eta 
Dekretu honetan baliokidetzat hartu diren titulutakoren bat dutenei.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko ekainaren 29an.

Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.
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I. ERANSKINA

Neguko Kiroletako kirol-teknikarien irakaskuntzetan sartzeko proba espezifikoak eta kirol-
baldintzak

1.– Helburuak.

Neguko kiroletako espezialitateetako irakaskuntzetan sartzeko proba espezifikoen helburua da 
izangaiek egoera fisiko egokia eta beharrezko berariazko trebeziak dituztela frogatzea, aukeratu 
duten prestakuntzan emaitza onak ateratzeko beste, behintzat.

2.– Probak.

A) Eski alpetarreko irakaskuntzak.

Sarrera-probak bi zati izango ditu.

Lehenengo zatia

Edukiak:

– Izangaiek aldapa bat jaitsi behar dute eskiatzen, erradio eta arku aldakorreko biraketak eginez. 
Pistak ezaugarri hauek izango ditu:

Luzera: 200-400 metro.

Malda: % 35-45.

Elurra: trinkoa hobe.

Azalera: laua, eta, gutxienez, malda-aldaketa bat duena.

– Izangaiek aldapa bat jaitsi behar dute eskiatzen, erradio eta arku aldakorreko biraketak eginez; 
pistak ezaugarri hauek izango ditu:

Luzera: 200-400 metro.

Malda: % 25-45.

Elurra: zapaldu gabea hobe.

Azalera: irregularra.

Ebaluazioa:

– Izangaiek aukera bakarra izango dute ibilbide horietako bakoitza egiteko.

– Ibilbide bakoitza 1etik 5era puntuatuko du ebaluatzaile bakoitzak, honako alderdi hauek 
kontuan hartuta:

Grabitate-zentroaren posizioa, eskien oreka-zentroari dagokionez.

Gorputzeko atalen antolaketa zuzena.

Jarraipen, dosifikazio eta exekuzio graduala.

Mugimenduen koordinazioa eta doitasuna.

Translazio-abiaduraren kontrola.
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Jaitsierako traiektoriaren kontrola.

Keinu teknikoak kanpo-baldintzei egokitzea: eremuari, elur-motari eta abiadurari.

Eskiatzailearen egokitzapena, bai erritmoari, bai erritmoaren aldaketei.

– Proben lehenengo zatia gainditzeko, izangaiak bi ibilbideak gainditu behar ditu. Horretarako, 
horietako bakoitzean gutxienez 3 puntu lortu behar ditu, ebaluatzaileek emandako puntuazioen 
batez bestekoa egin ondoren.

Bigarren zatia

Edukiak:

– Aurretiaz zehaztutako denbora jakin batean, slalom erraldoiko ibilbide batetik jaitsiko dira 
izangaiak; ibilbidearen ezaugarriak honako hauek izango dira:

Espainiako Neguko Kirolen Federazioak homologatutako pista izango da.

Malda: 200-400 metro.

Elurra: trinkoa eta gogorra hobe.

Azalera: laua, eta, gutxienez, malda-aldaketa bat duena.

Pistako maldak % 12-15 bitarteko desnibela duen lekuetan jarriko dira ateak.

Ebaluazioa:

– Izangaiek egin behar duten denbora zehazteko, epaimahaiak honako hauek egingo ditu:

Erreferentzia-denbora ezarriko duten eskiatzaileen FIS puntuen eta aipatutako eskiatzaileek 
egindako denboren batez bestekoa zehaztuko du.

FIS puntuak kontuan hartuta, denboraren batez bestekoa igo egingo du epaimahaiak, kasuan 
kasuko ehunekoari erreparatuta, eta taulako a) eta (b) zutabeetan zehazturiko balioak aintzat 
hartuta.

Erreferentzia-denboren markagailuan ez badago emakumerik, epaimahaiak denboraren 
batez bestekoa igo egingo du kasuan kasuko ehunekoari erreparatuta, eta taulako (c) zutabean 
zehazturiko balioak aintzat hartuta.

(a) (b) (c) 
FIS puntuak gehitutakoa (%) gehitutakoa (%) 
10etik 30era 
31tik 50era 
51tik 70era 
71tik 90era 
91tik 110era 
111tik 130era 
131tik 150era 

38 
36 
34 
32 
30 
27 
25 

48 
46 
44 
42 
40 
37 
35 

– Denbora kronometraje elektroniko bidez neurtuko da.

– Proben bigarren zatia gainditzeko, aurretiaz ezarritako denbora-mugan egin behar dute 
ibilbidea izangaiek; horretarako, bi aukera izango dituzte:
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Lehendabizikoan, zozketan azaldutako ordenan hartuko dute parte.

Bigarren aukera behar izanez gero, zozketan azaldutakoaren kontrako ordenan, atzekoz 
aurrera, hartuko dute parte, eta ibilbidea ez da lehendabiziko aukeran egindakoa izango.

B) Iraupen-eskiko irakaskuntzak.

Sarrera-probak bi zati izango ditu.

Lehenengo zatia

Edukiak: aurretiaz zehaztutako denbora jakin batean, eta kasu bakoitzean adierazitako teknika 
erabiliz, bi ibilbide egin behar dituzte. Ibilbide horiek Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren 
arautegian iraupen-eskiko probetarako ezarritakoari jarraiki erabakiko dira.

– Lehen ibilbidea: «teknika klasikoa» erabilita.

Gizonezkoak: luzera: 10 kilometro; HD: 100 eta 150 metro artekoa; MM: 40 eta 50 metro artekoa; 
MT: 200 eta 250 metro artekoa.

Emakumezkoak: luzera: 5 kilometro; HD: 50 eta 100 metro artekoa; MM: 20 eta 30 metro 
artekoa; MT: 100 eta 150 metro artekoa.

Legenda: HD: ibilbideko altitudearen puntu gorenaren eta txikienaren arteko altuera-aldea; MM: 
igoera bakar baten gehieneko aldea, zati lau batek eten dezake; MT: ibilbidean zehar egindako 
guztizko igoera.

– Bigarren ibilbidea: «patinatzailearen teknika» erabilita.

Gizonezkoak: luzera: 15 kilometro; HD: 150 eta 200 metro artekoa; MM: 60 eta 70 metro artekoa; 
MT: 300 eta 350 metro artekoa.

Emakumezkoak: luzera: 10 kilometro; HD: 100 eta 150 metro artekoa; MM: 40 eta 50 metro 
artekoa; MT: 200 eta 250 metro artekoa.

Legenda: HD: ibilbideko altitudearen puntu gorenaren eta txikienaren arteko altuera-aldea; MM: 
igoera bakar baten gehieneko aldea, zati lau batek eten dezake; MT: ibilbidean zehar egindako 
guztizko igoera.

Ebaluazioa:

– Proben lehendabiziko zati hau bi egunetan, segidan, egingo da; ibilbideko egun bat.

– Izangaiak 30 segundoko aldearekin irtengo dira.

– Denbora kronometraje elektroniko bidez neurtuko da.

Ibilbide horiek egiteko duten gehieneko denbora ezartzeko, epaimahaiak % 25 igoko du 
epaimahaiak berak hautatutako eskiatzailearen denbora, eranskin honen IV.3 lerrokadan 
ezarritakoari jarraiki. Erreferentzia-denboren markagailuan ez badago emakumerik, epaimahaiak 
% 30 igoko du gizonezkoen kategoriako eskiatzaile baten denbora. Eskiatzaile hori ere eranskin 
honen 1.4 eta 1.5 lerrokadetan ezarritakoari jarraiki hautatuko da.

– Lehendabiziko zati hau gainditzeko, bi ibilbideak ezarritako denboran, erori gabe, segurtasun 
osoz eta eskatutako teknikari dagozkion keinu egokiak erabilita egin behar ditu izangaiak.
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Bigarren zatia.

Edukiak: aurretiaz zehaztutako denbora jakin batean, eta kasu bakoitzean adierazitako teknika 
erabiliz, hiru ibilbide egin behar dituzte. Ibilbide horiek Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren 
arautegian iraupen-eskiko probetarako ezarritakoari jarraiki erabakiko dira.

– Lehen ibilbidea. «Teknika klasikoa» erabilita, eta gutxienez txandakako pausoa, bulkada 
pauso batekin eta aldibereko bulkada eginda:

Luzera: 400-600 metro.

Malda: 10 - 20 metro.

Elurra: trinkoa, arrasto batekin edo bikoitzarekin.

Mota askotako eremua, proportzio honetan: % 33 laua, % 33 maldan gora eta % 33 maldan 
behera.

– Bigarren ibilbidea. «Patinatzailearen teknika» erabilita, eta gutxienez 2-1 pauso asimetrikoa, 
1-1 txandakako pausoa, 2-1 pausoa eta bastoirik gabeko patinatzailearen pausoa eginda.

Luzera: 400-600 metro.

Malda: 10 - 20 metro.

Elurra: trinkoa, arrastorik gabe.

Mota askotako eremua, proportzio honetan: % 33 laua, % 33 maldan gora eta % 33 maldan 
behera.

– Hirugarren ibilbidea. Jaitsiera askea, biraketak zirian, oinarrizko biraketa eta biraketa paraleloan 
eginez.

Luzera: 200-300 metro.

Malda: 20 - 30 metro.

Elurra: trinkoa.

Eremua: laua, eta, gutxienez, malda-aldaketa bat duena.

Ebaluazioa:

– Izangaiek aukera bakarra izango dute ibilbide bakoitza egiteko. Ibilbideak 1etik 5era puntuatuko 
ditu ebaluatzaile bakoitzak, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

Grabitate-zentroaren posizioa, eskien oreka-zentroari dagokionez.

Gorputzeko atalen antolaketa zuzena.

Mugimenduen zabaltasuna, jarraipena eta dosifikazioa.

Bastoiak sartzearen eta beheko gorputz-atalen mugimenduen arteko koordinazioa.

Pisu-aldaketaren fasea.

Keinu teknikoen egokitzea eremuari, elur-motari eta abiadurari.

Jaitsierako traiektoriaren kontrola.
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– Proben lehenengo zatia gainditzeko, izangaiak hiru ibilbideak gainditu behar ditu. Horretarako, 
horietako bakoitzean gutxienez 3 puntu lortu behar ditu, ebaluatzaileek emandako puntuazioen 
batez bestekoa egin ondoren.

C) Snowboard-espezialitateko irakaskuntzak.

Sarrera-probak bi zati izango ditu.

Lehenengo zatia

Edukiak: bi jaitsiera egin behar dituzte izangaiek, horietako bakoitzerako zehaztutako ezaugarriak 
kontuan hartuta, aurretiaz zehaztutako denbora jakin batean, eta kasu bakoitzean adierazitako 
teknika erabiliz.

– Lehendabiziko jaitsiera. Erradio eta arku aldakorreko biraketak eginez.

Luzera: 100-200 metro.

Malda: % 15-25.

Elurra: trinkoa hobe.

Eremua: laua, eta, gutxienez, malda-aldaketa bat duena.

– Bigarren jaitsiera. Erradio eta arku aldakorreko biraketak eginez.

Luzera: 100-200 metro.

Malda: % 15-25.

Elurra: zapaldu gabea hobe.

Eremua: irregularra.

Ebaluazioa:

– Izangaiek aukera bakarra izango dute jaitsiera horietako bakoitza egiteko. Jaitsierak 1etik 
5era puntuatuko ditu ebaluatzaile bakoitzak, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

Grabitate-zentroaren posizioa, snowboard-oholaren oreka-zentroari dagokionez.

Gorputzeko atalen antolaketa zuzena.

Jarraipen, dosifikazio eta exekuzio graduala.

Luzaketa- edo flexio-biraketak egitea.

Eski-ertzen erabilera.

Eroapen mistoak egitea.

Biraketen doitasuna.

Translazio-abiaduraren kontrola.

Jaitsierako traiektoriaren kontrola.

Gutxienez, erritmo-aldaketa bat egitea.

Keinu teknikoak eremuaren baldintzei eta elur-motari egokitzea.
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Goiko gorputz-erdiaren aldi bereko biraketa-mugimendua eta beheko gorputz-erdira egindako 
transmisioa (ardatz bertikaleko edo luzera-ardatzeko biraketa egiterako orduan ematen den 
efektua).

Beheko gorputz-atalen flexioa eta luzaketa.

Aldez aurreko biraketa eta pisu-aldaketak.

Biraketa lagundua eta pisu-banaketa.

– Proben lehenengo zatia gainditzeko, izangaiak bi jaitsierak gainditu behar ditu. Horretarako, 
horietako bakoitzean gutxienez 3 puntu lortu behar ditu, ebaluatzaileek emandako puntuazioen 
batez bestekoa egin ondoren.

Bigarren zatia

Edukia:

– Zirkuitu kronometratu bat jaistea; zirkuitu horrek ezaugarri hauek izango ditu:

Luzera: 250-550 metro.

Malda: 80 metro.

Eremua: irregularra, eremu-mota aldakorduna eta oztopoduna (naturalak nahiz nahita jarriak); 
oztopoak ez dira 1,2 metro baino handiagoak izango eta, gehienez ere, hiru egongo dira.

Ateen arteko tartea: distantzia gutxienez, 10 metro eta, gehienez, 15 metro.

Ate-kopurua: gutxienez, hogei ate eta, gehienez, hogeita hamabost.

Ebaluazioa:

– Proben bigarren zatia gainditzeko, aurretiaz ezarritako denbora-mugan egin behar dute 
ibilbidea izangaiek.

– Izangaiek egin behar duten denbora zehazteko, epaimahaiak honako hauek egingo ditu:

Erreferentzia-denbora ezarriko duten eskiatzaileen FIS puntuen edo FIS World Cup puntuen eta 
aipatutako eskiatzaileek egindako denboren batez bestekoa zehaztuko ditu.

FIS puntak edo FIS World Cup puntuak kontuan hartuta, taularen (a) eta (b) zutabeetan ezarritako 
ehunekoen arabera, denboraren batez bestekoa gehituko da.

Erreferentzia-denboren markagailuan ez badago emakumerik, epaimahaiak denboraren 
batez bestekoa igo egingo du, kasuan kasuko ehunekoari erreparatuta, eta taulako (c) zutabean 
zehazturiko balioak aintzat hartuta.
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(a) (b) (c) 
FIS puntuak gehitutakoa (%) gehitutakoa (%) 
501etik 1.000ra 
301etik 500era 
101etik 300era 
71tik 100era 
66tik 70era 
51tik 65era 
35etik 50era 

38 
36 
34 
32 
30 
27 
25 

48 
46 
44 
42 
40 
37 
35 

 (a) 

(b) (c) 

FIS puntuak gehitutakoa (%) gehitutakoa (%) 
1.301etik 2.000ra 
801etik 1.300era 
101etik 800era 
76tik 100era 
51tik 75era 
26tik 50era 
0tik 25era 

38 
36 
34 
32 
30 
27 
25 

48 
46 
44 
42 
40 
37 
35 

– Denbora kronometraje elektroniko bidez neurtuko da.

– Izangaiek bi aukera izango dituzte proba gainditzeko:

Lehendabizikoan, zozketan azaldutako ordenan hartuko dute parte.

Bigarren aukera behar izanez gero, zozketan azaldutakoaren kontrako ordenan, atzekoz 
aurrera, hartuko dute parte, eta ibilbidea ez da lehendabiziko aukeran egindakoa izango.

3.– Azken ebaluazioa.

Probetan «gai» edo «ez gai» kalifikazioa baino ez da izango. Izangaiek «gai» kalifikazioa 
ateratzeko sarbide-probaren bi zatiak gainditu beharko dituzte, horietako bakoitzerako ezarritako 
irizpideei jarraiki.

4.– Epaimahaia.

Epaimahaiburuak, idazkari batek eta hiru ebaluatzailek osatuko dute epaimahaia.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hautatuko du epaimahaia, kasuan kasuko ikastetxeak 
proposatuta.

3.– Hona hemen epaimahaiaren egitekoa:

a) Eranskin honen II. puntuko edukietan adierazitako ibilbideak zehaztea.

b) Izangaiek eranskin honen II. puntuan adierazitako ibilbideak egiteko izango duten denbora 
zehatzea.

– Erreferentzia-denbora ezartzeko, epaimahaiak berak hautatutako eskiatzaileek ibilbidea 
egiteko behar izan duten denbora hartuko du kontuan epaimahaiak, eta ehunekoak igoko ditu 
kasuan-kasuan, eranskin honen II. puntuan kasu bakoitzerako ezarritako prozeduraren bidez.

– Erreferentzia-denbora ezarriko duten eskiatzaileak. Gizonezkoen kategoriakoak izango dira 
gizonezkoen erreferentzia-denbora zehazteko, eta emakumezkoen kategoriakoak emakumeen 
erreferentzia-denbora zehazteko.
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Horiei dagokienez:

FIS puntuak dituztenen uneko zerrendan egon behar dute, eski alpetarreko irakaskuntzetarako 
sarbide-probetan parte hartzeko.

Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren puntuak dituztenen uneko zerrendan egon behar 
dute, iraupen-eskiko irakaskuntzetarako sarbide-probetan parte hartzeko.

FIS puntuak edo FIS World Cup puntuak dituztenen uneko zerrendan egon behar dute, 
snowboardeko irakaskuntzetarako sarbide-probetan parte hartzeko.

c) Proben ezaugarriak kontuan izanik, elurraren egoeragatik edo eguraldiagatik, epaimahaiak 
ibilbideak eta erreferentzia-denborak alda ditzake, baldin eta izangai bakar bati ere ez bazaio 
kalterik eragiten.

d) Izangaiek parte hartzeko ordena zozketa publikoz ezartzea. Ordena hori berbera izango da 
ibilbide guztietarako, honako kasu hauetan izan ezik: eski alpetarreko espezialitateko slalomaren 
bigarren txanda, eta snowboardeko espezialitateko kronometratutako zirkuituaren bigarren txanda. 
Salbuespen horiek eranskin honen 4.2 eta 6.2 puntuetan adierazita daude. Bi salbuespen horietan, 
zozketan azaldutakoaren kontrako ordenan, atzekoz aurrera, hartuko dute parte.

e) Probak hasi baino lehenago argitaratzea, izangaiak jakinaren gainean egon daitezen, zer 
ibilbide, denbora-erreferentzia eta parte hartzeko ordena izango den.

4.– Epaimahaikideei dagozkien egitekoak.

a) Epaimahaiburua. Bermatzea sartzeko probak eranskin honetan ezarritakoaren arabera 
egingo direla.

b) Idazkaria. Probaren garapenari buruzko akta idaztea, eta, hala badagokio, eskatutako 
baldintzen balorazioari buruzkoa; eta egiaztatzea eranskin honetan ezarritakoari jarraiki garatu 
dela. Epaimahaiburua ez dagoenean, hari dagozkion zereginak egingo ditu.

c) Ebaluatzaileak. Banaka baloratzea izangaiek egiten dituzten probak, kasuan kasuko irizpideei 
jarraituz.

5.– Eskakizunak. Ebaluatzaileek honako titulazio hau izan behar dute:

– Eski alpetarreko espezialitateko irakaskuntzetan sartzeko probak: goi-mailako kirol-
teknikariaren titulua eski alpetarreko espezialitatean.

– Iraupen-eskiko espezialitateko irakaskuntzetan sartzeko probak: goi-mailako kirol-teknikariaren 
titulua iraupen-eskiko espezialitatean.

– Snowboardeko probetarako: goi-mailako kirol-teknikariaren titulua snowboardeko 
espezialitatean.
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II. ERANSKINA

Moduluak eta ikasketa-karga, profesionalen profila eta neguko kiroletako modalitatean kirol-
teknikariaren eta goi-mailako kirol-teknikariaren tituluei dagozkien irakaskuntzak.

Eski alpetarreko kirol-teknikaria

Ordutegiaren banaketa

Eski alpetarreko erdi-mailako kirol-teknikaria 
Erdi-mailako 
lehen maila 

Erdi-mailako 
bigarren maila 

Teoria 
Orduak

Praktika 
Orduak 

Teoria 
Orduak

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna     
Kirolaren oinarri anatomikoak eta fisiologikoak (I / II) 15 - 30 5 
Irakaskuntzaren eta entrenamenduaren oinarri psikopedagogikoak 
(I eta II) 10 5 20 5 

Entrenamendua (I / II) 15 10 30 15 
Kirolaren funts soziologikoak  5 -  - 
Kirolaren antolaketa eta legedia(I / II) 5 - 5 - 
Lehen laguntzak eta higienea kirolean  40 10  - 
Kirolaren teoria eta soziologia  - - 10 - 
Guztira 90 25 95 25 
Blokearen ordu-kopurua 115 120 
Bloke espezifikoa     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Guztira 70 60 150 100 
Blokearen ordu-kopurua 130 250 
Bloke osagarria 30 30 
Prestakuntza praktikoko blokea 150 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua 420 600 

Erdi-mailako lehen maila.

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Eski alpetarreko espezialitateko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren ziurtagiriak 
egiaztatzen du haren titularrak behar beste gaitasun dituela eski alpetarreko espezialitatearen 
tekniketan hastapenak egiteko, bai eta kirol-modalitate hori sustatzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Eski alpetarraren teknika eta taktikaren oinarrizko printzipioak irakastea.

– Kirol-jarduerak iraun bitartean pertsonak edo taldeak bideratzea eta haiei laguntzea.
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– Eskiatzaileen segurtasuna bermatzea, eta, beharrezkoa izanez gero, lehen laguntzak 
aplikatzea.

– Jarduera profesionala tolerantzia eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna kontuan 
izanik garatuko dela ziurtatzea beti.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuetan segurtasunez eta era 
eraginkorrean eskiatzeko.

– Eski alpetarra irakasteko, helburuei, edukiei, baliabideei eta ebaluazio-metodoei jarraiki, eta 
jardunaren programazio orokorraren arabera.

– Eski alpetarraren oinarrizko teknikei eta taktikei buruz irakasteko ikasleei, ekipamendu 
eta material egokiak erabiltzeko, erreferentzia-ereduen araberako mugimenduak eta keinuak 
erakusteko.

– Dagokion mailaren arabera ikasitakoaren progresioa ebaluatzeko, kirolarien jardunean teknika- 
eta taktika-akatsak hautemateko, bai eta horien kausak hautemateko ere, eta horiek zuzentzeko 
behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, hurrengo kirol-teknifikazioko faseetarako prest ego 
daitezen.

– Eski alpetarreko material espezifikoak erabiltzen irakasteko, bai eta horiek zaintzen eta horien 
mantentze-lanak egiten irakasteko ere.

– Neguko kiroletako estazioetako instalazio espezifikoak erabiltzen irakasteko.

– Eski alpetarra egiteko material eta jantzi egokiei buruz informatzeko.

– Ikasmateriala hautatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko.

– Taldearen kontrola izateko, jarduna kohesionatuta eta dinamizatuta.

– Neguko kiroletako estazioei buruzko arautegiaren oinarrizko arauak irakasteko eta 
betearazteko.

– Ikasleen artean aurrerapen teknikoen arloa eta egoera fisikoaren hobekuntza sustatzeko.

– Kirolariei kirol-jardunaren arauak, balioak eta eduki etikoak jakinarazteko.

– Kirolariak kirol-jarduera osasungarrian hezteko.

– Eski alpetarrean gehien izaten diren lesioak prebenitzeko eta kirola egitean gehien gertatzen 
diren istripuak eragozteko.

– Behar izanez gero, larrialdietarako laguntza erabiltzeko, ezarrita dauden jarraibide eta 
protokoloei jarraiki.

– Kontrolpean izateko eskura daukagun osasun-laguntza.

– Egoera larria denean, gaixoaren edo istripua izan duenaren lekualdaketa antolatzeko 
segurtasuna zainduz, eta lesioaren eta larritasun-mailaren arabera sistema egokiena aukeratzeko.
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– Ebakuazio-zerbitzuetakoei eta lehen laguntzako zerbitzuetakoei laguntzeko neguko kiroletako 
estazioetako pistetan.

– Naturaren zaintzari buruz indarrean dagoen araudia irakasteko eta betearazteko.

– Mendiko ingurumena zaintzeak eragiten dituen ondorioak identifikatzeko.

– Norberaren funtzio profesionalekin lotutako informazio teknikoa hautemateko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Kirol-hastapenaren eremuan gauzatuko du jarduera teknikariak, eskiatzaileen irakaskuntza-
saioak garatuko ditu neguko kiroletako estazioren bateko pista balizatuetan. Jardun-eremutik 
berariaz salbuetsita dago mendiko eskiaren eta iraupen-eskiaren irakaskuntza.

Teknikaria eski alpetarraren jardunarekin lotutako erakunde publiko edo enpresa pribatu baten 
barnean arituko da beti. Honako erakunde edo enpresa hauetan gara dezake bere jarduna:

– Kirol-eskolak.

– Kirol-hastapeneko zentroak.

– Kirol-klubak edo -elkarteak.

– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honen lana bere maila baino handiagoko teknikari profesionalek gainbegiratuko dute 
oro har, eta erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Eski alpetarra irakastea kirolariak oinarrizko ezagutza teknikoak eta taktikoak barneratu arte, 
horien bidez igogailu mekanikoetan gora egiteko, pista gorrietatik barrena segurtasunez eskiatzeko 
eta oinarrizko biraketa paraleloak egiteko gai izan dadin.

– Helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak hautatzea irakaskuntzarako.

– Kirol-irakaskuntzaren prozesua ebaluatzea eta kontrolpean izatea.

– Pistak eta igogailu mekanikoak hautatzea.

– Uneko baldintza klimatologikoen arabera material eta jantzi egokienei buruz informatzea 
kirolariei.

– Neguko kiroletako estazioetako instalazio espezifikoak erabiltzen irakastea.

– Pertsonei eta taldeei laguntzea eta haiek zuzentzea kirola egiten ari direnean.

– Taldearen segurtasuna zaintzea, haiek kirola egiten ari direnean.

– Istripuren bat gertatuz gero edo gaixotasunen bat izanez gero, lehen laguntza ematea 
sendagilerik ez badago.
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– Neguko kiroletako estazioei buruzko erregelamendua betetzea.

– Neguko kiroletako estazioetako pistetako ebakuazio-zerbitzukoetakoei eta lehen laguntzako 
zerbitzuetakoei laguntzea.

– Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea.

IRAKASKUNTZAK

BLOKE KOMUNA 
GUTXIENEKO IRAKASKUNTZAK

I.– Bloke Komuna.

1) Kirolaren oinarri anatomikoei eta fisiologikoei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Gizakiaren gorputzaren hezurren ezaugarri orokorrak deskribatzea.

2.– Artikulazioak identifikatzen eta ezaugarrien eta funtzioaren arabera sailkatzen jakitea.

3.– Jarduera fisikoari lotuta dauden biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak interpretatzen 
jakitea.

4.– Giharren ezaugarririk esanguratsuenak ezagutzea.

5.– Gizakiaren gorputzaren alde anatomiko handiak identifikatzea eta horien egitura eta funtzioa 
erlazionatzea.

6.– Bihotz eta arnas sistemaren osagaien funtzioa zehazten jakitea.

7.– Energia-metabolismoaren funtsak zehazten jakitea.

8.– Nutrizioaren eta hidratazioaren funtsak azaltzen jakitea.

9.– Zientzia biologikoen oinarrizko terminologia erabiltzen jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-jardueraren oinarri anatomikoak.

1.1.– Hezurra. Ezaugarriak eta funtzioak.

1.2.– Artikulazioak. Ezaugarriak, sailkapena eta propietate mekanikoak.

1.3.– Gizakiaren gorputzaren giharrak.

1.4.– Gihar-motak.

1.5.– Eskeleto-giharraren egitura eta funtzioa.

1.6.– Alde anatomiko nagusiak.

1.7.– Lepoa eta enborra. Gihar-egiturak eta horien funtzioa.
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1.8.– Goiko gorputz-atala. Hezurrak. Artikulazioak eta horien mugimenduak. Gihar-multzoen 
funtzioa.

1.9.– Beheko gorputz-atalak. Hezurrak. Artikulazioak eta horien mugimenduak. Gihar-multzoen 
funtzioa.

1.10.– Bizkarrezurra. Oinarrizko alderdiak. Okerdurak. Giharrak. Muskulu-oreka.

2.– Kirol-jardueraren funts biomekanikoak.

2.1.– Lokomozio-aparatuaren biomekanikaren funtsak.

2.2.– Biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak.

2.3.– Giza mugimenduaren biomekanika: sarrera.

2.4.– Artikulazio-mugimenduaren biomekanika.

3.– Kirol-jardueraren oinarri fisiologikoak.

3.1.– Arnas aparatua eta arnas funtzioa. Ezaugarri anatomikoak. Arnasaren mekanika. Gasen 
trukatze eta garraioa.

3.2.– Bihotza eta zirkulazio-aparatua. Egitura eta funtzionamendua.

3.3.– Sistema baskularra. Egitura eta funtzionamendua. Odolaren zirkulazioa. Ariketari 
emandako zirkulazio-erantzunak. Odol-ehuna. Odola. Osagaiak eta funtzioak.

3.4.– Energia-metabolismoa. Bide metaboliko nagusiak. Nutrizioaren eta hidratazioaren 
oinarriak. Mantenugaiak eta ura dieta orekatuan. Elikadura eta hidratazioa ariketa fisikoa egitean.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Gizakiaren gorputzean artikulazio, hezur eta gihar-multzo nagusiak non dauden eta horien 
funtzioa zein den jakitea.

2.– Hezur-giharren elementu nagusien eragina gizakiaren gorputza zutik dagoela zein den 
azaltzen jakitea.

3.– Sistema kardiobaskularraren eta arnas sistemaren funtzionamendua deskribatzen jakitea, 
eta gasen trukatze eta garraioarekin lotzea.

4.– Gasen trukatze eta garraioan odolak duen zeregina deskribatzen jakitea.

5.– Ariketa egiten denean energia sortzeko bide metaboliko nagusiak definitzen jakitea.

6.– Kasu praktiko batean, palanka-mota nagusiak identifikatzea gizakiaren gorputzean.

7.– Gizakiaren mugimenduaren biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak definitzen jakitea.

2) Kirol irakaskuntzaren eta entrenamenduaren oinarri psikopedagogikoei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Haur eta gazteen ezaugarri psikologiko nagusiak eta horiek kirol-hastapenetan duten eragina 
deskribatzea.

2.– Pertsonen ezaugarri psikologiko nagusiak kirol-hastapenean zein diren deskribatzea.
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3.– Kirolari gazteak motibatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea.

4.– Kirol-teknikak eta –taktikak eskuratzeko prozesua hobetzen duten faktoreak identifikatzen 
jakitea.

5.– Kirol-teknikariak kirolaren arloko trebetasunak eta abileziak eskuratzean betetzen duen 
zeregina ezagutzea.

6.– Kirol-trebetasunak irakasteko metodoak eta sistemak deskribatzen jakitea.

7.– Didaktikaren oinarrizko terminologia erabiltzen jakitea.

Edukiak:

1.– Haurren eta gazteen ezaugarri psikologikoak.

2.– Pertsonen ezaugarri psikologikoak kirol-hastapenean.

3.– Kirolari gazteen motibazioa: oinarrizko kontzeptuak.

4.– Pertsonen motibazioa kirol-hastapenean: oinarrizko kontzeptuak.

5.– Kirol-teknikariaren esku-hartze psikologikoak.

6.– Mugimendu-egintzaren ikaskuntza.

7.– Kirol-trebetasunak irakatsi eta ikasteko estiloak.

8.– Kirol-jarduera irakatsi eta ikasteko prozesuaren ebaluazioa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Haurren eta nerabeen ezaugarri psikologikoak eta horiek kirol-jardueren antolaketan eta 
garapenean duten eragina definitzen jakitea.

2.– Ikaskuntzaren printzipioak eta horiek gorputz eta kirol jardueren irakaskuntzan dituzten 
inplikazioak definitzea.

3.– Taldearen barruan komunikazio-prozesua osatzen duten elementuak, horien funtzionamendua 
eta kirol-irakaskuntzan duten aplikazioa adieraztea.

4.– Eskola-adineko eta nerabezaroko garapen psikomotorearen eta hazkuntza fisikoaren 
prozesua eta horrek kirol-trebetasunen ikaskuntzan duen eragina azaltzea.

5.– Ikaskuntzaren printzipioak eta horiek gorputz eta kirol jardueren irakaskuntzan duten eragina 
adieraztea.

6.– Kirola irakatsi eta ikasteko prozesuan esku hartzen duten faktoreak azaltzea.

7.– Kirola irakatsi eta ikasteko prozesuaren ebaluazio-motak adieraztea eta ezaugarriak 
zehaztea.

8.– Mugimendu-egintzaren ikaskuntza ebaluatzeko funtsezko alderdiak aplikatzea.

3) Kirol-entrenamenduari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirol-entrenamenduaren oinarrizko elementuak zein diren jakitea.
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2.– Kirol-entrenamenduaren teoriaren oinarrizko terminologia erabiltzen jakitea.

3.– Oinarrizko trebetasun fisikoak zein diren eta adinaren arabera nola garatzen diren jakitea.

4.– Pertzepzio- eta mugimendu-gaitasunak edo koordinaziozkoak zein diren eta adinaren 
arabera nola garatzen diren jakitea.

5.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo 
koordinaziozkoak garatzeko oinarrizko metodoak eta baliabideak zein diren jakitea eta aplikatzen 
jakitea.

6.– Kirolarien adinaren eta ezaugarrien arabera beroketa behar bezala egiteko oinarrizko 
kontzeptuak aplikatzen jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-entrenamenduaren teoria: kontzeptuak eta definizioak.

2.– Egoera fisikoa eta oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak 
edo koordinaziozkoak.

3.– Oinarrizko trebetasun fisikoak. Hasteko unerik egokiena eta ondorengo garapena. Kirol-
entrenamenduari buruzko kontzeptuak eta horiek adinaren arabera egokitzea.

4.– Oinarrizko trebetasun fisikoak garatzeko metodo eta bitarteko sinpleak.

5.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak. Hasteko unerik egokiena eta ondorengo garapena. 
Kirol-entrenamenduari buruzko kontzeptuak eta horiek adinaren arabera egokitzea.

6.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo koordinaziozkoak garatzeko metodo eta 
bitarteko sinpleak.

7.– «Errekuperazio» kontzeptua.

8.– Jarduera fisikoa eta kirola-osasuna, haurtzarotik zahartzarora.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol-entrenamenduaren oinarrizko elementuak identifikatzen jakitea.

2.– Kirol-entrenamenduaren oinarrizko terminologia ikasi dela eta primeran erabiltzen dela 
erakustea.

3.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo 
koordinaziozkoak zein diren erabakitzea, eta hasteko unea noiz den eta nola garatu behar diren 
jakitea.

4.– Adin jakin bateko kirolari bat edo kirolari-talde bat izanik, oinarrizko trebetasun fisikoak abian 
jarriko diren entrenamendu-saio bat egitea.

5.– Adin jakin bateko kirolari bat edo kirolari-talde bat izanik, pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunak edo koordinaziozkoak abian jarriko diren entrenamendu-saio bat egitea.

6.– Adin jakin bateko kirolari bat edo kirolari-talde bat izanik, beroketa-saio bat egitea.

7.– Trebetasun fisiko jakin bat garatzeko ariketen aukeraketa arrazoitzea: oinarrizkoa edo 
pertzepzio- eta mugimendu-trebetasuna/koordinaziozkoa.
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8.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio-, mugimendu-trebetasunak edo koordinaziozkoak 
garatzeko ariketetan gehien egiten diren akatsak identifikatzen jakitea.

9.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio-, mugimendu-trebetasunak edo koordinaziozkoak 
garatzeko behar den ekipamendua eta materiala aukeratzen eta arrazoitzen jakitea.

4) Kirolaren oinarri soziologikoei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirolaren bitartez transmiti daitezkeen gizarte- eta kultura-balioak identifikatzen jakitea.

2.– Kirol-teknikariak gizarte-balioak kirolaren bitartez transmititzeko esku-hartze ereduen 
ezaugarriak jakitea.

3.– Kirol-teknikariak gizarte-balioak transmititzean duen erantzukizunari buruz kontzientziatzea.

4.– Kirol-teknikariak gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari, tolerantziari eta diskriminazio 
ezari buruzko balioak transmititzean duen erantzukizunari buruz kontzientziatzea.

5.– Norberaren egintzei buruz pertsona bakoitzak duen erantzukizunari buruz haurrak eta 
gazteak kontzientziatzeko unean kirol-teknikariak duen zeregina zein den jakitea.

6.– Autonomia eskuratzeari buruz haurrak eta gazteak kontzientziatzeko unean kirol-teknikariak 
duen zeregina zein den jakitea.

7.– Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari, tolerantziari eta diskriminazio ezari buruzko 
balioak transmititzeko kirol-teknikariarentzat baliagarriak izango diren metodoak identifikatzen 
jakitea.

Edukiak:

1.– Kirolaren gizarte- eta kultura-balioak. Hainbat ikuspuntu.

2.– Teknikariak transmiti ditzakeen gizarte- eta kultura-balioak.

3.– Kirol-teknikariaren egintzak balioak transmititzeko prozesuan.

4.– Tolerantziari, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari, eta diskriminazio ezari buruzko 
balioak.

5.– Erantzukizun pertsonala.

6.– Autonomia pertsonala kirol-jarduerarekin lotutako alderdi guzti-guztietan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirolari buruzko hainbat ikuspuntu alderatzen jakitea eta kirolaren bidez transmiti daitezkeen 
gizarte- eta kultura-balioak identifikatzen jakitea.

2.– Gizarte-balioak transmititzeko prozesuan kirol-teknikariaren egitekoak zein diren definitzen 
jakitea.

3.– Kirol-irakaskuntza saio batean, behar bezala erabiltzea dauden teknika baliagarriak gizarte-
balioak transmititzean.
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4.– Kirola irakasteko eta ikasteko prozesuaren bidez kirol-teknikariak gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunari, tolerantziari buruz eta diskriminazio ezari buruz transmiti ditzakeen balioak 
identifikatzen jakitea.

5) Kirolaren antolaketa eta legediari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirolaren eremuan Estatuko Administrazio Nagusiak, autonomia-erkidegoek eta toki-
erakundeek dituzten eskumenak bereizten jakitea.

2.– Kirol Kontseilu Gorenak, Espainiako kirol-federazioek eta lurraldeetako kirol-federazioek 
dituzten eskumenak eta funtzioak bereizten jakitea.

3.– Espainian kirol-teknikariek dituzten prestakuntza-bideak desberdintzen jakitea.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoan kirolerako dagoen administrazio-egitura eta Estatuko 
Administrazio Orokorrak eremu berean duen egiturarekin duen erlazioa ezagutzea.

5.– Kirolaren eremuan Eusko Jaurlaritzari dagozkion administrazio-eskumenen eta berez foru-
aldundienak eta udalenak direnen artean bereizten jakitea.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen kirol-legedia jakitea, batez ere, eskola-
kirolari, kirol-hastapenari eta hastapeneko bestelako jarduerei buruzkoa.

7.– Foru aldundietan indarrean dagoen kirol-legedia jakitea, batez ere, eskola-kirolari, kirol-
hastapenari eta hastapeneko bestelako jarduerei buruzkoa.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte-eredua zein den jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-antolaketa Espainian.

2.– Kirol Kontseilu Gorenaren eskumenak. Autonomia-erkidegoen eskumenak. Tokiko 
erakundeen eskumenak.

3.– Kirol-federazioak. Espainiako kirol-federazioak: egitura eta eskumenak. Autonomia-
erkidegoetako kirol-federazioak: egitura eta eskumenak.

4.– Kirol-klubak eta -elkarteak. Ezaugarriak. Funtzioak.

5.– Kirol-teknikarien prestakuntza-sistemak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan.

6.– Kirolaren arloko administrazio-egitura Euskal Autonomia Erkidegoan.

7.– Kirolaren arloko eskumenak Euskal Autonomia Erkidegoan.

8.– Toki-erakundeak: Foru Aldundiak eta Udalak. Eskumenak.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoan eta toki-erakundeetan indarrean dagoen legedia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirolaren arloan Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia-erkidegoek eta toki-
erakundeek dituzten eskumenak alderatzen jakitea.
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2.– Espainiako eta autonomia-erkidegoetako kirol federazioen funtzioak alderatzen jakitea. 
Kirol-kluben ezaugarriak eta funtzioak deskribatzen jakitea. Kirol-teknikarien prestakuntza-egitura 
deskribatzea.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren beraren kirol-legediaren edukia eta horien ondorioak zein 
diren jakitea.

6) Kirol-arloko lehen laguntzei eta higieneari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirol-teknikariak lehen laguntzen arloko jardunean dituen mugei buruzko legedia jakitea.

2.– Lesioak eta zauriak identifikatzea eta horien larritasun-maila ebaluatzea.

3.– Lehen laguntzako metodoak eta teknikak aplikatzen jakitea.

4.– Lesioak edo zauriak dituzten pertsonak ebakuatzeko protokoloak aplikatzen jakitea.

5.– Kirol-higieneari buruzko printzipio orokorrak azaltzen jakitea.

6.– Ariketa fisikoa egin ondorengo errekuperatze-teknikak deskribatzen jakitea.

7.– Produktu kaltegarriak hartzeak (droga-mendekotasuna...) gizakiaren organismoan eragiten 
dituen ondorioak zein diren jakitea.

8.– Tabakismora eta alkoholismora eramaten duten faktoreak identifikatzen jakitea eta 
mendekotasun horiek kirolari gazteen organismoan dituzten ondorioak definitzea.

Edukiak:

1.– Lehen laguntzak. Legedia. Kirol-teknikariak lehen laguntzen arloko jardunean dituen mugak. 
Lehen laguntzak: sarrera.

2.– Bihotz-biriketako bizkortzea (BBB).

3.– Bularreko angina eta miokardio-infartua. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

4.– Odoljarioak. Oinarrizko esku-hartzea odoljarioetan. Ebakuazioa. Talkaren kontrola.

5.– Zauriak. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

6.– Kontusioak. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

7.– Lokomozio-aparatuaren traumatismoak. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

8.– Garezurreko eta aurpegiko traumatismoa. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

9.– Bizkarrezurreko traumatismoak. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

10.– Politraumatismoa duen gaixoa. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

11.– Erredurak. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

12.– Zauriak dituen gaixoari buruzko ebaluazioa.

13.– Shocka. Etiologia. Seinaleak eta sintomak. Oinarrizko esku-hartzea.

14.– Konbultsio-koadroak. Seinaleak eta sintomak. Oinarrizko esku-hartzea.
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15.– Histeria-atakea. Oinarrizko esku-hartzea.

16.– Beroak eragindako arazoak. Prebentzioa. Oinarrizko esku-hartzea. Ebakuazioa.

17.– Alergia-erreakzioa. Prebentzioa. Oinarrizko esku-hartzea.

18.– Koma diabetikoa. Intsulina-kolpea.

19.– Higienea eta higienea kirolean.

20.– Ariketa fisikoaren ondorengo errekuperazio-teknikak.

21.– Droga-mendekotasun nagusiak. Erretzea. Alkoholismoa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Istripua izan duen norbaiti buruzko ebaluaziorako jarraitu beharreko prozedura azaltzea eta 
erakustea.

2.– Modelo eta manikiei bihotz eta arnas errekuperazioko teknikak aurretiaz erabakitako denbora 
jakin batez behar bezala aplikatzea.

3.– Konortea duen gaixo heldu baten eta konorterik gabe dagoen beste baten eztarriko 
trabamendurako teknikak behar bezala aplikatzea.

4.– Hainbat kasu emanik, simulazio-saioetan ondokoak egitea:

4.1.– Immobilizazio-teknikak, aurretiaz zehaztutako hausturetarako.

4.2.– Odoljarioak geldiarazteko maniobrak.

4.3.– Istripua izan dutenak lekualdatzeko maniobrak, lesioaren larritasun-maila kontuan izanik. 
Errekuperazio-teknikak aplikatzea.

5.– Kasu praktiko batean, immobilizazio-teknika bat proposatzea hausturaren bat izan 
dezakeelako.

6.– Bizkarrezurrean traumatismoa duen norbaiten kasu praktiko batean, kirol-teknikariak 
zauritua lekualdatzeko maniobran duen zeregina definitzea eta ebakuatzeko modua aukeratzea.

7.– Kirol-teknikari batek koma diabetikoa edo intsulina-kolpea izan duen kirolari batekin egin 
beharreko jarduna adieraztea.

8.– Tabakismoak, drogazaletasunak eta edari alkoholdunen kontsumoak gizakiaren osasunean 
duten eragina azaltzea.

9.– Norberaren higienearen ikuspuntutik, kirolariek entrenamendu-saio edo lehiaketaren batean 
parte hartu ondoren bete beharreko neurriak eta egin beharreko jarraipena deskribatzea.

II.– Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako erakunde-arloa, arlo sozioekonomikoa eta legala zein den jakitea.

2.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariari dagokion ziurtagiriaren 
titularrari aplikatu beharreko lan-arloko legedia jakitea.
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3.– Lanbidean jarduteko lege-baldintzak zein diren jakitea.

4.– Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, eginkizunak eta erantzukizunak zein diren jakitea.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoan neguko kirolak antolatzeko oinarrizko sistema jakitea.

6.– Espainian eta nazioartean dauden eski- edo snowboard-espezialitateko irakasleen elkarteen 
berri izatea.

7.– Elur-turismoa definitzeko ezaugarriak zein diren jakitea.

8.– Nazioarteko Eski Federazioaren (FIS) arauen hastapenak.

9.– Europar Batasuneko herrialdeetan eski- eta snowboard-espezialitateko kirol-teknikarien 
lanbide-garapena nolakoa den jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia, lege-esparrua: lanbidean jarduteko lege-baldintzak; lanbidean 
jarduteko lege- eta gizarte-arloko baldintzak; lanbidean jarduteko zerga-baldintzak zein diren 
jakitea; PFEZa.

2.– Kirol-teknikariaren erantzukizunen erregimena lanbidearen jardunean. Erantzukizun zibila. 
Erantzukizun penala. Besteren konturako langilearen zerga-baldintzak. Zerga zuzenak eta 
zeharkakoak. Zerga-betebeharrak ez betetzea.

3.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren lanbide-gaitasunak: 
funtzioak eta zereginak. Mugak.

4.– Neguko kiroletako lurralde-federazioa. Antolaketa eta funtzioak.

5.– Neguko kiroletako klubak. Sailkapena eta ezaugarriak.

6.– Ingurune naturalean gauzatutako kirol-jardueren erregulazioa.

7.– Eskiko irakasleen lanbide-elkartea.

8.– Nazioarteko Eski Irakasleen Elkartea (International Ski Instructor Asociation, ISIA).

9.– Elur-turismoa: elur-turismoa definitzeko ezaugarriak zein diren jakitea. Elur-turismoan esku 
hartzen duten zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak. Neguko kiroletako teknikariak Europar 
Batasuneko teknikariak. Lanbide-garapena Europar Batasuneko herrialdeetan. Neguko kiroletako 
teknikariei dagozkien titulazioen baliokidetasunak Europar Batasuneko herrialdeetan.

10.– FIS federazioaren arautegia: sarrera.

11.– Neguko kiroletako teknikarien prestakuntza-planak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Eski alpetarreko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariari dagozkion funtzioak eta 
eginkizunak deskribatzen jakitea.

2.– Baldintza jakin batzuk ezarrita dituen istripu baten adibidea izanik, teknikariari zer erantzukizun 
zibil eta penal dagozkion deskribatzen jakitea.

3.– Erantzukizun zibileko aseguru-motak eta horien abantailak deskribatzen jakitea.
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4.– Neguko kiroletako oinarrizko klub baten funtzionamendua deskribatzen jakitea.

5.– Lanbidean jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-tramiteak 
deskribatzea.

6.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzea.

7.– Elur-turismoko ezaugarri esanguratsuenak deskribatzen jakitea.

8.– Elur-turismoan esku hartzen duten zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak deskribatzen 
jakitea.

2) Eski alpetarreko prestakuntza teknikoari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Erreferentzia-ereduen arabera eskiatzea pista balizatuetan.

2.– Eski alpetarraren teknika eta taktikaren oinarrizko printzipioak jakitea.

3.– Eski alpetarra egitean abian jartzen diren trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunak zehaztea.

4.– Eski alpetarreko oinarrizko terminologia erabiltzea.

5.– Eski alpetarraren mekanika eta biomekanika ulertzea eta azaltzea.

6.– Eski alpetarreko material espezifikoen ezaugarriak jakitea, bai eta horiek teknikan duten 
eragina ere.

7.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak abian jartzea.

8.– Eski alpetarreko oinarrizko ekintza taktikoak abian jartzea.

Edukiak:

1.– Eski alpetarraren teknikaren ezaugarriak.

2.– Trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak, eta horiek eski alpetarreko 
teknikaren duten zerikusia. Ariketa teknikoak trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunak berariaz garatzeko.

3.– Eski alpetarraren keinu teknikoen azterketari aplikatutako biomekanika.

4.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen azterketa: «ereduzko keinu 
teknikoa» eta «keinu tekniko egokitua» kontzeptuak. «Mekanismoa eta ondorio mekanikoa» 
kontzeptua eski alpetarrean. Irrista. Eroapena. Posizioak. Bulkadak. Pausoak. Biraketa-motak. 
Jauziak.

5.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza.

6.– Eski alpetarreko material teknikoak eta teknikaren garapena.

7.– Eski alpetarreko oinarrizko taktikak: kirol-taktiken kontzeptua eta horien sailkapena. Gaitasun 
kognitiboak, sentsorialak, koordinaziozkoak, trebetasun teknikoak eta horien lotura ekintza 
taktikoekin. Gaitasun fisikoak eta horien lotura trebetasun taktikoekin. Taktikaren berariazko 
ezaugarriak eski alpetarrean. Eski alpetarrari buruzko oinarrizko kontzeptu espazialak eta taktikoak.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/38)

7.1.– Jaitsiera-traiektoriak.

7.2.– Biraketa-motak.

7.3.– Eski alpetarrari buruzko terminologia, espainiarra zein nazioartekoa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Erreferentzia-eredu baten arabera eskiatzea pista-, elur- eta eremu-mota guztietan, neguko 
kiroletako estazio bateko pista balizatuetan.

2.– Pista balizatu batean, eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak 
erakustea.

3.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak azaltzea.

4.– Eski alpetarraren teknika eta taktikaren funtsak azaltzea.

5.– Eski alpetarreko keinu teknikoa abian jartzean, trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta 
mugimendu-trebetasunak duten eragina zehaztea.

6.– Biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak eta horiek eski alpetarrean duten aplikazioa 
definitzen jakitea.

7.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoen egitura deskribatzen jakitea.

8.– Material teknikoen eta eski alpetarraren teknikaren artean dagoen lotura azaltzea.

9.– Eski alpetarraren oinarrizko jarrera taktikoak azaltzea.

10.– Jaitsiera-traiektoriak deskribatzen jakitea, eta fisikaren bidez adieraztea kanpoko eta 
barneko indarrek duten eragina eredutzat hartutako eskiatzailearen masarekiko.

11.– Eski alpetarrari buruzko terminologia zuzen erabiltzea, espainiarra zein nazioartekoa.

3) Eski alpetarreko materialari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Jakitea, oinarri-oinarrian, zer material erabiltzen den eski alpetarra egiteko.

2.– Behar bezala hautatzea oinarrizko materiala, eta material teknikoa zaintzeko eta mantentze-
lanak egiteko prozesuak zein diren jakitea, bai eta aplikatzen jakitea ere.

3.– Eski alpetarra egiteko berariazko jantzi eta material osagarriak hautatzea, bai eta horiek 
zaintzea ere.

Edukiak:

1.– Eski alpetarreko material teknikoak. Oinarrizko materialaren ezagutza orokorrak: egungo 
eskiak, lokailuak, botak eta bastoiak hasiberrientzat, zerbait aritu direnentzat eta haurrentzat. 
Material egokia hautatzea (eski-mota eta eski-luzera) hasiberrientzat, zerbait aritu direnentzat eta 
haurrentzat.

2.– Material teknikoaren mantentze-lana: prestatu, aurrestreinatu, doitu eta oinarrian konpondu 
material gogorra. Argizaria emateko oinarrizko moduak. Mantentze-lanetarako tresneria. 
Mantentze-prozesuak.
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3.– Osagarri teknikoak: modalitatearen eta klimatologiaren araberako jantziak. Gehien erabiltzen 
diren ehun-motak. Denboraldi bakoitzeko berrikuntzak. Eskularruak, betaurrekoak. Beste batzuk: 
haurrentzako eta elurretan dauden haurtzaindegietarako material didaktikoa. Gutxitasunak dituzten 
pertsonek eskia dezaten dagoen material lagungarriari buruzko oinarrizko ezagutzak. Pistan lehen 
laguntza emateko materiala. Elur-kirol ohikoenetan gehien erabiltzen den materialari buruzko 
oinarrizko ezagutza; besteak beste, kirol hauetan: snowboarda, eski nordikoa, eski artistikoa eta 
mendiko eskia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Eski alpetarreko material espezifikoen ezaugarri teknikoak deskribatzen jakitea.

2.– Lokailuak doitzea.

3.– Materialaren eta horien eraikuntzaren ezaugarrien eta eski alpetarreko teknikaren artean 
dagoen lotura deskribatzen jakitea.

4.– Materiala behar bezala zaintzeko aplikatu behar zaizkion zaintzak deskribatzen eta horiek 
praktikan jartzen jakitea.

5.– Kirol-jantzien eta kirol-material osagarrien ezaugarriak deskribatzen jakitea.

4) Mendiko ingurumenari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko hastapenak.

2.– Kartografiari eta mendiko orientazioari buruzko hastapenak.

3.– Iberiar Penintsulako mendi-eremuetako natura basatia zaintzeko dauden lege- eta gizarte-
ekimenak jakitea.

Edukiak:

1.– Iberiar Penintsulako geografia: mendikateak eta horietan dauden arro hidrografikoak.

2.– Kartografia eta orientazioa mendian: elementu geografikoak. Kartografia. Maparen irakurketa 
eta lurzoruaren erabilera. Iparrorratzaren erabilera. Mapa eta iparrorratza batera erabiltzea. 
Naturan dauden zeinuen bidez orientatzea.

3.– Natura basatia sustatu eta zaindu: sarrera. Espainian natura zaintzeari buruz dagoen 
legedia. Arautu gabeko jarduerak naturan. Natura-guneak erabiltzeko araudiak. Erakundeen 
jarduerak natura basatia zaintzeko. Udalak. Autonomia-erkidegoak. Administrazio zentrala. 
Europar Batasuna.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendikateak Iberiar Penintsulan kokatzen jakitea.

2.– Arro hidrografikoak Iberiar Penintsulako mendikateen arabera kokatzen jakitea.

3.– Zenbait mapa-mota aztertzen eta bertako sinbologia interpretatzen jakitea.

4.– Maldak eta luzetarako distantziak kalkulatzea zenbait eskalatako mapak abiapuntu hartuta.

5.– Naturan dauden zeinuak ezagutzea eta interpretatzea orientatzeko.
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6.– Iparrorratza, altimetroa eta orientatzeko beste tresna batzuk behar bezala erabiltzen eta 
horien funtzionamendua deskribatzen jakitea.

7.– Iparrorratza eta mapak erabilita: norbera mapan kokatzea, geografiaren ezaugarriak eta/
edo orientatzeko tresnek adierazitako datuak abiapuntu hartuta. Ezagutzen ez diren lekuak mapan 
kokatzea. Mapan ibilbideak zehaztea eta hautatuko ibilbidea arrazoitzea.

8.– Natura-guneei eta araututako kirol-jarduerei buruzko legedia interpretatzea.

9.– Arautu gabeko jarduerak egitearen baldintzak aztertzea, bai eta horiek ingurumenean duten 
eragina ere.

10.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumenaren gaineko eragin 
kaltegarriak minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

5) Eski alpetarraren irakaskuntzarako metodologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Didaktikaren oinarrizko printzipioak eski alpetarra irakasteko eta ikasteko prozesuari 
aplikatzea.

2.– Metodologia-progresioak garatzea eski alpetarraren teknika irakasteko.

3.– Eski alpetarraren hastapen-etapetarako eta teknikaren oinarriak eskuratzeko eduki teknikoak 
eta taktikoak zehaztea.

4.– Irakasteko dauden metodoen eta estiloen ezaugarriak eta horien aplikazioa hastapen-
etapetan eta teknikaren oinarriak eskuratzean.

5.– Eski alpetarraren teknika irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak erabiltzea 
eta horiek aplikatzea hastapen-etapetan eta teknikaren oinarriak eskuratzean.

6.– Jardunean egindako akats teknikoak hautematea, horien kausak azaltzea eta jarduna 
hobetzeko ariketak proposatzea.

7.– Teknikaren irakaskuntzaren progresioa ebaluatzeko irizpideak aplikatzea.

8.– Eski alpetarra haurrei irakasteko berariazko didaktika erabiltzea.

Edukiak:

1.– Eski alpetarraren keinu teknikoak ikasteko prozesua.

2.– Didaktikaren printzipio metodologikoak eski alpetarraren irakaskuntzan aplikatuta.

3.– Eski alpetarraren teknika irakasteko etapak. Metodologia-progresioa.

4.– Ikaslearen profilaren analisia. Eskiatzaileak maila teknikoaren arabera sailkatzeko irizpideak.

5.– Irakaskuntza-unitateak. Irakaskuntza-unitateen antolaketa.

6.– Eski alpetarraren irakaskuntza-helburuen definizioa.

7.– Eski alpetarrean aplika daitezkeen irakaskuntza-metodoak.

8.– Eski alpetarra irakasteko bitartekoak, laguntzak eta baliabideak.
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9.– Keinu teknikoaren azalpena eta erakustaldia. Ikasleak keinu teknikoa praktikan jartzea. 
Keinu teknikoa gauzatzean egindako akatsen zuzenketa.

10.– Eski alpetarra ikasteko prozesua ebaluatzeko irizpideak.

11.– Eski alpetarra ikasteko prozesuan eragina duten faktoreak.

12.– Haurrei eskiatzen irakastea: eski alpetarraren hastapen-fasea.

13.– Eski alpetarraren hastapen-etaparen irakaskuntzak dituen azken helburuak.

14.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia.

15.– Eski alpetarraren hastapen-etapari dagozkion eduki teknikoak. Teknikaren oinarriak 
barneratzeko etapa.

16.– Teknikaren oinarriak barneratzeko etaparen irakaskuntzari dagozkion azken helburuak.

17.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia.

18.– Teknikaren oinarriak barneratzeko etaparen eduki teknikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Hiru kasu praktiko izanik, esaterako, eski alpetarraren keinu tekniko jakin bat bost urte 
baino gutxiago dituzten ikasleei hastapen-etapan irakasteko saio baten garapena, bost urte baino 
gehiago dituzten ikasleei hastapen-etapan irakasteko saio baten garapena, eta ezaugarri jakinak 
dituzten ikasleei teknikaren oinarriak irakasteko saio baten garapena izanik:

1.1.– Keinuaren ezaugarri teknikoak azaltzea.

1.2.– Irakasteko estilo bat erabiltzea eta hori zergatik erabili den arrazoitzea.

1.3.– Keinu teknikoa irakasteko metodo bat aplikatzea eta hori zergatik aplikatu den arrazoitzea.

1.4.– Ikastea helburu izanik, ariketa-segida egokienak egitea.

1.5.– Jardunean gehien egiten diren akatsak azaltzea, bai eta horien ezaugarriak ere.

1.6.– Ikasten ari direnek jardunean egiten dituzten akatsak hautematea eta horiek zuzentzeko 
ariketak erabiltzea.

1.7.– Gutxienez hiru laguntza pedagogiko erabiltzea eta horiek zergatik erabili diren arrazoitzea.

1.8.– Parte-hartzaileen material teknikoaren ezaugarriak definitzea.

1.9.– Igogailu mekanikoen eta pisten hautaketa arrazoitzea.

1.10.– Beharrezkoa izanez gero, pisten morfologia aldatzeko proposamena egitea, keinu 
teknikoaren irakaskuntzara hobeto egokitze aldera.

1.11.– Ikasleek ikasitakoa ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak zehaztea.

1.12.– Irakaskuntza-saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak 
zehaztea.

1.13.– Taldeak pistan duen kokapena eta teknikariak taldearekiko duen kokapena arrazoitzea.

1.14.– Taldearen segurtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak definitzea.
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1.15.– Azaltzea eski alpetarraren teknika irakasteko didaktikaren printzipioen aplikazioa.

1.16.– Taldearen ezaugarriak kontuan izanik, eskiatzen irakasteko aplika daitezkeen estiloak 
zehaztea.

2.– Kasu praktiko bat izanik, eski alpetarraren teknika irakasteko baliabideak eta laguntzak 
aplikatzen jakitea eta horiek erabili izana arrazoitzea, honako hauen arabera: taldearen ezaugarriak; 
irakatsi beharreko keinu teknikoa; baldintza meteorologikoak eta pisten baldintzak.

3.– Eski alpetarraren hastapen-etapetarako eta teknikaren oinarriak eskuratzeko.

3.1.– Irakaskuntzaren azken helburuak definitzen jakitea.

3.2.– Etapen eduki teknikoak zehaztea.

3.3.– Eduki teknikoak irakasteko metodologiak zehaztea.

3.4.– Eski alpetarraren hastapen-etapako metodologiaren ezaugarri bereizgarriak zenbait 
adinetako ikasleen arabera definitzea.

3.5.– Eski alpetarraren teknika irakasteko metodologia-progresioa ikasleen adinaren arabera 
definitzea.

3.6.– Eski alpetarraren hastapen-etapako eta teknika barneratzeko etapako edukiak azaltzea 
eta erakustea.

3.7.– Jardunean gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak deskribatzea.

3.8.– Eskiatzaileak mailaren arabera sailkatzeko irizpideak azaltzea.

3.9.– Teknika ikasteko ikasleen progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.

3.10.– Eski-saioari ekin baino lehenago, berariazko beroketa egitea.

3.11.– Eskiatzeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzeko kontzeptu objektiboak aplikatzea.

3.12.– Eski alpetarreko oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen erakustaldia behar bezala 
egitea.

3.13.– Eski alpetarraren oinarrizko jarrera taktikoen erakustaldia egitea.

6) Kirol-segurtasunari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Eski alpetarrean, gainkarga dela-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta horiek 
eragozteko dauden bitartekoak eta metodoak jakitea.

2.– Eski alpetarrean, zeharkako agenteak direla-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta 
horiek eragozteko dauden bitartekoak jakitea.

3.– Eskia daitekeen eremuetan aplikagarriak diren sorospen-metodoak eta –teknikak eta lehen 
laguntzakoak jakitea.

4.– Eskia daitekeen eremuetan istripuak eragozteko neurriak eta segurtasun-neurriak zein diren 
jakitea.
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5.– Elurretako irrista-kirolak egitean istripuren bat gertatuz gero zer jarduketa-prozedura dauden 
jakitea.

6.– Neguko kiroletako estazioetako oinarrizko antolaketa nolakoa den jakitea.

7.– Pista balizatuetan eta pistatik kanpo eskia daitekeen eremuetan aplika daitezkeen 
segurtasun-metodoak eta –bitartekoak ezagutzea eta horien ezaugarriak jakitea.

8.– Eskia daitekeen eremuetan gehien erabiltzen diren seinaleak ezagutzea.

9.– Eskiatzaileek pistetan bete beharreko jarrera-arauak jakitea.

10.– Eguzki erradiazioek eragiten dituzten arazoak prebenitzeko metodo eraginkorrenak zein 
diren jakitea eta aplikatzea.

11.– Elur-jausiei buruzko hastapenak.

Edukiak:

1.– Gainkargagatik lesio ohikoenak eski alpetarrean: gertatzeko modua; gainkargatik gertatutako 
lesioak prebenitu; eragozteko bitartekoak eta metodoak; beroketaren eragina gainkargatik istripurik 
ez gertatzeko.

2.– Zeharkako agenteek eragiten dituzten lesio ohikoenak: gertatzeko modua; lesioen 
prebentzioa.

3.– Neguko kiroletako estazioak: departamendu teknikoak neguko kiroletako estazioan; eskia 
daitekeen eremua; segurtasuna eski-pistetan; pistak balizatzeko arauak; arriskuak adierazteko 
seinaleak; babes-sistema; eskiatzaileari dagozkion jarrera-arauak; talkak eta istripuak pistetan; 
teleaulkietatik eta telekabinetatik ebakuatzeko planak; edukien aplikazioa neguko kiroletako 
estazioetan; elurra zapaltzeko makinak; berrikuntza programatua.

4.– Eguzki-erradiazioek eragiten dituzten arazoak: eguzki-eritema, sintomak, prebentzioa, 
oinarrizko esku-hartzea. Azalaren zahartzea, sintomak, prebentzioa eta esku-hartzea epe ertainera. 
Azaleko minbizi-prozesuak, hauteman eta prebenitu, esku-hartzea epe ertain eta luzera.

5.– Elur-jausiak: oinarrizko kontzeptuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioak edo traumatismoak, horien arrazoiak, 
prebentzioa, erakusten dituzten sintomak, jarduteko arauak, aldez aurreko faktoreak eta abar 
deskribatzea.

2.– Istripua izan duen norbaiti buruzko ebaluazioa egiteko jarraitu beharreko prozedura azaltzea.

3.– Zenbait egoera izanik, honako hauek egitea simulazio-saioetan: immobilizazio-teknikak; 
odoljarioak geldiarazteko maniobrak; istripua izan duten pertsonak lekuz aldatzeko maniobrak.

4.– Istripuren bat gertatu eta esku hartu beharreko kasua izanik, salbamendu-teknikak 
kronologiaren arabera zerrendatzea.

5.– Laguntzarako erakustaldi praktikoa, femur, bizkarrezur eta garezurreko haustura dela-eta 
istripua izan duten pertsonekin.

6.– Aire-kentzeko koltxoia erabilita, jasotzeko eta immobilizatzeko erakustaldi praktikoa.
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7.– Eski alpetarreko kirol-teknikari baten erakustaldi praktikoa, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko simulazio batean.

8.– Adibide jakin bat izanik, eskiatzeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzea.

9.– Pistetako seinaleak ezagutzea eta interpretatzea.

10.– Pistak ixtea edo irekitzea baldintzatzen duten faktoreak definitzen jakitea.

11.– Eskiatzaileentzako informazio-kartelak eta –panelak interpretatzea.

12.– Pistak balizatzeko zer material erabiltzen den jakitea eta nola erabili adieraztea.

13.– Eski alpetarreko teknikariak neguko kiroletako estazioetan bete beharreko jarrera-arauak 
definitzen eta interpretatzen jakitea.

14.– Neguko kiroletako estazioetako erabiltzaileek bete beharreko jarrera-arauak definitzen eta 
interpretatzen jakitea.

15.– Eski-teknikariak taldeak batetik bestera eraman behar dituenean pista balizatuetan kontuan 
hartu beharreko segurtasun-baldintzak definitzea.

16.– Pistetan gertatzen diren istripuen kategoria bereiztea.

17.– Pistetako erreskate- eta laguntza-zerbitzuetakoei jakinarazi beharreko informazioa 
zehazten jakitea.

18.– Eski alpetarreko kirol-teknikari baten jarduna definitzea, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko plan batean.

19.– Eski alpetarreko kirol-teknikari baten jarduteko modua azaltzea, aireko eta lurreko 
ebakuazioan.

20.– Mendiko kiroletan eguzki-erradiaziopean denbora gehiegi egoteak azalean eragiten dituen 
ondorioak azaltzea.

21.– Mendiko kirolak egiten dituzten pertsonen azalean eguzkiak eragiten dituen ondorio 
kaltegarriak prebenitzeko hartu behar diren neurriak azaltzen jakitea.

III.– Bloke osagarria.

1) Euskara teknikoari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirolean, oro har, oinarrizkoenak eta espezifikoenak diren egiturak identifikatzea.

2.– Izendapen berriak izendatzean irizpideren bat izatea eta alferrikako esamolde atzerritarrekiko 
sentibera izatea.

3.– Euskaraz dagoen oinarrizko eta berariazko kontsulta-materialaren berri izatea, bai eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan terminologiaren arloan inplikatuta dauden erakunde nagusien berri 
ere izatea.

4.– kontzeptuen egitura abiapuntu hartuta, kirolari buruzko terminologia mugatzea.

5.– Kirol-terminologia dagokion testuinguruan erabiltzea eta ezagutzea.
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Edukiak:

1.– Neologia edo hitz berrien sorkuntza:

1.1.– Forma-neologia: hitz-elkarketa, eratorpena.

1.2.– Maileguak: maileguen tipologia, irizpideak.

2.– Ahozko eta idatzizko materialak:

2.1.– Idatzizko eta ahozko dokumentazio-tipologia.

2.2.– Kontsulta-zentroak: terminologia-jarduerarekin zerikusia duten erakunde nagusiak.

3.– Kirol-terminologia:

3.1.– Kirolaren egituraketa logiko-kontzeptuala.

3.2.– Kirolaren terminologia: instalazioen eta ekipamenduen eremu semantikoak, langileen 
eremu semantikoa; kirol-modalitate edo -espezialitatearekin berarekin, erakunde eta garapenarekin 
lotura duten berariazko kontzeptuak.

3.3.– Kirolari buruzko terminoen kokapena eta erauzketa, hainbat dokumentu-iturri abiapuntu 
hartuta.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Ikasgai den kirol-modalitatean edo -espezialitatean gehien erabiltzen diren kontzeptu eta 
hizkuntza-egiturak jakitea eta horiek erabiltzen jakitea.

2.– Hiztegia behar bezala erabiltzen jakitea, hizkuntza finkatzeko edo gehiago ikasteko.

2) Testu-prozesadore eta kalkulu-orriei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Testu bat oinarrian erabiltzen jakitea. Testu-blokeak idazten, ezabatzen, aukeratzen eta 
mugitzen ikastea; dokumentuak ireki eta gordetzen ikastea.

2.– Dokumentuak aurkezteko modua antolatzea; formatuak, letra-tipoak, goiburuak, eta 
ortografiaren eta gramatikaren berrikusketa erabiltzea.

3.– Testuaren formatua lantzea, kazetaritzako taulak eta zutabeak erabilita.

4.– Testuak eta grafikoak dituzten dokumentuak sortzea; dokumentuetan irudiak hautatzea eta 
erabiltzea.

5.– Kalkulu-orri batek dituen aukerak jakitea eta aplikazio horrek erabiltzen dituen terminoen 
esanahia jakitea: liburua, orria, gelaxka, errenkada, zutabea, balio erlatiboa edo absolutua, 
barrutia, funtzioa.

6.– Kalkulu-orri bat erabiltzen trebatzea, eta erabiltzen ikastea kirolarekin zerikusia duten 
egoerak eta arazoak konpontzeko, horiek beharrezkoak izanez gero.

7.– Kalkulu-orri bat kirolarekin zerikusia duten kalkulu-problemak ebaztera bidera daitekeen 
programatzat hartzea.

8.– Datuak eta lortutako emaitzak grafikoki adieraztea, kalkulu-orriak erabilita.
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Edukiak:

1.– Testu-prozesadorea:

1.1.– Dokumentuak editatzea eta horietan aldaketak egitea.

1.2.– Formatuak, letra-tipoak eta estiloak.

1.3.– Zutabeak, taulak eta beste elementu grafiko batzuk txertatzea.

1.4.– Word programa erabiltzea web-orriak sortzeko.

1.5.– Dokumentuak zabaldu eta horiek hainbat biltegiratze-unitatetan eta karpetetan gordetzea.

1.6.– Testuari forma ematea, zenbait letra-tipo eta estilo aplikatuta.

1.7.– Elementu grafikoak txertatzea, dokumentua behar bezala aurkezteko.

1.8.– Word programa erabiltzea web-orriak sortzeko.

2.– Kalkulu-orriak:

2.1.– Gelaxken eta barrutien formatua kalkulu-orrian.

2.2.– Barrutien kopia erlatiboa eta absolutua.

2.3.– Formulen eta funtzioen sintaxia.

2.4.– Lotura duten grafiko-motak zein diren jakitea.

2.5.– Kalkulu-orriaren aplikazio sinpleak egitea.

2.6.– «Helburuen bilaketa» tresnaren ezaugarriak erabiltzea, bitarteko horren ahalmenaren 
erakusgarri baita.

2.7.– Kalkulu-orria erabiltzea, zenbakiz adierazi daitezkeen prozesuen simulazio-modua baita. 
Kirolarekin zerikusia duten adibideak.

2.8.– Kirolarekin zerikusia duten datuak grafikoen bidez adieraztea.

2.9.– Kirolarekin zerikusia duten problema sinpleak ebaztea, horiek grafikoen bidez adieraztea 
eta grafiko horiek interpretatzea.

2.10.– Parametroak aldatuz gero, grafikoetan gertatzen diren bariazioen analisia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Testu-prozesadorea:

1) Dokumentu idatziak egiteko testu-prozesadoreak zer aukera dituen jakitea.

2) Testu idatziak zenbait formatutan egitea: gutunak, txostenak, eskemak, aurkezpen-orriak, 
lanak, liburuxkak...

3) Dokumentuak diseinatzea, elementu grafikoak eta testuak integratuta.

2.– Kalkulu-orriak:

1) Kalkulu-orria erabiltzea, kirolarekin zerikusia duten problemak ebazteko eta oinarrizko 
kalkuluak egiteko.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/47)

2) Kalkulu-orri bat erabiltzea, kirolarekin zerikusia duten kalkulu-problemak ebazteko programa 
baita.

3) Lortutako emaitzak interpretatzen eta grafikoki adierazten jakitea.

3) Kirol egokituaren oinarriei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirol egokituaren hastapenak eta garapena identifikatzea.

2.– Kirol egokituaren eta haren modalitateen oinarrizko antolakuntza-egiturak ikastea.

3.– Gutxitasun-motei buruzko deskripzioa ikastea.

4.– Gutxitasunarekin zerikusia duen terminologia identifikatzea.

5.– Hautematea gutxitasunen bat duten pertsonek ikasteko dituzten zailtasunak kirol egokituan.

6.– Jakitea, gutxitasun-motaren arabera, zer sistema eta metodo dauden gutxitasunen bat 
duten kirolariek kirol-modalitate horretan jarduteko beharrezkoak diren trebetasun fisikoak eta 
pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak garatzeko.

Edukiak:

1.– Kirol egokituaren oinarrizko antolakuntza-egitura.

2.– Kirol egokituaren historia.

3.– Gutxitasun-moten ezaugarriak.

4.– Gutxitasunaren arloko terminologia.

5.– Gutxitasunen sailkapen taxonomikoa.

6.– Kirol egokituan ikasteko dauden arazoak hautemateko prozedurak.

7.– Sailkapen funtzionala eta horien eragina kirol-hastapenean.

8.– Joko egokitua, kirolaren aurreko urratsa baita.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol egokituaren historia deskribatzen jakitea.

2.– Kirol egokituaren antolaketa-egitura deskribatzen jakitea.

3.– Gutxitasun-motak eta horien ezaugarriak deskribatzen jakitea eta horiek sailkatzea, 
medikuntza zein funtzionaltasunaren arabera.

4.– Terminologia zuzen erabiltzea.

5.– Ikasteko arazoak identifikatzea gutxitasunen bat duten pertsonengan, ikasten ari diren kirol-
modalitate edo -espezialitatearen arabera.

6.– Gutxitasun fisikoa, psikikoa eta sentsoriala duten pertsonei espezialitatearen alderdiren bat 
irakasteko didaktika egokia aplikatzea.

7.– Joko egokituak diseinatzen jakitea.
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IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua:

1.– Eski alpetarreko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko 
blokeak helburu du ikasleek prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak era praktikoan garatzea, 
eta horretarako prestakuntza teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak 
egoera errealetan aplikatzea, eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko 
honako hauek:

1.1.– Eski alpetarrerako hastapena.

1.2.– Pertsonei edo taldeei lagundu kirola egiten ari direnean.

1.3.– Pertsonen eta/edo taldeen segurtasuna bermatu jardueraren garapenean, eta lehen 
laguntzak aplikatu beharrezkoa izanez gero.

1.4.– Mendiko natura sustatzen eta zaintzen lagundu.

Garapena:

1.– Eski alpetarreko erdi-mailari dagokion lehen mailako kirol-teknikariaren prestakuntza 
praktikoa eski alpetarraren hastapen- eta entrenamendu-saioetara, aurretiaz ezarritako denbora-
epe batez, jarraitasunez joatean datza, esleitutako tutore batek ikuskatzen dituela eta horretarako 
hautatutako taldeak emanda. Denbora-epe horretan, prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 60tik % 80ra bitartean eski alpetarraren hastapenerako saioak egingo dira, eta % 
20tik % 40ra bitartean gauzatutako jardueren programazio-saioak egingo dira.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta terminologia espezifiko zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

2.– Praktiken memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratu: praktikaldia egindako 
zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen edo taldeen egitura eta funtzionamenduaren 
deskripzioa. Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta. Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena. Tutorearen ebaluazio-txostena.

Erdi-mailako bigarren maila:

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.
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1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Eski alpetarreko kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko gaitasunak 
ditu eski alpetarreko irakaskuntza eta entrenamendua programatu eta abian jartzeko, kirolariaren 
jarduera teknikoa eta taktikoa hobetzearren, bai eta kirol-espezialitate horretako kirolarien eta 
taldeen oinarrizko entrenamendua egiteko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Eski alpetarraren irakaskuntza programatu eta abian jarri eta eskiatzaileen oinarrizko 
entrenamendua programatu eta zuzendu.

– Kirolariak eta taldeak zuzendu eski alpetarreko lehiaketetan parte hartzen dutenenean.

– Eski alpetarraren irakaskuntzarekin eta jardunarekin zerikusia duten jarduerak programatu eta 
antolatu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruan balizatuta dagoen pista-
mota orotan eta balizatu gabeko lur-eremuetan segurtasunez eta era eraginkorrean eskiatzeko.

– Eski alpetarraren irakaskuntza programatzeko eta irakaskuntza eta ikaskuntzaren prozesua 
ebaluatzeko.

– Eski alpetarra irakasteko, kirolariak ezagutza teknikoak eta taktikoak hobetu ditzan.

– Ikaskuntzaren progresioa ebaluatzeko.

– Eskiatzaileen jardunean teknika- eta taktika-akatsak identifikatzeko, horien kausak 
hautemateko, eta horiek zuzentzeko behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, hurrengo kirol-
teknifikazioko faseetarako prest ego daitezen.

– Entrenamenduaren epe labur eta ertainerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko.

– Entrenamendu-saioak kirol-helburuen arabera zuzentzeko, segurtasun-baldintzak bermatuta.

– Dagokion mailan, eskiatzaileen egokitze fisikoa kirol-errendimenduaren arabera zuzentzeko.

– Eski alpetarreko erkidego-mailako lehiaketetan taldeak edo kirolariak zuzentzeko eta lehiaketen 
arautegia betearazteko.

– Kirol-lehiaketan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko.

– Lehiaketaren barruan kirolarien edo taldeen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen jarduna ebaluatzeko lehiaketaren ondoren.

– Kirol-errendimendu handiko prozesuetan sartzeko moduko ezaugarri fisikoak eta psikikoak 
dituzten pertsonak aurkitzen laguntzeko.

– Eski alpetarreko jarduerak garatzeko ekintza-plana ezartzeko, horrela proposatutako kirol-
helburua lor dadin, betiere segurtasun-baldintzak bermatuta eta kirolarien egoera fisikoa eta 
interesak kontuan hartuta.
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– Beharrezkoak diren zerbitzu guztien prestazioa eskuragarri dagoela zaintzeko.

– Meteorologiari buruzko informazio-iturrietara jotzeko eta lortutako informazioa interpretatzeko.

– Tokiko meteoroei erreparatuta eremu batean eguraldi-aldaketak aurreikusteko eta 
identifikatzeko.

– Elurraren eboluzioa aurreikusteko, baldintza atmosferikoen arabera.

– Mendiko eremuetako kultura-ondarea sustatzen eta natura basatia zaintzen laguntzeko.

– Bere lanarekin zerikusia duen informazio teknikoa detektatu eta interpretatzeko, horrela 
teknika eta joera berriak gehitu ditzan eta sektoreko ekipo zein material berriak erabil ditzan.

– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta antolamenduzkoak 
detektatu eta interpretatzeko.

– Prozesuaren ikuspegi osoa eta integratzailea izateko, instalazioen zein ekipamenduen funtzioa eta 
dagokion lanaren teknika-, pedagogia-, antolamendu-, ekonomia- eta giza dimentsioak barne hartuta.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Eski alpetarreko kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere erantzukizunak 
modu autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain hartzeko ezagutzak 
eta lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.

Eski alpetarraren irakaskuntza eta entrenamenduaren eremuan egingo du bere jarduera. 
Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruan balizatuta dauden pistetan 
eta pistatik kanpo beteko du lanbidea. Jardun-eremutik berariaz salbuetsita dago mendiko eskiaren 
irakaskuntza eta eskaladako edo alpinismoko teknika eta material espezifikoak beharrezkoak diren 
lur-eremuetatik barrena eramatea pertsonak edo taldeak.

Honako erakunde edo enpresa hauetan gara dezake bere jarduna:

– Kirol-eskolak.

– Kirol-klubak edo -elkarteak.

– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio: eski alpetarra irakastea eskiatzailearen 
gauzatze teknikoa eta taktikoa hobetu arte.

– Eski alpetarreko eskiatzaileen eta taldeen oinarrizko entrenamendua.

– Kirol-irakaskuntzaren prozesua zaintzea eta hari buruzko ebaluazioa egitea.

– Dagokion mailan, kirol-errendimendua zaintzea.

– Eskiatzaileen zuzendaritza teknikoa eski alpetarreko lehiaketetan parte hartzen dutenean.
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IRAKASKUNTZAK

I.– Bloke komuna.

1) Kirolaren oinarri anatomikoei eta fisiologikoei buruzko modulua II

Helburuak:

1.– Gorputz-segmentuen ezaugarri anatomikoak ezagutzea eta beren mugimenduak 
interpretatzea.

2.– Gihar-uzkurduraren mekanika azaltzen jakitea.

3.– Lege mekanikoen oinarrizko funtsak gizakiaren mugimendu-moten ezagutzan aplikatzea.

4.– Bihotz eta arnas sistemaren erantzunak ariketarekin lotzen jakitea.

5.– Energia-metabolismoaren oinarriak interpretatzen jakitea.

6.– Nerbio-sistema zentralaren funtzionamenduaren oinarriak eta horiek mugimendu-ekintzaren 
kontrolean duten eragina ezagutzea.

7.– Nerbio-sistema autonomoaren funtzionamenduaren oinarriak eta horiek gizakiaren 
gorputzaren sistema eta aparatuen kontrolean duten eragina deskribatzea.

8.– Digestio-aparatuaren eta giltzurrunen funtzionamenduaren oinarriak deskribatzea.

Edukiak:

1.– Kirol-jardueraren oinarri anatomikoak:

1.1.– Hezurrak, artikulazioak eta giharrak, eta horien mugimendu analitikoak: sorbalda, ukondoa, 
eskumuturra eta eskua, aldaka, belauna, orkatila eta oina.

1.2.– Gihar-uzkurduraren mekanika eta motak.

2.– Lokomozio-aparatuaren biomekanikaren funtsak.

2.1.– Kirol-biomekanika: sarrera.

2.2.– Gizakien mugimenduan diharduten indarrak.

2.3.– Grabitate-zentroa eta oreka gizakiaren gorputzean.

2.4.– Gizakiaren mugimenduaren analisi zinematikoa eta dinamikoa: sarrera.

2.5.– Gizakiaren mugimenduaren printzipio biomekanikoak.

3.– Kirol-jardueraren oinarri fisiologikoak.

3.1.– Ariketa fisikoaren fisiologiari buruzko oinarrizko kontzeptuak.

3.2.– Bihotz eta arnas sistema eta horiek ariketarako egokitzea.

3.3.– Energia-metabolismoa.

3.4.– Ariketa fisikora egokitzea.

3.5.– Gihar-uzkurduraren fisiologia. Gihar-zuntzak eta energia-prozesuak.
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3.6.– Nerbio-sistema zentrala.

3.7.– Nerbio-sistema autonomoa.

3.8.– Sistema endokrinoa. Hormona nagusiak. Berariazko ekintzak.

3.9.– Digestio-aparatua eta haren funtzioa.

3.10.– Giltzurruna, haren funtzioa eta jarduera fisikoaren ondorioak giltzurrunean.

3.11.– Trebetasun fisikoen fisiologia.

3.12.– Elikadura eta kirola.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Giharrek gorputz-segmentuen artikulazio-mugimenduetan betetzen dituzten funtzioak 
bereiztea.

2.– Gizakiaren gorputzak dituen artikulazioen mugikortasunaren maila eta mugak zehaztea.

3.– Gihar-uzkurduraren mekanika definitzea eta motak identifikatzea.

4.– Gizakiaren gorputzaren kanpoko indarrak eta horiek kirol-mugimenduan duten esku-hartzea 
identifikatzea.

5.– Hezur- eta gihar-elementu nagusiek gizakiaren gorputzaren posizio estatikoan eta 
dinamikoan duten eragina azaltzea.

6.– Gizakien mugimenduan diharduten indarrak azaltzea.

7.– Grabitate-zentroak gizakiaren gorputzaren orekan duen eragina frogatzea.

8.– Mugitzen ari den norbaiten irudiak izanik, gizakiaren mugimenduaren printzipio biomekanikoak 
era aplikatuan azaltzea.

9.– Bihotz eta arnas sistemaren fisiologia azaltzea eta egitura bakoitzean luzaroan egindako 
ariketari erantzuteko gertatzen diren egokitzeak ondorioztatzea.

10.– Mugimendu-egintzan esku hartzen duten nerbio-sistemako gune eta bideen eskemak 
egitea.

11.– Nerbio-sistema sinpatikoak eta parasinpatikoak jarduera fisiko bat egiten ari den gizaki 
baten organismoaren funtzioen kontrolean dituzten eraginak azaltzea.

12.– Hormona-sistemak esfortzu handiko ariketan duen eragina eta ariketa luzerako nola 
egokitzen den azaltzea.

13.– Kirolariek esfortzu handiko ariketetan eta ariketa luzeetan dituzten nutrizio eta hidratazio 
beharrak deskribatzen jakitea.

2) Irakaskuntzaren eta entrenamenduaren oinarri psikopedagogikoei buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Kirol-jarreren ikaskuntzan eragina duten alderdi psikologikorik garrantzitsuenak zein diren 
jakitea.

2.– Kirolarien funtzionamendu psikologikoa hobetzeko estrategiak aplikatzen jakitea.
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3.– Kirol-entrenamenduari eta -lehiaketari lotutako faktore eta arazo emozionalak identifikatzen 
jakitea.

4.– Kirol-optimazioan esku hartzen duten pertzepzio-faktoreak identifikatzen jakitea.

5.– Hartutako erabakiek kirol-errendimenduan duten ondorioa ebaluatzen jakitea.

6.– Kirol-ikaskuntzak hobetzeko praktikaren baldintzak diseinatzen jakitea.

7.– Kirol-taldeen zuzendaritzari lotutako alderdi psikologikoak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Kirol-jarreren ikaskuntzarekin zerikusia duten alderdi psikologikoak.

2.– Lehiaketa-kirolaren behar psikologikoak.

3.– Kirol-entrenamenduaren ezaugarri psikologikoak.

4.– Lehiarako gaitasunaren garapena kirol-entrenamenduaren bitartez: kontzeptuak eta 
estrategiak.

5.– Lehiaketako errendimenduari lotutako alderdi psikologikoak.

6.– Kirol-taldeen antolaketari eta funtzionamenduari buruzko oinarrizko kontzeptuak.

7.– Kirol-ikaskuntzak optimatzeko prozesua.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirolariak entrenamenduaren eta lehiaketaren esparruan dituen behar psikologiko nagusiak 
eta entrenamendurako atxikiduran eragina izan dezaketen aldagai psikologikoen kontrolerako 
jarduteko moduak deskribatzen jakitea.

2.– Kasu praktiko bat izanik, entrenatzaileak entrenamenduari atxikitzea eta gauzatze teknikoko 
jarrera bat eta kirol-jarrera bat ikasteko aukera emango duten estrategia psikologikoak erabiltzen 
ditueneko adibide bat lantzea.

3.– Pertzepzio-prozesuek kirol-optimazioan betetzen duten zeregina aztertzea.

4.– Hartutako erabakiek kirol-errendimenduan duten ondorioa ebaluatzea.

5.– Kirol-ikaskuntzak hobetzeko praktikaren baldintzak diseinatzen jakitea.

6.– Faktore emozionalek informazioaren prozesatze kontzientean duten eragina deskribatzea.

3) Kirol-entrenamenduari buruzko modulua II

Helburuak:

1.– Kirol-entrenamenduaren teoria orokorra eta teoria horren oinarri diren printzipioak eta 
faktoreak zein diren jakitea eta erabiltzen jakitea.

2.– Trebetasun fisikoak eta mugimenduzkoak edo koordinaziozkoak garatzeko kirol-
entrenamenduaren sistemak eta metodoak zein diren jakitea eta horiek erabiltzen jakitea.

3.– Kirol-entrenamenduaren plangintza eta kontrolaren oinarrizko elementuak zein diren jakitea, 
eta oinarrizko programak diseinatzen jakitea.
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4.– Trebetasun kognitiboak eta jarrera-trebetasunak prestatzeko oinarrizko kontzeptuak zein 
diren jakitea eta interpretatzen jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-entrenamenduaren programazioa. Alderdi orokorrak. Kirol-entrenamenduaren 
helburuak. Printzipioak. Egitura. Kirol-entrenamenduaren aldagaiak.

2.– Kirol-entrenamendu orokorra eta berariazkoa.

3.– Oinarrizko trebetasun fisikoak garatzeko metodoak eta bitartekoak.

4.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo koordinaziozkoak garatzeko metodoak eta 
bitartekoak.

5.– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio-trebetasunen eta mugimendu-trebetasunen 
edo koordinaziozkoen balorazioa.

6.– Kirolean, kirolarien adinaren eta ezaugarrien arabera izan beharreko baldintza metabolikoen 
analisia.

7.– Gizakiaren trebetasun psikikoak eta jarrera-trebetasunak kirolean aplikatuta.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Adin jakin bateko kirolari edo kirolari-talde batentzat eta haien zenbait ezaugarri zehaztuta, 
kirol-denboraldi baterako entrenamenduaren programazioa, plangintza eta periodizazioa egitea.

2.– Adin jakin bateko kirolari edo kirolari-talde batekin eta haien zenbait ezaugarri zehaztuta, 
oinarrizko trebetasun fisikoak eta mugimendu-trebetasunak edo koordinaziozkoak garatzeko 
ariketa-segida bat egitea.

3.– Oinarrizko trebetasun fisikoren bat eta/edo pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen edo 
koordinaziozkoren bat garatzea helburu duen saioa behar bezala egin den ebaluatzean kontuan 
hartu beharreko faktoreak zerrendatzea.

4.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo 
koordinaziozkoak garatzeko ariketetan gehien egiten diren akatsak identifikatzea.

5.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo 
koordinaziozkoak garatzeko zer material-mota behar den deskribatzea eta arrazoitzea.

6.– Trebetasun físiko jakin bat garatzeko metodo bat aukeratu izana arrazoitzea.

7.– Dauden prozesu metabolikoak bereiztea eta horiek zenbait kirol-entrenamendu motetara 
egokitzea.

8.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak edo 
koordinaziozkoak lantzeko entrenamenduaren ezaugarri nagusiak deskribatzea.

9.– Kirolarien egoera fisikoan eragiten duten trebetasun psikikoak eta jarrera-trebetasunak 
prestatzeko oinarriak zehaztea.

4) Kirolaren antolaketa eta legediari buruzko modulua II.
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Helburuak:

1.– Nazioarteko Komite Olinpikoaren, Espainiako Komite Olinpikoaren eta nazioarteko 
federazioen funtzioak eta eskumenak zehaztea.

2.– Joko Olinpikoen ezaugarri nagusiak zein diren jakitea.

Edukiak:

1.– Mugimendu olinpikoa.

2.– Espainiako Komite Olinpikoa. Antolaketa, eskumenak eta funtzioak. Nazioarteko Komite 
Olinpikoa. Antolaketa, eskumenak eta funtzioak.

3.– Nazioarteko federazioak.

4.– Joko Olinpikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Nazioarteko Komite Olinpikoaren eta Espainiako Komite Olinpikoaren funtzioak eta 
eskumenak deskribatzen jakitea. Joko Olinpikoen antolaketaren ezaugarriak zehaztea.

5) Kirolaren teoriari eta soziologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Antzinako kirolaren eta egungo kirolaren arteko ezberdintasunak azaltzea.

2.– Kirolaren fenomenoa gizarte aurreratuetan masiboki hedatzea eragin duten faktore nagusiak 
zehaztea.

3.– «Kirol» hitzaren bilakaera etimologikoa zein den jakitea.

4.– Kirolaren ezaugarriak interpretatzea.

5.– Egungo gizartean kirola hedatzea eragin duten faktoreak zehaztea.

6.– Kirolaren eduki etikoa eta kirol-etika desitxuratzen duten arrazoiak zein diren jakitea.

7.– Kirolak egungo gizartean betetzen duen zeregina identifikatzea.

8.– Kirolaren bilakaeraren eta Espainiako gizartearen garapenaren arteko lotura ezartzea.

Edukiak:

1.– Kirolaren bilakaera historikoa.

2.– Kirola gaur egungo gizartean.

3.– «Kirola» hitzaren etimologia.

4.– Kirolaren ezaugarriak.

5.– Kirola hedatzea eragin duten faktoreak.

6.– Kirola eta gatazka.

7.– Kirolaren osagai etikoa.
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8.– Kirolaren oinarri soziologikoak.

9.– Kirol-ohituren bilakaera Espainiako gizartean.

10.– Kirolaren eta gizarteko beste sektore batzuen arteko elkarreragina.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Antzinako kirolaren eta egungo kirolaren ezaugarriak deskribatzen eta alderatzen jakitea.

2.– Egungo gizartean kirolaren adierazgarri diren materialak eta sinboloak identifikatzen jakitea.

3.– Kirolaren ezaugarriak aztertzea eta ezaugarri horietako bakoitzaren lehentasunaren arabera 
kirol-jarduera moduak osatzen direla ulertzea.

4.– Kirola gizartean hedatzea eragin duten faktoreak baloratzea.

5.– Kirola egiteko eskarian eragiten duten faktore sozialak zehaztea.

6.– Kirola egiteko eskariak egungo gizartean duen dibertsifikazioa aztertzea.

II.– Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako kirol-teknikariari aplikatu beharreko lan-arloko legedia jakitea.

2.– Neguko kiroletako Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, eginkizunak eta erantzukizunak 
zein diren jakitea.

3.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren antolaketa eta funtzioak deskribatzea.

4.– Elur-turismoaren ezaugarriak zein diren jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia. Bere konturako langilearen lege-esparrua: gizarte-segurantzako 
afiliazioa; afiliazioaren eskubideak eta betebeharrak. Langile autonomoen erregimen berezia. 
Bere konturako ekonomia-jarduerak dituen zergak. Balio erantsiaren gaineko zerga. Pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zerga. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Zerga-betebeharrak ez 
betetzea. Bere konturako langilearen zerga-betebeharrak. Zerga zuzenak eta zeharkakoak. Tasak 
edo kontribuzioak. Zerga-betebeharrak ez betetzea.

2.– Ordaindu gabeko lana.

3.– Kirol-teknikariaren eskumenak: neguko kiroletako kirol-teknikariek bete ditzaketen funtzioak 
eta eginkizunak. Jarduneko mugak eta erantzukizunak.

4.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioa. Antolaketa eta funtzioak: lehiaketa-arauak; eski- eta 
snowboard-lehiaketetako arautegia; eski- edo snowboard-lehiaketa baten antolaketa.

5.– Elur-turismoa: Espainiako elur-turismoaren berezitasunak eskualdearen arabera; elur-
turismoa Europan; berezitasunak nazioaren arabera; elur-turismoko produktuak Espainiako 
merkaturako.
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6.– Eskiko teknikariak Europako herrialdeetatik kanpo: lanbide-garapena Hego Amerikako 
herrialdeetan; lanbide-garapena Ipar Amerikan; titulazioen baliokidetasunak.

7.– Eski-denboraldia hego-hemisferioan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Denboraldien arteko aldietan Europan dauden lan-aukerak definitzea.

2.– Eski alpetarreko kirol-teknikarien berezko funtzioak eta zereginak deskribatzea.

3.– Lanbidean bere kontura jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-
tramiteak deskribatzea.

4.– Langile autonomo bati aplikatzekoak diren zergak zerrendatzea.

5.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzea.

6.– Erregional kategoriako eski alpetarreko lasterketa bat antolatzen duten kideetako bakoitzak 
dituen rolak deskribatzea.

7.– Behar bezala zehaztutako kirol-jarduera baten programa abiapuntutzat hartuta: programari 
ondoen egokitzen zaion antolamendu-egitura deskribatzea; programa gauzatzeko beharrezkoak 
diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; programa gauzatzeko 
beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea.

8.– Mendiko kiroletako turismoaren ezaugarriak deskribatzea, bai eta etorkizuneko bilakaera 
ere.

9.– Amerikako herrialdeetako neguko kiroletako kirol-teknikarien eta Espainiakoen arteko 
antzekotasunak eta desberdintasunak identifikatzea arlo hauetan: lanbide-jarduna, titulazioen 
baliokidetasunak eta haien lanbide-eskumenak.

2) Eski alpetarreko prestakuntza teknikoari buruzko modulua II

Helburuak:

1.– Eski alpetarraren keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak interpretatzea.

2.– Eski alpetarraren taktikari buruzko ezagutza sakontzea.

3.– Trebetasun fisikoek eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunek eski alpetarraren keinu 
teknikoan duten eragina zehaztea.

4.– Eski alpetarraren mekanika eta biomekanika azaltzea.

5.– Erreferentzia-eredu bati jarraiki eskiatzea, egoera berezietara egokitutako berariazko 
mekanismo eta keinu teknikoak gauzatuta.

6.– Erreferentzia-eredu bati jarraiki eskiatzea, lehiaketako diziplinetara egokitutako berariazko 
mekanismo eta keinu teknikoak gauzatuta.

Edukiak:

1.– Eski alpetarraren ereduzko keinu teknikoak.

2.– Eski alpetarraren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak egoera berezietara egokitzea.
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3.– Eski alpetarraren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak lehiaketako diziplinetara 
egokitzea.

4.– Trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak eta horiek duten zerikusia 
eski alpetarraren keinu teknikoak gauzatzearekin.

5.– Trebetasun psikikoak eta horiek duten zerikusia eski alpetarraren teknika hobetzearekin.

6.– Eski alpetarraren ereduzko keinu teknikoen hobekuntza.

7.– Eski alpetarraren keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza egoera berezietara 
egokituta.

8.– Eski alpetarraren keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza lehiaketako diziplinetara 
egokituta.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Eski alpetarraren keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak azaltzea.

2.– Eski alpetarraren keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak erakustea.

3.– Egoera berezietara egokitutako berariazko mekanismo eta keinu teknikoak azaltzea.

4.– Eski alpetarraren berariazko keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak egoera berezietara 
egokitutako erakustaldia behar bezala egitea.

5.– Eski alpetarreko lehiaketako diziplinetara teknika nola egokitzen den azaltzea.

6.– Eski alpetarraren keinu teknikoak eta mekanismoak lehiaketako diziplinetara egokitutako 
erakustaldia behar bezala egitea.

7.– Eski alpetarraren teknika abiadura handiari egokituta erakustea, zapaldutako pista-mota 
orotan.

3) Eski alpetarreko materialari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Turismoko eskian eta eski alpetarreko oinarrizko lehiaketetan erabiltzen diren tresnak eta 
horiek prestatzeko prozesuak ezagutzea.

2.– Eski alpetarreko materiala konpontzeko prozesuak eta tresnak ezagutzea.

3.– Eski alpetarreko lehiaketetarako berariazko materialak eta jantziak ezagutzea.

4.– Eski alpetarra entrenatzeko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak ezagutzea.

5.– Gutxitasun fisikoak eta gutxitasun sentsorialak dituzten pertsonek eskiatzeko erabiltzen 
dituzten material ohikoenak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Lehiaketa-eskiko materialak haurrentzat: eskiak eta lokailuak; botak eta bastoiak; zola-
motak, eta horien alde onak eta alde txarrak; babesgarriak eta jantziak, bilakaera; ehun-mota 
berriak eta ehun ohikoenak; eskularruak eta betaurrekoak, erabileraren arabera.
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2.– Eskiak garbitzeko eta konpontzeko prozesuak: eskiak konpontzeko tresnak; zolak eta ertzak 
garbitu eta konpondu; zolak eta ertzak nibelatu; zolak konpondu eta ertzak konpondu; ertzak 
zorroztu.

3.– Eskiak lehiaketarako prestatzeko prozesuak.

4.– Eskiak prestatzeko tresnak eta materialak: argizari fluoratuak; beste batzuk.

5.– Beste material batzuk lehiaketarako konpontzeko eta prestatzeko prozesuak: botak eta 
botinak, canting-a, flexioen doitzea, laguntzak, akatsak eta egin daitezkeen konponketak; bastoiak; 
Muntaketak eta lokailuak; ertzaren angeluak, eta horien alde onak eta alde txarrak.

6.– Berariazko materialak eta jantziak lehiaketetarako: slaloma; slalom erraldoia eta 
supererraldoia.

7.– Entrenamenduak egiteko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Eski alpetarreko materiala konpontzeko prozesuak sistematikoki azaltzea.

2.– Eski alpetarreko materiala konpontzeko prozesuak zuzen egitea.

3.– Eski alpetarreko lehiaketetarako materiala konpontzeko prozesuak sistematikoki azaltzea.

4.– Eski alpetarreko lehiaketetarako materiala konpontzeko prozesuak zuzen egitea.

5.– Eski alpetarreko lehiaketetarako berariazko materialak eta jantziak identifikatzea eta 
hautatzea.

6.– Eski alpetarra entrenatzeko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren materialak identifikatzea 
eta hautatzea.

4) Mendiko ingurumenari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko ezagutza sakontzea.

2.– Mendiko ekologiari buruzko hastapenak.

3.– «Ingurumen-hezkuntza» kontzeptuari buruzko hastapenak.

Edukiak:

1.– Planetan eskiatzeko dauden eremuak: Espainian eskiatzeko dauden eremuak; Europan 
eskiatzeko dauden eremuak; planetako gainerako lekuetan eskiatzeko dauden eremuak.

2.– Geologiari buruzko kontzeptu orokorrak: oinarrizko terminologia; Iberiar Penintsulako 
mendikateen geogenesia; Europako mendikateen geogenesia.

3.– Mendiko ekologiari buruzko hastapena: ekologiaren kontzeptua; ingurune biologikoa, 
ekosistemak eta espezieak; antolaketa-mailak, ekosistemak; elikadura-kateak eta maila trofikoak; 
materiaren zikloa; energia-fluxua; ekosistemen tamaina; biomasa eta produkzioa; produktibitatea; 
espezien arteko harremanak; Iberiar Penintsulako mendiko ekosistemak; gizakiaren produkzio-
jardueraren eragina mendiko gune naturaletan, basoko landarediari eta faunari dagokionez. 
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Turismoaren eta kirol-turismoa esaten zaionaren eragina mendiko eremuetako eta landa-
herrixketako ekonomia- eta kultura-garapenean.

4.– Ingurumen-hezkuntza: aurrekariak; ingurumen-hezkuntzaren helburuak; baliabide 
metodologikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendiko ekosistemen ezaugarriak identifikatzen jakitea.

2.– Ekosistemen printzipioak eta horien arteko harremana azaltzen jakitea.

3.– Kasu praktiko bat izanik eta bibliografia egokia erabilita, eremu jakin bateko faunari buruzko 
azalpen orokorra egitea.

4.– Gizakiaren jardunak Espainiako mendiko eremu jakinetako basoko habitatetan duen eragina 
aztertzea.

5.– Turismoaren sektoreak Espainiako mendiko zonaldeetako landa-garapenean duen eragina 
deskribatzen jakitea.

6.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumeneko eragin kaltegarriak 
minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

5) Eski alpetarraren irakaskuntzarako metodologiari buruzko modulua II.

Helburuak:

– Eski alpetarraren teknika irakasteko metodologia-progresioak garatzea, teknika hobetzeko 
etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako eski alpetarraren eduki 
teknikoak eta taktikoak zehaztea.

– Irakaskuntza-metodoak aplikatzea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren 
etapan.

– Eski alpetarra irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak aplikatzea, teknika 
hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

– Identifikatzea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan, jardunean 
egindako akats teknikoak, horien kausak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodoak eta bitartekoak 
aplikatzea.

– Teknika ikasteko progresioa ebaluatzeko irizpideak aplikatzea.

– Haurrei eski alpetarra irakasteko berariazko didaktika erabiltzea, teknika hobetzeko etapan 
eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako keinu teknikoak eta 
berezko mekanismoak erakustea.

Edukiak:

– Teknika hobetzeko etapa.

Teknika hobetzeko etaparen irakaskuntzari dagozkion azken helburuak.
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Eduki teknikoen irakaskuntzarako metodologiak.

Teknika hobetzeko etaparen eduki teknikoak.

– Baliagarritasun aldakorraren etapa.

Baliagarritasun aldakorraren etaparen irakaskuntzari dagozkion azken helburuak.

Eduki teknikoen irakaskuntzarako metodologiak.

Baliagarritasun aldakorraren etaparen eduki teknikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Ezaugarri jakinak dituzten ikasleekin, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan, eski alpetarraren keinu tekniko jakin bat irakasteko saio bat garatzea helburu 
duten bi kasu praktiko izanik,

2.– Keinuaren ezaugarri teknikoak azaltzea.

3.– Irakasteko estilo bat erabiltzea eta hori zergatik erabili den arrazoitzea.

4.– Keinu teknikoa irakasteko metodo bat aplikatzea eta hori zergatik erabili den arrazoitzea.

5.– Ikasteko ariketa-segida egokienak egitea.

6.– Jardunean gehien egiten diren akatsak azaltzea, bai eta horien ezaugarriak ere.

7.– Parte hartzaileek jardunean egiten dituzten akatsak hautematea eta horiek zuzentzeko 
ariketak erabiltzea.

8.– Gutxienez hiru laguntza pedagogiko erabiltzea eta horiek zergatik erabili diren arrazoitzea.

9.– Igogailu mekanikoen eta pisten hautaketa arrazoitzea.

10.– Ikasleek ikasitakoa ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametrok zehaztea.

11.– Irakaskuntza-saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak 
zehaztea.

12.– Taldeak pistan duen kokapena eta teknikariak taldearekiko duen kokapena arrazoitzea.

13.– Taldearen segurtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak definitzea.

14.– Irakaskuntza-metodoak eta –estiloak aplikatzea, teknika hobetzeko etapan eta 
baliagarritasun aldakorraren etapan.

15.– Irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak azaltzea eta aplikatzea, teknika 
hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

16.– Teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan eski alpetarra irakasteko 
metodologia-progresioa definitzea.

17.– Jardun teknikoan gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak deskribatzea.

18.– Ikasleen progresio teknikoa akatsik gabe ebaluatzea, eta ikasleek teknika ikastean 
daramaten progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.
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19.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu 
teknikoak eta mekanismoak azaltzea.

20.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu 
teknikoen eta mekanikoen erakustaldia egitea.

6) Eski alpetarreko entrenamenduaren metodologiari buruzko metodoa.

Helburuak:

1.– Kirol-entrenamenduaren teoriari buruzko funtsezko printzipioak eta kontzeptuak aplikatzea 
eski alpetarreko oinarrizko entrenamenduari.

2.– Eski alpetarreko entrenamenduaren planifikazio-irizpideak aplikatzea eta planifikazio-
metodoak erabiltzea.

3.– Lehiaketa-mailako eski alpetarraren teknika eta taktikaren entrenamendua egitea.

4.– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko 
entrenamendua eskiekin egitea.

5.– Eski alpetarreko entrenamenduaren oinarrizko osagaiak zehaztea.

6.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak zehazteko irizpideak erabiltzea.

7.– Bakoitzaren mailaren arabera, kirolarien errendimendua baloratzeko metodoak erabiltzea.

8.– Lehiaketarako material teknikoa prestatzeko teknika aplikatzea.

9.– Eski alpetarreko lehiaketetan kirolarien parte-hartzea zuzentzeko irizpideak aplikatzea.

10.– Lehiaketaren arrisku fisikoak eta psikikoak prebenitzea.

Edukiak:

1.– Eski alpetarreko entrenamenduaren kontzeptu orokorrak.

2.– Eski alpetarreko epe luzeko entrenamenduaren funtsezko etapak.

3.– Eski alpetarreko entrenamenduaren osagaiak.

4.– Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua.

5.– Gizakiaren trebetasun psikikoen eta jarrera-trebetasunen entrenamendua.

6.– Teknikaren entrenamendua.

7.– Teknikaren entrenamenduaren oinarriak.

8.– Teknikaren aplikazioa hiru diziplinetako lehiaketa-ibilbideei.

9.– Teknikaren egokitzapena eskiaren baldintzetara.

10.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak markatzea.

11.– Diziplina alpetarren lasterketa-taktikaren entrenamendua.

12.– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamendua.

13.– Material teknikoaren prestaketa.
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14.– Lehiaketetako parte-hartzearen planifikazioa eta antolaketa.

15.– Lehiaketaren arrisku fisikoak eta psikikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol-entrenamenduaren funtsezko printzipioak eta kontzeptuak definitzea eta eski 
alpetarreko oinarrizko entrenamenduari aplikatzea.

2.– Epe luzeko entrenamenduaren etapak zehaztea.

3.– Eski alpetarreko entrenamenduaren oinarrizko osagaiak definitzea.

4.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak markatzea, slalom, slalom erraldoi eta supererraldoi 
diziplinetan.

5.– Kasu teoriko bat izanik, eski alpetarreko talde baten urteko entrenamendua planifikatzea.

6.– Baseko eski alpetarreko talde baten teknika eta taktikaren entrenamenduaren programazioa 
egitea, errekuperazio-etapak ere kontuan hartuta programazio horretan.

7.– Baseko eski alpetarreko talde baten teknikaren eta taktikaren entrenamendu-saio bat 
programatzea eta garatzea.

8.– Baseko eski alpetarreko talde baten oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta 
mugimendu-trebetasunen entrenamenduaren programazioa egitea.

9.– Baseko eski alpetarreko talde baten trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunen entrenamendu-saio bat programatzea eta garatzea.

10.– Kasu praktiko batean, kirolarien errendimendua baloratzea.

11.– Baseko eski alpetarreko talde baten material teknikoa lehiaketarako prestatzea.

7) Kirol-segurtasunari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Mendiko meteorologiaren printzipio orokorrak jakitea.

2.– Elur-estaldurak bereiztea eta aldaketak interpretatzea.

3.– Elur-jausiengatiko istripuak gerta ez daitezen arauak jakitea.

4.– Elur-jausiengatik elur azpian pertsonak geratuz gero, jarduteko zer metodo dauden jakitea.

5.– Irrati-komunikazioa lurzoru menditsuan erabiltzen jakitea.

Edukiak:

1.– Mendiko meteorologia eta klimatologia: klimatologia eta meteorologia: sarrera. Atmosferaren 
ezaugarri fisikoak. Atmosferaren oinarrizko termodinamika. Presio atmosferikoa. Airearen 
hezetasuna. Haizea. Hodeiak. Kondentsazioa eta prezipitazioak. Lainoa. Atmosferaren zirkulazio 
orokorra. Aire-masak eta fronteak. Depresio estratropikalak. Zikloi tropikalak. Tokiko fenomeno 
bortitzak. Meteorologia sinoptikoa. Tokiko meteorologia. Meteorologia-zerbitzuak eta eguraldiaren 
iragarpena. Iberiar Penintsulako klimatologia.
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2.– Iberiar Penintsulako egoera atmosferikoak. Iberiar Penintsulako geografia, mendikateei 
dagokienez. Iberiar Penintsulako mendikateetako klimatologia. Meteorologiaren iragarpena 
mendian, inguruneari erreparatuta. Munduko Meteorologia Antolaketa.

3.– Elurra eta elur-jausiak: elurraren ezaugarriak. Elur-estalduraren osaera. Elurraren 
metamorfosia: estalduraren estratifikazioa, isoterma-metamorfosia, gradiente-metamorfosia, 
fusio-metamorfosia, elurraren bilakaera azaleran. Elur-estalduraren bilakaeran eragiten duten 
faktore klimatikoak. Elur-estalduraren oreka eta elur-jausiak. Elur-jausien kausak. Elur-jausien 
arriskuen aurreikuspena. Elur-jausiak neurtzeko eta aurreikusteko teknikak. Edukien aplikazioa 
neguko kiroletako estazioetan.

4.– Sorospena eta salbamendua elurtutako eremuetan: neguan mendian izaten diren arrisku 
objektiboak eta subjektiboak, eskia daitekeen eremuei dagokienez. Sorospena elur-jausietan. 
Edukien aplikazioa.

5.– Irrati-komunikazioak: irrati-igorgailuaren oinarrizko erabilera. Irrati-igorgailuaren erabilera 
mendian. Sorospenerako irrati-frekuentziak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Meteorologiari buruzko informazio-iturriak zerrendatzea.

2.– Meteorologia-iragarpenak interpretatzea.

3.– Eguraldi meteorologikoaren aldaketak aurreikusten laguntzen duten naturako zeinuak 
identifikatzea.

4.– Ekaitz-fronte motak bereiztea. Atmosferaren egitura bertikala deskribatzea.

5.– Hodei-motak eta meteoro-motak bereiztea.

6.– Airearen egonkortasun- eta ezegonkortasun-baldintzak zehaztea eta ekaitzak sortzea 
eragiten duten baldintzak zehaztea.

7.– Haizeak sortzea eragiten duten faktoreak definitzea.

8.– Atmosferaren zirkulazio orokorra deskribatzea.

9.– Meteorologia sinoptikoetako fronte-motak bereiztea.

10.– Iberiar Penintsulako, Europa kontinenteko eta Britainiar Uharteetako klimak deskribatzea, 
egoera atmosferiko tipikoen deskripzioa eginez.

11.– Espainian klimaren eraginez sortutako eremuak identifikatzea.

12.– Elur-eraketa atmosferan nola gertatzen den azaltzea.

13.– Elur-jausietan jarduteko modua.

14.– Pistetatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

15.– Atmosferako zeinuak interpretatzea, eta, horiek abiapuntu hartuta, eguraldi meteorologikoak 
izan dezakeen eboluzioa zehaztea.

16.– Tokiko meteorologiaren aurreikuspenak egitea, besteak beste, tresnei, zeruari eta hodeiei 
zuzenean erreparatuta.
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17.– Meteorologia-faktoreak eta horiek elur-estalduran duten eragina lotzea.

18.– Elurraren metamorfosi-motak, parte hartzen duten faktoreak eta horien ondorioak bereiztea 
eta interpretatzea.

19.– Elur-kristal motak bereiztea. Elur-estaldura orekan identifikatzea.

20.– Elur-estaldura desorekatzea eragiten duten faktoreak azaltzea: elur-jausiak gertatzeko 
arrisku-faktoreak.

21.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

22.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

23.– Elur-jausien mekanismoa definitzea.

24.– Pistatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

25.– Pistetatik kanpoko eremuetan eski-ibilbide bat planifikatu praktikan, kontuan hartuta, 
besteak beste, lurzoru-azterketa, meteorologiari buruzko datuak eta iragarpenak, aurrera egiteko 
teknikak eremu ezegonkorretan eta elur-jausiren bat gertatuz gero abian jarri beharreko jarduerak.

26.– Istripua izan duten pertsonen salbamenduan eta erreskatean helikoptero-bitartekoen 
ekarpena deskribatzea.

27.– Elur-jausi batean azpian geratu diren biktimak ditugulako adibidea izanik: ultrasoinu-
tresnak erabiltzea, esate baterako, ARVA motakoa. Biktimak aurkitzeko zunda-ekipo bat zuzentzea 
eta koordinatzea. Biktimei laguntzeko eta haiek ebakuatzeko jardunak kronologiaren arabera 
zerrendatzea. Elur-jausien arriskuak neurtzeko CEN eskala praktikan interpretatzea. Helikopteroa 
erabili beharreko sorospen-egoerako adibidea izanik, antolatzeko gaitasuna erakustea. Erreskate-
zerbitzuetakoei alerta jakinaraztea. Hurbilketa-eremua (HE) hautatzea. Hurbilketa-eremua 
markatzea. Helikopteroaren hurbilketa kontrolatzea. Barruan sartzea.

28.– Neguko kiroletako estazio batean, eskia daitekeen eremuaren barruan, pistetatik 
kanpora dauden guneetan eski-ibilbide bat planifikatu behar delako adibide bat izanik: lurzorua 
aztertzea; meteorologiari buruzko datuak eta iragarpenak lortzea. Aurrera egiteko teknikak eremu 
ezegonkorretan.

29.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

30.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

31.– Sorospen-lanetan laguntzea, elur-jausiak gertatuz gero.

III.– Bloke osagarria.

1) Frantses, aleman edo ingeles hizkuntzetako terminologia espezifikoari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Etorkizuneko kirol-teknikarien ohiko lanbide-jarduerarekin zerikusia duten testu idatzietako 
informazioa interpretatzea.

2.– Kirolaren sektorearekin lotura duten jarraibide, azalpen eta informazio orokorrak eta 
berariazkoak, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean interpretatzea.
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Edukiak:

1.– Kirolari buruzko lexiko eta terminologia espezifikoa, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean.

1.1.– Ikasten ari den modalitate edo espezialitateari buruzko hiztegi espezifikoa: instalazioak 
eta ekipamenduak, langileak, teknika eta taktika, antolaketa eta garapena; bai eta kirol-anatomia 
eta-fisiologiarekin lotutakoa ere.

1.2.– Kirolaren sektorearen eta kirol-modalitatearen berezko esapide idiomatikoak.

1.3.– Zenbait erregistro: formala eta informala.

1.4.– Ulertzen ez diren hitzak zer esan nahi duten asmatzea testuinguruagatik, gure hizkuntzaren 
antzekoa izategatik edo haren osaera morfologikoagatik, eta, testua ulertze aldera, garrantzitsuak 
ez diren hitzak alde batera uztea.

2.– Ahozko hizkuntza.

2.1.– Lanbide-eremuko berezko ahozko esapideak eta gehien erabiltzen direnak.

2.2.– Sektoreari buruzko ahozko komunikazio espezifikoen interpretazioa: konferentziak, 
emanaldiak...

3.– Idatzizko hizkuntza.

3.1.– Testu idatzietan gehien erabiltzen diren egitura formalak: erregelamenduak, araudiak, 
artikulu teknikoak...

3.2.– Sektoreari buruzko testu espezifikoen itzulpena: prozesua, egitura eta koherentzia.

3.3.– Hiztegiaren erabilera, lexiko- eta semantika-motako informazioa lortzeko eta nork bere 
kontura hizkuntza ikasten aurrera egiteko tresna baita.

3.4.– Atzerriko hizkuntzak egun duen garrantziaz eta presentziaz jabetu, norberaren intereseko 
eta/edo lanbidea dela-eta gai garrantzitsuei buruz bizitza osoan sakontzeko tresna baita.

3.5.– Kirolari buruzko termino espezifikoak ikasteko gogoa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Ulertzea, estrategia egokiak erabilita, ikasten ari den kirol-modalitatearekin edo 
-espezialitatearekin eta kirol-anatomiarekin eta -fisiologiarekin lotutako gaiei buruzko jatorrizko 
testuetako informazioa.

2.– Hiztegia behar bezala erabiltzen jakitea, hizkuntza finkatzeko edo gehiago ikasteko.

3.– Ulertzen saiatzea, proposatutako eginbeharrei arretaz erreparatuta eta ikasteko arazoei 
aurre egiten saiatuta.

2) Datu-baseei eta aurkezpen-programei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Tresna eta aplikazio informatikoak erabiltzeak -besteak beste, datu-baseak- eskaintzen 
dituen aukerak identifikatzea eta baloratzen jakitea, komunikazioa sustatzeko eta informazioaren 
abiadura, fidagarritasuna eta zaintza hobetzeko.
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2.– Erabiltzaile gisa, egungo merkatuan ohikoa den datu-baseren bat erabiltzen jakitea, 
kirolariekin, emaitzekin eta bestelako kirol-informazioarekin zerikusia duten egoeretarako.

3.– Datu-base sinple baten egituraren oinarrizko alderdiak jakitea, moldatu ahal izateko, eta, 
horrela, kirolaren berezko datuen tratamendurako premietara egokitzeko; hortaz, oinarrizko 
diseinu- eta zaintza-ekintzak erabiltzen jakitea.

4.– Tresna eta aplikazio informatikoak erabiltzeak -besteak beste, aurkezpen-programak- 
eskaintzen dituen aukerak identifikatzea eta baloratzen jakitea, jakinarazi nahi den informazioa 
hobeto azaltzeko.

5.– Erabiltzaile gisa, aurkezpen-programak erabiltzen jakitea, kirolariekin eta kirolari buruzko 
emaitzekin eta bestelako informazioarekin lotutako egoeretarako.

6.– Aurkezpen-programa baten egituraren oinarrizko alderdiak jakitea, informazioa jakinarazteko 
oinarrizko aurkezpenak egite aldera.

Edukiak:

1.– Datu-baseak.

1.1.– Datuen tratamendua eta datu-base baten diseinua.

1.2.– «Datuen tratamendua» kontzeptua eta aplikazio praktikoak.

1.3.– Tratatu beharreko datu-mota hautematea.

1.4.– Datu-baseen kudeatzaile elektronikoen motak.

1.5.– Fitxategiak edo taulak, eta eremuen ezaugarriak.

1.6.– Eremuaren eta atributuen definizioa.

1.7.– Formatuaren eta sarbide-formularioaren definizioa.

1.8.– Datu-baseen diseinua. Datuak sartzea eta editatzea.

1.9.– Kontsulta-prozedura: datuak inprimatzea eta babestea.

1.10.– Txostenen aurkezpena. Txosten bat eta/edo zerrenda bat egitea.

1.11.– Artxiboak berreskuratzea, kontsultatzea eta eguneratzea.

2.– Komunikazio- edo aurkezpen-programak.

2.1.– Sarrera. Oinarrizko kontzeptuak.

2.2.– Diapositibak editatzea.

2.3.– Aurkezpenak irekitzea eta horiek hainbat biltegiratze-unitatetan eta karpetetan gordetzea.

2.4.– Txantiloiak erabiltzea, aurretik ezarritakoak zein sortutakoak.

2.5.– Irudien dimentsioa aurkezpenetan.

2.6.– Aurkezpenak sortu, exekutatu eta inprimatzea.

2.7.– Aurkezpenak ireki, gorde eta bihurtzea.
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2.8.– Aurkezpen baten osaera.

2.9.– Irudiak, marrazkiak eta filmak testuan txertatzea eta horiek batzea.

2.10.– Aurkezpenetan aplika daitezkeen animazioak eta efektuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Erabiltzaile gisa, datu-baseetarako aplikazio informatikoren bat erabiltzen jakitea, kirol-
modalitatearekin edo -espezialitatearekin lotutako egoera praktiko baten testuinguruan erabiltzen 
diren hainbat iturrietako informazioa behar bezala prozesatzeko datu analizagarri modura.

2.– Kirol-jarduerarekin lotura duen eta egitura sinplea duen datu-base bat diseinatu, sortu eta 
erabiltzen jakitea.

3.– Erabiltzaile gisa, aplikazio informatiko bat erabiltzen jakitea aurkezpenak egiteko eta 
komunikatzeko, integratuta daudela irudiak, marrazkiak, filmak eta testuak, bai eta kirol-
modalitatearekin edo -espezialitatearekin lotutako aurkezpen batean aplika ditzakegun efektuak 
ere.

4.– Ideia orokorra garbi adierazten duen, alderdi garrantzitsuak nabarmenduta dituen eta kirol-
jarduerarekin lotura duen aurkezpena diseinatzen eta sortzen jakitea.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua.

1.– Eski alpetarreko kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak helburu du ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak era praktikoan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Eski alpetarraren teknika eta taktikaren oinarrizko printzipioak irakatsi.

1.2.– Eski alpetarreko entrenamendua zuzendu.

1.3.– Pertsonak eta taldeak zuzendu, eski alpetarreko lehiaketetan.

1.4.– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa zuzendu.

1.5.– Eski-jarduerak programatu eta antolatu.

Garapena.

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- eski alpetarreko kirol-
teknikariaren berezko jardueretara jarraitasunez, eta horretarako izendatutako taldeekin joatean 
datza eski alpetarreko kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa. Prestakuntzaldi hori garatzeko, 
ondokoak egin beharko dira:

1.1.– Eski alpetarraren hastapenerako saioak eta hobekuntza-saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 30etik % 40ra bitartean.

1.2.– Eski alpetarreko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.3.– Eski alpetarreko eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.
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1.4.– Dagokion mailan, eski alpetarreko lehiaketetan parte hartuko duten taldeen zuzendaritza-
saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 25era bitartean.

1.5.– Gauzatutako jarduerak programatzeko saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. «Gai» 
kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.

– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili izana.

– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

– Praktiken memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen/en egitura eta 
funtzionamenduaren deskripzioa.

Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

Tutorearen ebaluazio-txostena.

Eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikaria
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Ordutegiaren banaketa

Eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikaria 
Teoria 
Orduak 

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna   
Kirol-biomekanika 10 10 
Errendimendu handiko kirol-entrenamendua 20 20 
Ahaleginaren fisiologia 20 10 
Kirolaren kudeaketa 20 5 
Errendimendu handiaren psikologia 10 5 
Errendimendu handiko kirolaren soziologia 10 - 
Guztira 90 50 
Blokearen ordu-kopurua 140 
Bloke espezifikoa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guztira 255 155 
Blokearen ordu-kopurua 410 
Bloke osagarria 50 
Prestakuntza praktikoko blokea 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua 800 
Amaierako proiektua  75 

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko 
gaitasunak ditu eski alpetarreko kirolarien eta taldeen entrenamendua programatzeko eta 
zuzentzeko, horien guztien parte-hartzea zuzentzeko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan, 
bai eta neguko kiroletako eskolak zuzentzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Eskiatzaileen entrenamendua planifikatu eta zuzendu.

– Eski alpetarreko kirolarien eta taldeen parte-hartzea programatu eta zuzendu erdi-mailako eta 
goi-mailako lehiaketetan.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola bat zuzendu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Entrenamenduaren epe ertain eta luzerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.
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– Entrenamendu teknikoa eta taktikoa zuzentzeko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.

– Eskiatzaileen egokitze fisikoa kirol-errendimenduaren arabera zuzentzeko.

– Lehiaketetan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko, kirol-errendimendu handiaren 
arabera.

– Lehiaketaren barruan kirolariaren edo taldearen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen jarduna ebaluatzeko lehiaketaren ondoren.

– Kirolarien edo taldeen errendimendua baloratzeko, kirolaren zientzietako espezialistekin 
batera.

– Eski alpetarraren irakaskuntza programatzeko.

– Eskiaren garapenarekin lotutako jarduerak abian jar daitezen programazioa egiteko.

– Beste kirol-teknikari batzuen jarduera planifikatzeko eta koordinatzeko.

– Haren mende dauden teknikarien segurtasuna bermatzeko.

– Enpresa ertain edo txiki baten kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa egiteko.

– Eski alpetarreko lehiaketak diseinatzen, planifikatzen eta teknikoki zuzentzen laguntzeko.

– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta 
antolamenduzkoetara egokitzeko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere 
erantzukizunak modu autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain 
hartzeko ezagutzak eta lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.

Eski alpetarraren goi-mailako kirolarien eta taldeen irakaskuntzaren, entrenamenduaren eta 
zuzendaritzaren eremuan beteko du jarduera. Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen 
eremuaren barruan balizatuta dauden pistetan eta pistatik kanpo beteko du lanbidea. Jardun-
eremutik berariaz salbuetsita dago mendiko eskiaren irakaskuntza eta eskaladako edo alpinismoko 
teknika eta material espezifikoak beharrezkoak diren lur-eremuetatik barrera eramatea pertsonak 
edo taldeak.

Kirolaren kudeaketari dagokionez, neguko kiroletako sailak, atalak edo eskolak zuzentzen 
laguntzen beteko du jarduera.

Honako erakunde edo enpresa hauetan gara dezake bere jarduna:

– Kirol-errendimendu handiko zentroak.

– Kirol-teknifikazioko zentroak.

– Neguko Kiroletako eskolak.

– Kirol-klubak edo -elkarteak.

– Federazioak.

– Kirol-patronatuak.
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– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Neguko kiroletako teknikarien prestakuntza-zentroak.

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Erdi-mailako eta goi-mailako eskiatzaileen entrenamendu teknikoa eta taktikoa programatzea 
eta zuzentzea.

– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa programatzea eta zuzentzea.

– Kirolarien errendimendua baloratzea.

– Haren mende dauden teknikariak zuzentzea eta haien segurtasuna zaintzea.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola baten zuzendaritza teknikoa bere gain hartzea, bai eta 
kudeaketa ekonomiko eta administratiboa ere.

IRAKASKUNTZAK

I.– Bloke komuna.

1) Kirol-biomekanikari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Analisi biomekanikoaren funtsak aplikatzen jakitea errendimendu handiko kirolariaren 
teknikaren azterketari.

2.– Analisi biomekanikoaren emaitzak interpretatzen jakitea, goi-mailako kirolariaren 
entrenamendua zaintzeko.

Edukiak:

1.– Errendimendu handiari aplikatutako analisi biomekanikoa.

2.– Errendimendu handiari aplikatutako biomekanikaren metodologia.

3.– Teknikaren entrenamenduaren zaintzan aplikatutako biomekanika.

4.– Analisi biomekaniko kualitatiboak.

5.– Analisi zinematiko eta dinamikorako metodoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol-teknikaren azterketari aplikatutako analisi biomekanikoen funtsak deskribatzen jakitea.

2.– Trebetasun fisikoen azterketari aplikatutako biomekanikaren metodologia deskribatzen 
jakitea.

3.– Kirol-modalitate jakin baten teknikaren entrenamenduaren zaintzan aplikatutako azterketa 
biomekanikoaren emaitzen bidez azalpenak ematen jakitea.

4.– Ezagutza, prozedura eta bitarteko biomekanikoak aplikatzen jakitea kirol-modalitate edo 
-espezialitate jakin baten teknikaren azterketari.
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2) Errendimendu handiko kirol-entrenamenduari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen 
entrenamendurako planifikazio-metodoak eta zaintza-metodoak aplikatzea goi-mailako kirolariei.

2.– Nekearen eta gainentrenamenduaren fenomenoak ezagutzea, eta behar adina zaintza 
aplikatzea fenomeno horien ondorioak goi-mailako kirolariek izan ez ditzaten.

3.– Prestatzaile fisikoaren eskumen espezifikoak identifikatzea eta entrenatzailearen rol-etik 
bereiztea.

Edukiak:

1.– Kirol-errendimendu handiaren entrenamendu-planifikazioa eta –programazioa egiteko 
ereduak.

2.– Sistema aurreratuak goi-mailako kirolariek trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunak gara ditzaten.

3.– Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamenduaren zaintza-
metodoak eta balorazioa. Nekearen eta gainentrenamenduaren fenomenoak. Errekuperazioa. 
Jarraibideak eta ebaluazioa. Garaieran entrenamendua egiteko programazioa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak entrenatzeko planifikazioa 
eta programazioa egiten jakitea.

2.– Trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak entrenatzeko zergatik 
hautatu den sistema jakin bat arrazoitzea.

3.– Trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak entrenatzeko faseak 
zuzentzea.

4.– Metodo ez-biologikoak aplikatzea entrenamenduaren zaintzan eta balorazioan.

5.– Nekea eta gainentrenamendua nola hautematen den jakitea.

6.– Nekea eta gainentrenamendua errekuperatzeko jarraibideak zuzentzen jakitea.

7.– Garaieran abian jarri beharreko entrenamendu baten programazioa egitea eta plangintzaren 
barruan kokatzea.

3) Ahaleginaren fisiologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Gaitasun funtzionalaren balorazioaren funtsak zein diren jakitea, errendimendu handia 
helburu izanik. Gaitasun funtzionalaren balorazioaren emaitzak interpretatzen jakitea.

2.– Kirolariaren nutrizio-balorazioaren emaitzak interpretatzen jakitea.

3.– Espezialistari kirolarien dieta zehazten laguntzea.

4.– Espezialistei laguntza ergogenikoak ematen laguntzea.
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5.– Garaieran egindako entrenamenduaren abantaila fisiologikoez baliatzen jakitea.

6.– Esfortzuaren fisiologiaren laborategi bateko aparatuekin ohitzea.

Edukiak:

1.– Metabolismoarekin zerikusia duten trebetasunen ebaluazioak.

2.– Errendimendu fisikoaren balorazio funtzionalaren metodologia.

3.– Gorputzaren osaera.

4.– Nutrizio-egoera.

5.– Esfortzuak eragindako erantzun patologikoak.

6.– Egokitzapen endokrinoak goi-mailako ariketetarako.

7.– Garaieran egindako ariketa fisikoaren fisiologia.

8.– Ariketa eta estres termikoa.

9.– Errekuperazio fisikoaren prozesu fisiologikoak kirol-errendimendu handian.

10.– Dopina.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Benetako datuak izanik, metabolismoarekin zerikusia duten trebetasunen eta mugimendu-
ekintza egiteko faktoreen ebaluazioaren emaitzak interpretatzea.

2.– Egoera fisikoaren balorazioan erabilitako aparatuak bereiztea.

3.– Kirol-errendimendu handiaren eremuan, gaitasun funtzionalaren balorazioaren oinarrizko 
osagaiak deskribatzea.

4.– Errendimendu fisikoa baloratzean gehien erabiltzen diren metodoak eta testak zehaztea.

5.– Gorputzaren osaera zehazteko metodoak definitzea.

6.– Benetako datuak izanik, gorputz-osaerari buruzko azterlanaren emaitzak interpretatzea eta 
emaitza horiek kirolariaren errendimenduarekin erlazionatzea.

7.– Benetako datuak izanik, kirolariaren nutrizio-egoeraren balorazioaren emaitzak interpretatzea.

8.– Laguntza ergogenikoak kirol-errendimenduaren helburuen arabera hautatzea.

9.– Garaieran egindako entrenamenduaren ondorio fisiologikoak deskribatzea, bai eta horrek 
kirol-errendimenduan duen eragina ere.

10.– Produktu dopatzaile gisa katalogatutako substantzia eta multzo farmakologikoen 
ezaugarriak adieraztea.

11.– Dopatzailetzat hartzen diren produktu-multzo nagusien ekintza farmakologikoko 
mekanismoak deskribatzea.

12.– Dopatzailetzat hartutako substantziei buruzko Espainiako eta nazioarteko arautegia 
deskribatzea.
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4) Kirolaren kudeaketari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Kirolari profesionalei aplikatu beharreko araudia eta betebehar legalak zein diren jakitea.

2.– Kirol-elkarteei buruzko lege-araudia jakitea.

3.– Oinarrizko kirol-klub baten kudeaketa- eta administrazio-teknika funtsezkoenak erabiltzea.

4.– Ikastetxeetako eta/edo kirol-entrenamenduko zentroetako kudeaketa-, zuzendaritza- eta 
administrazio-teknikak erabiltzea.

5.– Kirol-jardueren «planifikazio» eta «programazio» kontzeptuak aplikatzea kirol-klub batean.

6.– Sustapenaren eta laguntzaren bidezko kirol-finantzazioaren baliabideak erabiltzea. Kirolaren 
kudeaketara egokitutako informatika-sistemak erabiltzea.

Edukiak:

1.– Kirol profesionalari buruzko arautegia.

2.– Atzerriko kirolariak eta teknikariak. Espainian lanbidean aritzeko baldintzak.

3.– Espainiako kirolariak eta teknikariak. Espainiatik kanpora lanbidean aritzeko baldintzak.

4.– Kirol-zerbitzuetako enpresen kudeaketa.

5.– Kirol-jardueren eta –ekitaldien kudeaketa.

6.– Ikastetxeetako eta/edo kirol-entrenamenduko zentroen kudeaketa, zuzendaritza eta 
administrazioa.

7.– Kirol-zerbitzuetako enpresa batean edo kirol-klub batean lan-arriskuak eragiten dituzten 
faktoreak.

8.– Enpresa txikien kudeaketara egokitutako aplikazio informatikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirolari profesionalen lan- eta zerga-erregimenen funtsezko alderdiak deskribatzea.

2.– Europar Batasuneko herrialdeetako kirolari eta entrenatzaile nazionalek Espainian lanbidean 
jarduteko bete behar dituzten baldintzak zehaztea.

3.– Adibide bat abiapuntu izanik, denboraldi baterako kirol-klub edo kirol-eskola baten sorrera-, 
finantzazio- eta kudeaketa-proiektua diseinatzea.

4.– Ezaugarri egokiak dituen kasu praktiko bat izanik, kirol-ekitaldi baten antolaketa diseinatzea.

5.– Behar bezala zehaztutako jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta:

5.1.– Programari ondoen egokitzen zaion antolamendu-egitura deskribatzea.

5.2.– Programa gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko 
modua definitzea.

5.3.– Programa gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea.
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5.4.– Programa egiteko aurrekontu bat egitea.

6.– Kirol-zerbitzuetako enpresa batean, lan-arriskuak identifikatzea, honako hauek zehaztuta:

6.1.– Eragile materialak.

6.2.– Ingurunea edo inguruneak.

6.3.– Lanpostuen ezaugarriak.

6.4.– Langileen ezaugarriak.

6.5.– Lanaren antolaketa eta ordenamendua.

7.– Aplikazio informatikoak erabiltzea kirol-zerbitzuen enpresa batean, honako hauek kontrolpean 
izateko:

7.1.– Kontabilitatea.

7.2.– Langileen altak eta bajak.

7.3.– Zergen ordainketa.

7.4.– BEZaren kudeaketa.

5) Kirol-errendimendu handiaren psikologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Goi-mailako lehiaketako kirolarien premia psikologikoak zein diren jakitea.

2.– Kirolarien errendimendua optimizatzeko estrategia psikologikoak aplikatzea.

3.– Beste entrenatzaile batzuk zuzentzeko eta kirolaren zientzietako espezialistekin lan egiteko 
beharrezkoak diren ezagutza eta trebetasun psikologikoak barneratzea.

4.– Kirol-arloko psikologoaren berariazko eskumenak identifikatzea eta entrenatzailearen rol 
psikologikotik bereiztea.

Edukiak:

1.– Goi-mailako lehiaketako kirolarien premia psikologikoak.

2.– Goi-mailako lehiaketako kirol-entrenamenduaren psikologia.

3.– Trebetasun psikologiko nagusiak lehiaketako kirolean.

4.– Lehiaketetarako berariazko prestakuntza.

5.– Entrenatzailearen eta kirol-psikologoaren arteko harremana.

6.– Entrenatzailearen funtzionamendu psikologikoa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako lehiaketako kirolari baten oinarrizko motibazioa hobetzeko estrategia 
psikologikoak erabiltzen direneko adibideak lantzea.
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2.– Kasu praktiko batean, goi-mailako lehiaketako kirolean agertzen diren egoera estresagarri 
nagusiak adieraztea, eta entrenatzaileak egoera estresagarri nagusiak kontrolatzeko zein jarraibide 
ezarri behar dituen adieraztea.

3.– Adibide zehatzak abiapuntutzat hartuta, egoera jakin baterako lidergo-estilorik egokiena 
bereiztea.

4.– Kasu praktiko bat abiapuntutzat hartuta, entrenatzailearen jarreraren alderdi positiboak eta 
taldeak hobeto funtzionatzeko komeni diren aldaketak adieraztea.

5.– Talde-lanaren eskema bat egitea eta, bertan, beste laguntzaile batzuen rolak (entrenatzaileenak 
eta kirolaren zientzietako adituenak) eta guztien arteko funtzionamendu-dinamika definitzea.

6.– Entrenatzailearen lan psikologikoaren eta kirol-psikologoaren lan psikologikoaren arteko 
elkarreragina kontuan hartuko duen lan-programa bat diseinatzea.

6) Errendimendu handiko kirolaren soziologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Goi-mailako kirol-praktikaren berezko arazoak identifikatzea.

2.– Kirol-bizitza amaitu ostean kirolariek egokitzeko izaten dituzten arazoak zein diren jakitea.

3.– Ikuskizun-kirolak eta errendimendu handiko kirolak gizartean duen garrantzia, eta horrek 
goi-mailako lehiaketako kirolariarengan duten eragina ezagutzea.

4.– Kirolean aplikatutako gizarte-ikerketako metodoak ezagutzea.

5.– Gizarteak kirol-praktikaren inguruan agertzen dituen joerak identifikatzeko teknikak erabiltzen 
jakitea.

Edukiak:

1.– Kirolarien errendimenduan eragina duten kanpoko eta barruko faktoreak.

2.– Goi-mailako kirolarien gizarte-arazoak.

3.– Kirolean aplikatutako gizarte-ikerketako teknikak.

4.– Gizarteak kirol-praktikaren inguruan agertzen dituen joerak identifikatzeko teknikak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako kirolariaren errendimenduan eragina duten gizarte-faktoreak deskribatzea.

2.– Goi-mailako kirolariak kirol-bizitzan izaten dituen arazorik esanguratsuenak zehaztea.

3.– Kirolean aplikatutako gizarte-ikerketako teknikak deskribatzea.

4.– Komunikabideen jarraipena egin ondoren, XXI. mendeko Espainian bizitako kirol-jardueraren 
joerak identifikatzea.

II.– Bloke espezifikoa.

1) lanbide-garapenari buruzko modulua III.

Helburuak:
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1.– Neguko kiroletako lanbide-arloa zein den jakitea.

2.– Eski alpetarreko goi-mailako teknikariaren eskumenak zein diren jakitea.

3.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak identifikatzea.

4.– Espainian eta nazioartean neguko kiroletako dopinaren arloan dauden arautegiak jakitea.

5.– Neguko kiroletako ekitaldiak eta jarduerak antolatzeko sistematikak zein diren jakitea.

6.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak antolatzeko eta sustatzeko irizpideak ikastea.

7.– Neguko kirolarekin zerikusia duten jarduera-proiektuak egiteko eta abian jartzeko sistematikak 
ikastea.

8.– Neguko kiroletako eskualde-mailako zein nazionaleko lehiaketen antolaketari buruzko 
sistematizazioa ikastea, n.

Edukiak:

1.– Neguko kiroletako lanbidearen zenbait alderdi: lan-arloko legedia; jardun profesionala; 
neguko kiroletako goi-mailako teknikariaren eskumenak; neguko kiroletako goi-mailako teknikariak 
bete ditzakeen funtzioak eta eginkizunak; jarduneko mugak eta erantzukizunak.

2.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak: materialak, ekipamenduak, instalazioak; entrenamendu-metodoak eta 
lehiaketak; kirolarien osasuna eta segurtasuna.

3.– Neguko kirolak irakasten dituzten eta/edo entrenatzen dituzten erakundeen kudeaketa, 
zuzendaritza eta administrazioa.

4.– Kirol-proiektuak: proiektuen diseinua, proiektuak gauzatzea eta kontrolatzea.

5.– Kudeaketa-lanetarako informatika: kontzeptu orokorrak; kudeaketari aplikatutako informatika.

6.– Norberarena baino maila handiagoko kirol-teknikarien zuzendaritza eta koordinazioa.

7.– Lehiaketarako taldeen zuzendaritza eta sustapena. Kirol-klubak. Lurralde-federazioak. 
Espainiako federazioa.

8.– Lehiaketen antolaketa: lehiaketen antolaketa eskualdean eta autonomia-erkidegoan; 
lehiaketen antolaketa Espainian; lehiaketen antolaketa nazioartean.

9.– Dopina: neguko kiroletako dopinari buruzko Espainiako araudia; neguko kiroletako dopinari 
buruzko nazioarteko araudia.

10.– Neguko kiroletako ekitaldien eta jardueren antolaketa. Neguko kirolen sustapena. Neguko 
kirolekin zerikusia duten jardueren antolaketa eta sustapena. Deialdiak eta araudiak. Azpiegituren 
koordinazioa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariaren berezko funtzioak eta eginkizunak 
deskribatzea, honako eskumen hauekiko: lehiaketako taldeen entrenatzailea; neguko kirolen 
irakaskuntzaren programazioa eta zuzendaritza; neguko kiroletako kirol-teknikarien zuzendaritza 
eta koordinazioa; neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza.
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2.– Behar bezala zehaztutako egoera praktiko batean, neguko kiroletako kirol-ekitaldi baten 
antolaketa diseinatzea. Ekitaldiaren antolaketa-egitura deskribatzea. Ekitaldia gauzatzeko 
beharrezkoak diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea. Ekitaldia 
gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea. Programan adierazitakoa 
gauzatzeko aurrekontu bat egitea. Ekitaldia finantzatzeko modua definitzea. Programan 
adierazitakoa gauzatzeko aurrekontu bat egitea.

3.– Kirol-klub batean edo kirol-elkarteren bateko atal batean, neguko kirolak garatzearekin 
zerikusia duen jarduera-plana egiteko beharrezko informazioa definitzea, bai eta hori abian jartzeko 
irizpideak eta prozedurak ere.

4.– Behar bezala zehaztutako jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta: programari 
ondoren datorkion antolaketa-egitura deskribatzea; ekitaldia gauzatzeko beharrezkoak diren 
giza baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; programa gauzatzeko beharrezkoak 
diren baliabide materialak definitzea; programan adierazitakoa gauzatzeko aurrekontu bat egitea; 
neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak planifikatzeko, programatzeko eta antolatzeko sistemak 
aplikatzea.

5.– Neguko kiroletako lehiaketa baten egoera praktiko bat izanik, dopinari buruzko Espainiako 
eta nazioarteko araudiaren aplikazioa azaltzea.

6.– Neguko kirolen barruan, espezialitateren batean lehiaketetan parte hartzen duen talde baten 
zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak definitzea.

7.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak 
definitzea.

8.– Neguko kirolen irakaskuntzan edo entrenamenduan aritzen diren erakundeen merkataritza- 
eta kirol-jarduerak planifikatzeko eta antolatzeko sistemak definitzea eta aplikatzea.

9.– Kirol-kudeaketara egokitutako sistema informatikoak erabiltzen jakitea.

10.– Neguko kirolen barruan, erregional kategoriako lehiaketa bat egiteko antolaketa-irizpide 
guztiak aplikatzea.

2) Eski alpetarreko materialari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer material tekniko erabiltzen den jakitea. 
Materialen eboluzioa eta joera berriak.

2.– Espi alpetarreko diziplinen ezaugarrien arabera material teknikoa hautatzeko zer irizpide 
aplikatu behar diren jakitea: slalom, slalom erraldoi, supererraldoi, jaitsiera, carving-a, fre-rider-a 
eta skiboard-a.

3.– Materiala eskiatzailearen ezaugarrietara egokitzeko zer irizpide aplikatu behar diren jakitea.

4.– Material teknikoak prestatzeko prozesu bereziak ezagutzea.

5.– Euskarriak jartzeko eta doitzeko modu bereziak ezagutzea.

6.– Lehiaketarako osagarri bereziak jartzeko moduak ezagutzea.

Edukiak:
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1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan erabiltzen diren materialen ezaugarriak. 
Haurrentzako lehiaketarako eskiak eta erabilera anitzekoak. Modalitate bakoitzerako botak, 
lokailuak, bibrazioen aurkako plakak, oinazpikoak eta lotzekoak. Bastoi anatomikoak eta 
aerodinamikoak. Jantziak, ehun-moten eboluzioa. Kaskoak eta babesgarriak. Zango-babesak eta 
eskuak babestekoak. Modalitateko bakoitzeko, lehiaketarako betaurrekoak eta eskularruak.

2.– Eski alpetarreko diziplinaren araberako material teknikoaren hautaketa.

3.– Material teknikoa eskiatzaileari egokitzea. Materialen testak.

4.– Eskien prestaketa bereziak: zolen prestaketa bereziak; ertzen prestaketa bereziak; argizariak 
argizaria emateko sistema bereziak; eskien eta elurraren artean ahalik eta marruskadura txikien 
izateko produktuak; prestaketa bereziak diziplina, kirolari eta elurraren arabera.

5.– Boten prestaketa bereziak eta bastoien prestaketa bereziak.

6.– Lokailuen muntaketa eta doikuntza bereziak eta osagarri berezien muntaketak.

7.– Gehienezko altuerei buruzko FIS arauak.

Ebaluazio-irizpideak:

– Material teknikoek zenbait egoeratan betetzen duten funtzioa zehaztea.

– Material teknikoa hautatzea eta hautatutakoa arrazoitzea.

– Eski alpetarreko diziplinetarako eskiak bereziki prestatzeko prozesua egitea.

– Eski alpetarreko diziplinetarako botak bereziki prestatzeko prozesua egitea.

– Lokailuen muntaketa eta doikuntza berezia egitea.

– Osagarri berezien muntaketa egitea.

3) Eski alpetarreko entrenamenduaren metodologiari buruzko modulua II.

Helburuak:

– Entrenamendua planifikatzeko ereduak goi-mailako eski alpetarrari aplikatzea.

– Errekuperazio fisikorako bitartekoak goi-mailako eskiatzaileen entrenamendu-aldietan eta 
lehiaketetan aplikatzea.

– Goi-mailako lehiaketako eski alpetarraren teknikaren eta taktikaren entrenamendua egitea.

– Eski alpetarreko diziplinetan eragina duten oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta 
mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua egitea.

– Goi-mailako eski alpetarrean eragina duten trebetasun psikikoak garatzeko bitartekoak eta 
metodoak aplikatzea.

Edukiak:

– Entrenamenduaren eta lehiaketaren arteko lotura.

– Kirol-errendimenduaren planifikazioa eta programazioa.

– Errendimendu handiaren planifikazio- eta garapen-faseak, eski alpetarrean.
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– Eski alpetarreko diziplinetan eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun berezien 
entrenamendua. Entrenamenduaren antolaketa.

– Eski alpetarreko diziplinetan eragina duten oinarrizko trebetasun fisiko bereziak. 
Entrenamenduaren antolaketa.

– Eski alpetarreko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan eragina duten trebetasun 
psikikoak eta jarrera-trebetasunak.

– Eski alpetarreko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan biologikoki eta psikikoki 
lehenera etortzeko erabiltzen diren prozesuak.

Ebaluazio-irizpideak:

– Goi-mailako eskiatzaile-talde baten kirol-denboraldia oso-osorik planifikatzeko irizpideak 
aplikatzen jakitea.

– Goi-mailako eski alpetarreko kirol-talde baten entrenamenduaren eta egokitzapen fisikoaren 
periodizazioa egitea, denboraldi bateko epea kontuan izanik, eta honako hauek zehaztuta: 
makrozikloa; mesozikloak; etapa bakoitzeko mikrozikloak; lehiaketaren prestaketa-aldiak eta 
lehiaketa-aldiak.

– Etapa bakoitzeko honako hauek zehaztea: entrenamenduaren helburuak eta edukiak; kirolarien 
errendimenduaren ebaluazioa. Kirol-planifikazioan kontuan hartzea goi-mailako kirolarientzako 
laguntza psikologikoak.

– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamendua 
programatzea kirol-denboraldi batez.

– Entrenamendu-aldietako eta lehiaketa-aldietako errekuperazioan eragina duten faktoreak 
zehaztea, eta, egindako kirol-denboraldiaren planifikazioa kontuan izanik, kirolariaren 
errekuperazioari buruzko programa proposatzea.

– Eski alpetarreko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan lehenera etortzeko erabiltzen 
diren prozedurak azaltzea eta zuzentzea.

4) Eski alpetarraren tekniken eta taktiken optimazioari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Eski alpetarreko diziplinetako goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer baldintza bete 
behar diren jakitea.

2.– Biraketaren ereduzko keinu teknikoari buruzko biomekanikaren ezagutzan sakontzea.

3.– Biraketaren ereduzko keinu teknikoa eski alpetarreko diziplinetara egokitzeko moduak 
jakitea, bai eta, egoera berezien arabera, egokitutako biraketen keinu teknikoen aldaerak ere.

4.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea, eski alpetarreko diziplina guztietan.

5.– Atleten errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzeko eta horien jarraipena egiteko 
metodoak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Slalom erraldoia:
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1.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia.

1.2.– Slalom erraldoiko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

1.3.– Eski alpetarrari dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio ertaineko 
biraketaren ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa: aldaketa-faseak; 
eroapen-faseak; kanpoko eta barruko indarrak; biraketaren ereduzko keinu teknikoa slalom 
erraldoira egokitzea; biraketaren ereduzko keinu teknikoaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen 
faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

1.4.– Teknikaren entrenamendua:

1.4.1.– Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren berariazko entrenamendua. 
Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko 
entrenamendua. Teknikaren oinarrien entrenamendua. Biraketaren keinu tekniko egokituaren 
entrenamendua hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, 
egoera jakinen arabera. Laktato-maila optimoetako entrenamendua. Entrenamendu teknikoa neke- 
eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, abiaduraren, mailaren, jarraitutasunaren 
eta dosifikazioaren entrenamendua. Teknikaren entrenamendua programatutako elurretan. Lau 
diziplinen entrenamendu teknikoaren konbinazioa. Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko 
teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren 
entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Slalom erraldoirako teknika 
entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko 
planifikazioan. Atleten errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

1.5.– Taktikaren entrenamendua:

1.5.1.– Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren eta dosifikazioaren 
entrenamendua slalom erraldoiko ibilbideetan eta faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, 
bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Espazioari eta denborari dagokionez, mugimendu-
xehetasunen entrenamendua slalom erraldoiko ibilbideetan. Lasterketa Lerroaren entrenamendua, 
faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. 
Slalom erraldoiaren berezko ate-konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. Ikusizko 
analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, slalom erraldoiko ibilbideetan. 
Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Lasterketa Lerroko akatsak zuzentzeko 
ariketak. Slalom erraldoiko ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea. Lasterketa-estrategia. 
Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak 
eta laguntzak. Slalom erraldoirako taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, 
entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Segurtasuna entrenamenduetan. 
Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa. Laktato-testa.

2.– Slaloma:

2.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia: Slalomeko erdi-
mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

2.2.– Eski alpetarrari dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio laburreko 
biraketaren ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa: aldaketa-fasea; 
eroapen-faseak; kanpoko eta barruko indarrak; biraketaren ereduzko keinu teknikoa slalomera 
egokitzea. Biraketaren ereduzko keinu teknikoaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen faktore 
hauen arabera: malda, lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

2.3.– Teknikaren entrenamendua:
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2.3.1.– Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren berariazko entrenamendua. 
Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. Teknikaren oinarrien 
entrenamendua. Biraketaren keinu tekniko egokituaren entrenamendua hainbat egoeratan. 
Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, egoera jakinen arabera. Laktato-
maila optimoetako entrenamendua. Entrenamendu teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu 
teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. 
Teknikaren entrenamendua programatutako elurretan. Lau diziplinen entrenamendu teknikoaren 
konbinazioa. Pisu-aldaketen eta ertzen aldaketen mugimenduaren abiaduraren entrenamendua. 
Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko 
prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, 
baliabideak eta laguntzak. Slalomerako teknika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren 
banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren 
jarraipena eta balorazioa.

2.4.– Taktikaren entrenamendua:

2.4.1.– Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren, dosifikazioaren eta 
egokitzapenaren entrenamendua slalomeko ibilbideetan eta faktore hauen arabera: malda, 
lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Pisu-aldaketen eta/edo ertzen aldaketen 
mugimenduaren abiaduraren entrenamendua, slalomeko ibilbideetan. Espazioari eta denborari 
dagokionez, mugimendu-xehetasunen entrenamendua slalomeko ibilbideetan. Lasterketa 
Lerroaren entrenamendua, faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, bihurgune-mota, 
abiadura eta ikuspena. Slalomaren berezko ate-konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. 
Makila artikulatuaren eraisgarritasuna. Ikusizko analizatzaileak duen berariazko zereginaren 
entrenamendua, slalomeko ibilbideetan. Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. 
Lasterketa Lerroko akatsak zuzentzeko ariketak. Slalomeko ibilbideak ezagutzea eta gogoan 
hartzea. Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren entrenamendurako 
metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Slalomeko taktika entrenatzeko ordu-kopurua 
eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Segurtasuna 
entrenamenduetan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa. Laktato-testa.

3.– Supererraldoia:

3.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia: supererraldoiko erdi-
mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

3.2.– Eski alpetarrari dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio luzeko biraketaren 
ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa: aldaketa-fasea; eroapen-faseak; 
kanpoko eta barruko indarrak; biraketaren ereduzko keinu teknikoa supererraldoiaren baldintzetara 
egokitzea. Biraketaren ereduzko keinu teknikoaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen faktore 
hauen arabera: malda, lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

3.3.– Teknikaren entrenamendua:

3.3.1.– Sentsibilitatearen entrenamendua, lurzoruaren gainean egindako presioa eta irristatzeko 
gaitasuna erregulatzeko, hainbat egoeratan. Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren 
berariazko entrenamendua. Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. 
Teknikaren oinarrien entrenamendua. Biraketaren ereduzko keinu teknikoaren entrenamendua, 
hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, egoera jakinen 
arabera. Jauzien entrenamendua, hainbat egoeratan: indargetzeko eta bulkadarako dauden 
faseak eta mekanismoak. Biraketen entrenamendua abiadura-posizioan eta hainbat egoeratan. 
Entrenamendu teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, 
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jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko 
teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren 
entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Supererraldoirako teknika 
entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko 
planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

3.4.– Taktikaren entrenamendua:

3.4.1.– Irristatzeko gaitasunaren entrenamendua supererraldoiko ibilbidetan, hainbat 
egoeratan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren, dosifikazioaren eta 
egokitzapenaren entrenamendua supererraldoiko ibilbideetan eta faktore hauen arabera: malda, 
lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Espazioari eta denborari dagokionez, 
mugimendu-xehetasunen entrenamendua supererraldoiko ibilbideetan. Jauzien entrenamendua 
supererraldoiko ibilbideetan, hainbat egoeratan. Biraketen entrenamendua abiadura-posizioan 
eta supererraldoiko ibilbideetan. Lasterketa Lerroaren entrenamendua, faktore hauen arabera: 
malda, lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Supererraldoiaren berezko 
ate-konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. Ikusizko analizatzaileak duen berariazko 
zereginaren entrenamendua, supererraldoiko ibilbideetan. Taktikaren entrenamendua neke- eta 
estres-egoeretan. Eroapen-akatsak zuzentzeko ariketak. Supererraldoiko ibilbideak gogoan 
hartzea. Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren entrenamendurako 
metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Supererraldoirako taktika entrenatzeko ordu-
kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. 
Segurtasuna entrenamenduetan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

4.– Jaitsiera:

4.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia: jaitsierako erdi-
mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

4.2.– Eski alpetarrari dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio luzeko biraketaren 
ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa: aldaketa-fasea; eroapen-faseak; kanpoko eta 
barruko indarrak; biraketaren ereduzko keinu teknikoa jaitsiera-modalitatera egokitzea. Biraketaren 
ereduzko keinu teknikoaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen faktore hauen arabera: malda, 
lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

4.3.– Teknikaren entrenamendua:

4.3.1.– Sentsibilitatearen entrenamendua, lurzoruaren gainean egindako presioa eta irristatzeko 
gaitasuna erregulatzeko, ahalik eta egoera gehienetan. Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta 
bestibularren berariazko entrenamendua. Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko 
entrenamendua. Teknikaren oinarrien entrenamendua. Biraketaren ereduzko keinu teknikoaren 
entrenamendua, hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, 
egoera jakinen arabera. Abiadura-posizioaren eta haren aldaeren entrenamendua, egoera jakinen 
arabera. Jauzien entrenamendua, hainbat egoeratan: indargetzeko eta bulkadarako dauden 
faseak eta mekanismoak. Biraketen entrenamendua abiadura-posizioan eta hainbat egoeratan. 
Entrenamendu teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, 
jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko 
teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren 
entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Jaitsiera-modalitaterako 
teknika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko 
eta urteko planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.
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4.4.– Taktikaren entrenamendua:

4.4.1.– Irristatzeko gaitasunaren entrenamendua jaitsierako ibilbidetan, hainbat egoeratan. Keinu 
teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren, dosifikazioaren eta egokitzapenaren 
entrenamendua jaitsierako ibilbideetan eta faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, 
bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Espazioari eta denborari dagokionez, mugimendu-
xehetasunen entrenamendua jaitsierako ibilbideetan. Jauzien entrenamendua jaitsierako 
ibilbideetan, hainbat egoeratan. Abiadura-posizioaren entrenamendua jaitsierako ibilbideetan. 
Biraketen entrenamendua abiadura-posizioan eta jaitsierako ibilbideetan. Lasterketa Lerroaren 
entrenamendua, faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta 
ikuspena. Jaitsieraren berezko ate-konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. Ikusizko 
analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, jaitsierako ibilbideetan. Taktikaren 
entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Lasterketa Lerroko akatsak zuzentzeko ariketak. 
Jaitsierako ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea, lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren 
antolaketa. Taktikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. 
Jaitsierako taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio 
bakoitzeko eta urteko planifikazioan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer baldintza bete behar diren azaltzen jakitea.

2.– Analisi biomekanikoen bidez biraketaren ereduzko keinu teknikoa interpretatzea.

3.– Biraketaren ereduzko keinu teknikoak eski alpetarreko modalitateetarako egokitzapenak 
identifikatzea.

4.– Biraketarako keinu tekniko egokituen aldaerak bereiztea.

5.– Teknikaren eta taktikaren entrenamendu-sistemetan berrikuntzak hautematea.

6.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea, eski alpetarreko diziplina guztietan.

7.– Entrenamenduetan abian jarri beharreko segurtasun-neurriak definitzen jakitea, eta behar 
adina aplikatzea.

8.– Kirolarien errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzea eta eboluzioaren jarraipena egitea.

5) Kirol-segurtasunari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Eski alpetarreko espezialitateetako entrenamenduetan eta goi-mailako lehiaketetan 
segurtasun-neurriak aplikatzea.

2.– Goi-mailako lehiaketako eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioak prebenitzea, 
entrenamendu- eta lehiaketa-etapetan.

3.– Kirolarien errekuperazioan laguntzeko entrenatzaileek zer egin behar duten jakitea.

Edukiak:

1.– Eski alpetarreko espezialitateetako entrenamenduetan eta lehiaketetan kontuan hartu 
beharreko segurtasun-baldintzak: jaitsiera eta supererraldoia; slalom eta slalom erraldoia.
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2.– Goi-mailako eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioak. Horiek gertatzeko modua. 
Lesioen prebentzioa. Lesioen errekuperazioa. Entrenatzaileen egitekoa eski alpetarrean gehien 
gertatzen diren lesioen errekuperazioan. Beroketaren eragina lesioak prebenitze aldera.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioak deskribatzea, zergatik gertatzen 
diren, nola prebeni daitezkeen, zer sintomak dituzten eta zer faktorek bultzatzen duten zehaztea.

2.– Entrenatzaileak eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioen errekuperazioan egin 
beharreko jarduna deskribatzea.

3.– Goi-mailako eski alpetarrean gehien gertatzen diren lesioak prebenitzeko lagungarria den 
beroketa bat programatzea eta gauzatzea.

4.– Eski alpetarreko diziplinetan aritzeko segurtasun-baldintzak deskribatzen jakitea.

5.– Eski alpetarreko kirol-jarduera jakin baten diseinua abiapuntu izanik: entrenamendu-saio bat 
egiteko beharrezkoak diren segurtasun-irizpideak definitzea; kirolarientzat xede izango diren toki 
arriskutsuak ibilbidearen trazaduran non dauden jakitea.

III.– Bloke osagarria.

1) Kirolaren irakaskuntzarako eta entrenamendurako tresna informatikoei buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Nabigatzailea eta haren funtzio aurreratuak erabiltzen jakitea.

2.– Posta elektronikoa eta haren funtzio aurreratuak erabiltzen jakitea.

3.– Irudiak eta soinuak manipulatzeko trebetasunak eta teknikak lantzea.

4.– Multimedia-ediziorako bitartekoei buruzko oinarrizko ezagutzak barneratzea.

5.– Multimedia-lengoaiak eta -teknikak erabilita, kirolaren irakaskuntzarako teknologia berriek 
eskaintzen dituzten aplikazioen berri edukitzea.

6.– Kirol-espezialitatearen irakaskuntzarako edo entrenamendurako multimedia-euskarriak 
erabiltzen jakitea.

7.– Web-orriak eta multimedia-aplikazioak azkar eta erraz lortzeko dauden aukerak ikastea.

Edukiak:

1.– Interneten nabigatzea eta posta elektronikoa.

1.1.– Telefono bidezko sarbidearen konfigurazioa: konexio-motak.

1.2.– Nabigatzaileari buruzko deskripzio orokorra.

1.3.– Nabigatzailearen konfigurazioa.

1.4.– Informazioa behera kargatzea.

1.5.– Interneten bilaketak egitea.

1.6.– Postaren oinarrizko funtzionamendua.
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1.7.– Posta elektronikoko kontu baten konfigurazioa.

1.8.– Mezuak bidali eta jaso.

1.9.– Helbide-liburua.

1.10.– Aukera aurreratuak nabigazioan eta posta elektronikoan.

2.– Multimedia-aurkezpenak.

2.1.– Irudi-tratamendua: sarrera.

2.1.a.– Irudien digitalizazioari buruzko oinarrizko printzipioak: eskaneatzea.

2.1.b.– Irudien formatuak.

2.1.c.– Irudien konbertsioa.

2.1.d.– Irudi-motak.

2.1.e.– Geruzekin lan egin.

2.1.f.– Irudien optimizazioa.

2.2.– Soinuen tratamendua: sarrera.

2.2.a.– Grabatzeko oinarrizkoak.

2.3.– Web-orrien diseinua eta formatu-motak: sarrera.

2.3.a.– Planifikazioa.

2.3.b.– Oinarrizko orriak ulertzea.

2.3.c.– Orriak sortzeko oinarrizko kontzeptuak.

2.3.d.– Nabigatzaileen arteko aldeak.

2.4.– Lehen web-orria.

2.4.a.– HTML lengoaia ikusi.

2.4.b.– Orriaren egitura.

2.4.c.– Testua idatzi.

2.4.d.– Karaktere bereziak erabiltzea.

2.4.e.– Irudiekin lan egitea.

2.4.f.– Hiperestekak gehitzea.

2.5.– Testu-formatua.

2.5.a.– Testuarena tributuak eta lerrokatze-moduak.

2.5.b.– Letraren tamaina.

2.5.c.– Paragrafoak eta izenburuak.

2.5.d.– Lerro banatzaileak.
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2.5.e.– Komando logikoak.

2.5.f.– Zerrendekin lan egitea.

2.6.– Argitaratzea.

2.6.a.– Argitalpenaren faseak.

2.6.b.– Argitalpen-aukerak.

2.6.c.– Aldaketen argitalpena.

2.7.– Multimedia-elementuak eranstea.

2.7.a.– Irudiak eta bideoa erabiltzea.

2.7.b.– Soinuak eta musika erabiltzea.

2.8.– Taulak txertatzea.

2.8.a.– Taularen egitura.

2.8.b.– Ertzak eta lerroak.

2.8.c.– Gelaxken arteko tarteak.

2.8.d.– Koloreak erabiltzea.

2.8.e.– Taularen dimentsioak.

2.8.f.– Zutabe-kopurua.

2.8.g.– Gelaxkak batzea.

2.9.– Garapen elkarreragilea inprimakiekin.

2.9.1.– Inprimakiak editatzea.

2.9.2.– Inprimaki-kudeatzaile bat konfiguratzea.

2.10.– Efektu bereziak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Informazioa aurkitzeko nabigatzaile bat konfiguratzen eta erabiltzen jakitea.

2.– Posta elektronikoko kontu batentzako beharrezkoak diren osagaiak identifikatzea, zein diren 
jakitea eta bereiztea eta horiek konfiguratzea.

3.– Posta elektronikoko mezuak jasotzen, bidaltzen eta biltegiratzen jakitea, bitarteko aurreratuak 
erabilita.

4.– Irudiak eta soinua hartzeko aukera ematen duten gailu fisikoak eta programa informatikoak 
erabiltzen jakitea, horiek, gerora, informatikaren bidez tratatu ahal izateko. Eta irudiak eta soinua 
biltegiratzeko zer formatu dauden jakitea, bai eta horiek erabiltzen eta optimizatzen jakitea ere.

5.– Multimedia-aplikazio bat garatzeko beharrezkoak diren prozesuak eta faseak identifikatzen 
jakitea, eta aplikazio sinpleak garatzeko aukera ematen duten bitarteko informatikoak erabiltzen 
jakitea.
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6.– Kasu praktiko bat abiapuntu izanik, kirol-ariketa edo ariketa fisiko batekin zerikusia duen 
proiektu bat egiten jakitea, multimediako teknologia berriak eta euskarriak erabilita.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua:

1.– Eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak, martxoaren 
3ko 319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez gain, helburu hau du: ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Eski alpetarreko kirolarien eta taldeen entrenamendua programatu eta zuzendu, bai eta 
horien guztien parte-hartzea programatu eta zuzendu erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan.

1.2.– Eski alpetarreko eskiatzaileen egokitzapen fisikoa programatu eta zuzendu.

1.3.– Eski alpetarraren kirol-irakaskuntza programatu eta zuzendu.

1.4.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien jardunaren jarraipena programatu, zuzendu eta 
koordinatu.

1.5.– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola bat zuzendu.

Garapena

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- eski alpetarreko 
goi-mailako kirol-teknikariaren berezko jardueretara jarraitasunez, izendatutako tutore baten 
ikuskapenpean eta horretarako izendatutako taldeekin joatean datza eski alpetarreko goi-mailako 
kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa. Prestakuntzaldi hori garatzeko, ondokoak egin beharko 
dira:

1.1.– Eski alpetarreko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 25etik % 30era bitartean.

1.2.– Eski alpetarreko eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 10etik % 20ra bitartean.

1.3.– Taldeen zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 
20tik % 25era bitartean.

1.4.– Eski alpetarraren kirol-irakaskuntzarako programazio- eta zuzendaritza-saioak: 
prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.5.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien programazio- eta koordinazio-saioak: prestakuntza 
praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

1.6.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen 
denbora guztiaren % 10etik % 15era bitartean.

1.7.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

1.8.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.
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Ebaluazioa.

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

1.6.– Praktiken memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratu: praktikaldia egindako 
zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen edo taldeen egitura eta funtzionamenduaren 
deskripzioa. Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta; praktiken autoebaluazioari buruzko txostena: tutorearen ebaluazio-txostena.

V.– Amaierako proiektua.

Helburua:

Ikasleak prestakuntza-prozesuan ezagutza teorikoak eta praktikoak barneratu dituela eta horiek 
bateratu, sintetizatu eta aplikatzeko gai dela egiaztatzea da amaierako proiektuaren helburua. 
Eta, hori hala izanik, egiaztatzeko gai dela eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariaren berezko 
jarduera profesionalean aritzeko.

Garapena:

1.– Proiektua bera lan original monografiko bat sortzean eta lantzean datza. Lan hori 
prestakuntzan landutako gaitasun-alderdi hauetakoren bati buruzkoa izango da:

1.1.– Eski alpetarreko kirolarien eta taldeen entrenamendua.

1.2.– Eski alpetarreko eskiatzaile-taldeen edo eskiatzaileen zuzendaritza-teknikoa.

1.3.– Eski alpetarreko eskiatzaileen egokitzapen fisikoa.

1.4.– Kirol-teknikarien zuzendaritza.

1.5.– Neguko kiroletako eskolen zuzendaritza.

1.6.– Eski alpetarraren irakaskuntza.

2.– Amaierako proiektuak zati hauek izango ditu: sarrera, helburuak, materiala eta metodoak, 
emaitzak, eztabaida, ondorioak eta erreferentzia bibliografikoak.

Ebaluazioa:

1.– Amaierako proiektua 1 eta 10 puntu artean ebaluatuko da, dezimalik gabe. Bost puntuko 
kalifikazioak edo hortik gorakoak, biak barne, hartuko dira positibotzat, eta gainerakoak negatibotzat.

1.1.– Honako hauek baloratuko dira proiektuan:

1.1.a.– Lan original bat egin izana.

1.1.b.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili izana.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/91)

1.1.c.– Proiektuaren aurkezpen eta egitura zuzena.

1.1.d.– Proiektuaren egokitasuna eta bideragarritasuna.

1.1.e.– Berrikuspen bibliografiko osatu bat egin izana (30 erreferentzia bibliografiko, gutxienez).

Berrikuspen bibliografiko osatu bat egin izana (30 erreferentzia bibliografiko, gutxienez).

Iraupen-eskiko kirol-teknikaria

Ordutegiaren banaketa

Iraupen-eskiko erdi-mailako kirol-teknikaria 
Erdi-mailako 
lehen maila 

Erdi-mailako 
bigarren maila 

Teoria 
Orduak

Praktika 
Orduak 

Teoria 
Orduak

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna     
Kirolaren oinarri anatomikoak eta fisiologikoak (I/II) 15 - 30 5 
Irakaskuntzaren eta entrenamenduaren oinarri psikopedagogikoak 
(I/II) 10 5 20 5 

Entrenamendua (I/II) 15 10 30 15 
Kirolaren funts soziologikoak  5 -  - 
Kirolaren antolaketa eta legedia (I/II) 5 - 5 - 
Lehen laguntzak eta higienea kirolean  40 10  - 
Kirolaren teoria eta soziologia  - - 10 - 
Guztira 90 25 95 25 
Blokearen ordu-kopurua 115 120 
Bloke espezifikoa     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Guztira 70 60 150 100 
Blokearen ordu-kopurua 130 250 
Bloke osagarria 30 30 
Prestakuntza praktikoko blokea 150 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua 420 600 

Erdi-mailako lehen maila.

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Iraupen-eskiko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren ziurtagiriak egiaztatzen du haren 
titularrak behar beste gaitasun dituela iraupen-eskiko espezialitatearen tekniketan hastapenak 
egiteko, bai eta kirol-modalitate hori sustatzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Iraupen-eskiaren teknikaren eta taktikaren oinarrizko printzipioak irakatsi.
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– Kirol-jarduerak iraun bitartean pertsonak edo taldeak zuzendu eta haiei lagundu.

– Kirolarien segurtasuna bermatu, eta, beharrezkoa izanez gero, lehen laguntzak aplikatu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Negu-kiroletako estazioetan eskia daitekeen eremuaren barruan iraupen-eskirako prestatutako 
pistetan segurtasunez eta era eraginkorrean eskiatzeko.

– Iraupen-eskia irakasteko, helburuei, edukiei, baliabideei eta ebaluazio-metodoei jarraiki, eta 
jardunaren programazio orokorraren arabera.

– Iraupen-eskiaren oinarrizko teknikei eta taktikei buruz irakasteko ikasleei, ekipamendu 
eta material egokiak erabiltzeko, erreferentzia-ereduen araberako mugimenduak eta keinuak 
erakusteko eta parte-hartzaileen jarduneko akatsak zuzentzeko, hurrengo kirol-teknifikazioko 
faseetarako prest egon daitezen.

– Dagokion mailan, ikasitakoaren progresioa ebaluatzeko, kirolarien jardunean teknika- eta 
taktika-akatsak hautemateko, bai eta horien kausak hautemateko ere, eta horiek zuzentzeko 
behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, hurrengo kirol-teknifikazioko faseetarako prest ego 
daitezen.

– Iraupen-eskiko material espezifikoak erabiltzen irakasteko, bai eta horiek zaintzen eta horien 
mantentze-lanak egiten irakasteko ere.

– Neguko kiroletako estazioetako instalazio espezifikoak erabiltzen irakasteko.

– Iraupen-eskirako material eta jantzi egokiei buruz informatzeko.

– Ikasmateriala hautatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko.

– Taldean kontrola izateko, jarduera kohesionatuta eta dinamizatuta.

– Ikasmateriala hautatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko.

– Neguko kiroletako estazioetako erregelamenduaren oinarrizko arauak irakasteko eta 
betearazteko.

– Ikasleen artean progresio teknikoaren arloa eta egoera fisikoaren hobekuntza sustatzeko.

– Kirolariei kirol-jardueren arauak, balioak eta eduki etikoak jakinarazteko.

– Kirolariak kirol-jarduera osasungarrian hezteko.

– Iraupen-eskian gehien izaten diren lesioak prebenitzeko eta kirola egitean gertatzen diren 
istripu ohikoenak eragozteko.

– Behar izanez gero larrialdietarako laguntza erabiltzeko, ezarrita dauden jarraibide eta 
protokoloei jarraiki.

– Kontrolpean izateko eskura daukagun osasun-laguntza.

– Egoera larria denean, gaixoaren edo istripua izan duenaren lekualdaketa antolatzeko, 
segurtasuna zainduz, eta, horrez gain, lesioaren eta larritasunaren mailaren arabera sistema 
egokiena aukeratzeko.
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– Ebakuazio-zerbitzukoetakoei eta lehen laguntzako zerbitzuetakoei laguntzeko neguko 
kiroletako estazioetako pistetan.

– Naturaren zaintzari buruz indarrean dagoen araudia irakasteko eta betearazteko.

– Mendiko ingurumena zaintzeak eragiten dituen ondorioak identifikatzeko.

– Norberaren funtzio profesionalekin lotutako informazio teknikoa zein den hautemateko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Kirol-hastapenaren eremuan gauzatuko du jarduera teknikariak, eskiatzaileen irakaskuntza-
saioak garatuko ditu neguko kiroletako estazioren bateko pista balizatuetan. Jardun-eremutik 
berariaz salbuetsita dago mendiko eskiaren eta eski alpetarraren irakaskuntza.

Teknikaria iraupen-eskiarekin lotutako erakunde publiko edo enpresa pribatu baten barnean 
arituko da beti. Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Eski-eskolak.

– Kirol-hastapenerako zentroak.

– Kirol-klubak edo –elkarteak.

– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honen lana bere maila baino handiagoko teknikariek eta/edo profesionalek 
gainbegiratuko dute oro har, eta hauek dira eskatzen zaizkion erantzukizunak:

– Iraupen-eskia irakastea, kirolariak oinarrizko ezagutza teknikoak eta taktikoak barneratu 
bitartean. Izan ere, horiei esker izango dute gaitasuna segurtasunez eskiatzen jaisteko pista 
balizatuetatik barrena.

– Helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak hautatzea irakaskuntzarako.

– Kirol-irakaskuntzaren prozesua ebaluatzea eta kontrolpean izatea.

– Pistak hautatzea.

– Uneko baldintza klimatologikoen arabera material eta jantzi egokienei buruz informatzea 
parte-hartzaileei.

– Kirolariak eta taldeak bideratzea eta haiei laguntzea kirola egiten ari direnean.

– Taldearen segurtasuna zaintzea, haiek kirola egiten ari direnean.

– Istripuren bat gertatuz gero edo gaixotasunen bat izanez gero, lehen laguntza ematea 
sendagilerik ez badago.

– Neguko kiroletako estazioei buruzko erregelamendua betetzea.
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– Ebakuazio-zerbitzukoei eta lehen laguntzako zerbitzuetakoei laguntzea neguko kiroletako 
estazioetako pistetan.

– Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea.

IRAKASKUNTZAK

I.– Bloke komuna.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako lehen mailako 
irakaskuntzen bloke komuna eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II.– Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako erakunde-arloa, arlo sozioekonomikoa eta legala zein den jakitea.

2.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailari dagokion ziurtagiriaren titularrari aplikatu 
beharreko lan-arloko legedia jakitea.

3.– Lanbidean jarduteko lege-baldintzak zein diren jakitea.

4.– Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, zereginak eta erantzukizunak zein diren jakitea.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoan neguko kirolak antolatzeko oinarrizko sistema zein den 
jakitea.

6.– Espainian eta nazioartean dauden eski- edo snowboard-espezialitateetako irakasleen 
elkarteen berri izatea.

7.– Elur-turismoaren ezaugarriak zein diren jakitea.

8.– Nazioarteko Eski Federazioaren (FIS) arauen hastapenak.

9.– Europar Batasuneko herrialdeetan eski- eta snowboard-espezialitateetako kirol-teknikarien 
lanbide-garapena nolakoa den jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia, lege-esparrua: lanbidean jarduteko lege-baldintzak. Lanbidean 
jarduteko lege- eta gizarte-arloko baldintzak. Lanbidean jarduteko zerga-baldintzak. Pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zerga.

2.– Kirol-teknikariaren erantzukizunen erregimena lanbidearen jardunean: erantzukizun zibila; 
erantzukizun penala. Besteren konturako langilearen zerga-baldintzak. Zerga zuzenak eta 
zeharkakoak. Zerga-betebeharrak ez betetzea.

3.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren lanbide-gaitasunak. 
Funtzioak eta zereginak. Mugak.

4.– Neguko kiroletako lurralde-federazioa. Antolaketa eta funtzioak.

5.– Neguko kiroletako klubak. Sailkapena eta ezaugarriak.
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6.– Ingurune naturalean gauzatutako kirol-jardueren erregulazioa.

7.– Eskiko irakasleen lanbide-elkartea.

8.– Nazioarteko Eski Irakasleen Elkartea (International Ski Instructor Asociation, ISIA).

9.– Elur-turismoa. Elur-turismoa definitzeko ezaugarriak. Elur-turismoan esku hatzen duten 
zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak. Neguko kiroletako teknikariak Europar Batasuneko 
herrialdeetan. Lanbide-garapena Europar Batasuneko herrialdeetan. Neguko kiroletako teknikariei 
dagozkien titulazioen baliokidetasunak Europar Batasuneko herrialdeetan.

10.– FIS federazioaren arautegia: sarrera.

11.– Neguko kiroletako kirol-teknikarien prestakuntza-planak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Elurretan irristatzeko kiroletarako hastapenerako, erdi-mailako lehen mailako ziurtagiriari 
dagozkion funtzioak eta eginkizunak deskribatzen jakitea.

2.– Baldintza jakin batzuk ezarrita dituen istripu baten adibidea izanik, teknikariari zer erantzukizun 
zibil eta penal dagozkion deskribatzen jakitea.

3.– Erantzukizun zibileko aseguru-motak eta horien abantailak deskribatzen jakitea.

4.– Neguko kiroletako oinarrizko klub baten funtzionamendua deskribatzen jakitea.

5.– Lanbidean jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-tramiteak 
deskribatzea.

6.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzea.

7.– Elur-turismoaren ezaugarri esanguratsuenak deskribatzen jakitea.

8.– Elur-turismoan esku hatzen duten zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak deskribatzen 
jakitea.

2) Iraupen-eskiaren prestakuntza teknikoari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiaren teknikaren eta taktikaren oinarriak jakitea.

2.– Erreferentzia-ereduen arabera eskiatzea pista balizatuetan.

3.– Iraupen-eskia egiteko eragina duten oinarrizko trebetasun fisikoak eta koordinaziozkoak 
ezagutzea.

4.– Iraupen-eskiaren funtsezko terminologia jakitea.

5.– Iraupen-eskiaren biomekanika jakitea.

6.– Iraupen-eskiarekin teknikarekin zerikusia duen ekipoaren eta materialen ezaugarriak, 
propietateak eta erabilera ezagutzea.

7.– Iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak jakitea eta abian jartzea.

8.– Iraupen-eskiaren oinarrizko ekintza taktikoak jakitea eta abian jartzea.
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Edukiak:

1.– Kirol-teknika: kontzeptua. Kirol-tekniken sailkapena. Iraupen-eskiaren teknikaren ezaugarri 
orokorrak. Mugimendu-egintza gauzatzeko prozesua eta haren faseak.

2.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta haren lotura iraupen-eskiaren teknikarekin: indarra; 
erresistentzia; abiadura; eta malgutasuna.

3.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak eta haren lotura iraupen-eskiaren teknikarekin: 
oreka; erritmoa; Espazio- eta denbora-orientazioa. Zinestesia-desberdintasuna. Mugimenduen 
konbinazioa. Hainbat estimuluen aurreko erreakzioa. Mugimenduen egokitzapena.

3.1.– Iraupen-eskiaren biomekanika: Iraupen-eskiari aplikatutako biomekanikaren oinarrizko 
kontzeptuak. Mugimenduen ezaugarri zinematikoak.

3.2.– Eskiatzailearen translazioaren azterketa zinematikoa ordekan, igoeran eta jaitsieran 
desplazatzen ari denean. Teknika klasikoa.

3.3.– Eskiatzailearen translazioaren azterketa zinematikoa ordekan, igoeran eta jaitsieran 
desplazatzen ari denean. Teknika askea.

3.4.– Eskiatzailearen translazio lerrozuzenaren azterketa zinematikoa gehienezko maldaren 
lerrotik kanpo: diagonalak; derrapajeak.

3.5.– Eskiatzailearen translazio lerromakurraren azterketa zinematikoa: biraketak; biraketa-
faseak; aldaketa-faseen azterketa zinematikoa.

3.6.– Txandakako pausoaren azterketa zinematikoa.

3.7.– Pauso konbinatuen azterketa zinematikoa.

3.8.– Aldibereko bulkadaren azterketa zinematikoa.

3.9.– Patinaje-pausoen azterketa zinematikoa.

4.– Iraupen-eskiaren keinu teknikoen eta oinarrizko mekanismoen azterketa: iraupen-eskiaren 
keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak. «Ereduzko keinu teknikoa» eta «keinu tekniko 
egokitua» kontzeptuak. Oinarrizko posizioa. Funtsezko posizioa. Abiadura-posizioa. Txandakako 
pausoa. Teknika klasikoa. Bulkada pauso batekin, teknika klasikoa. Aldibereko bulkada, 
teknika klasikoa. Patinatzailearen pausoak, teknika askea. Biraketa-motak. «Mekanismoa eta 
ondorio mekanikoa» kontzeptua. Pisu-aldaketarako mekanismoak. Indarra-pisua erregulatzeko 
mekanismoak. Presioa erregulatzeko mekanismoak. Ertzez aldatzeko mekanismoak. Norabide-
mekanismoak. Oreka erregulatzeko mekanismoak. Bulkada-mekanismoak. Propultsio-
aldaketarako mekanismoak. Bulkada-mekanismoak, txandakakoak, aldiberekoak eta asimetrikoak. 
Segmentuen errekuperaziorako mekanismoak. Irristatze-mekanismoak. Bermatze dinamikorako 
mekanismoak. Bermatze estatikorako mekanismoak. Ertzak sartzeko mekanismoak.

5.– Iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza: oinarrizko 
posizioa; atseden-posizioa; funtsezko posizioa; abiadura-posizioa; txandakako pausoa, teknika 
klasikoa; bulkada pauso batekin, teknika klasikoa; aldibereko bulkada, teknika klasikoa; patinaje-
pausoak, teknika askea; biraketa-motak; indarra-pisua erregulatzeko mekanismoak; presioa 
erregulatzeko mekanismoak; pisu-aldaketarako mekanismoak; ertzez aldatzeko mekanismoak; 
norabide-mekanismoak; oreka erregulatzeko mekanismoak.
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6.– Iraupen-eskiaren oinarrizko taktiken azterketa: kirol-taktiken kontzeptua eta horien sailkapena; 
gaitasun kognitiboak eta horien lotura ekintza taktikoekin; gaitasun sentsorialak, koordinaziozkoak, 
trebetasun teknikoak eta horien lotura ekintza taktikoekin. Ekintza taktikoaren eredua; taktikaren 
berariazko ezaugarriak iraupen-eskian; ingurune fisikoaren azterketa; iraupen-eskiari buruzko 
oinarrizko kontzeptu espazialak; iraupen-eskiari buruzko oinarrizko kontzeptu taktikoak.

7.– Iraupen-eskiari buruzko nazioarteko terminologia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Iraupen-eskiaren teknikaren oinarriak azaltzen jakitea.

2.– Erreferentzia-eredu baten arabera eskiatzea pista-, elur- eta eremu-mota guztietan.

3.– Oinarrizko trebetasun fisiko eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen eta iraupen-
eskiaren teknikaren arteko lotura.

4.– Biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak eta horiek iraupen-eskian duten aplikazioa definitzen 
jakitea.

5.– Iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoen egitura definitzen jakitea.

6.– Iraupen-eskiaren materialen eta teknikaren artean dagoen lotura azaltzea.

7.– Iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak azaltzea.

8.– Iraupen-eskiaren oinarrizko ekintza taktikoak azaltzea.

3) Iraupen-eskiko materialari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskia egiteko materialak ezagutzea.

2.– Material teknikoak zaintzeko eta horien mantentze-lanak egiteko prozesuak ezagutzea.

3.– Iraupen-eskia egiteko berariazko jantzi eta material osagarriak ezagutzea, bai eta horiek 
zaintzen jakitea ere.

Edukiak:

1.– Iraupen-eskiko material teknikoak: eskiak; lokailuak; botak; bastoiak.

2.– Material teknikoen mantentze-lana: mantentze-lanetarako tresneria; mantentze-prozesuak.

3.– Osagarri teknikoak: jantziak; eskularruak; betaurrekoak; beste batzuk.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Iraupen-eskiko material espezifikoen ezaugarri teknikoak deskribatzen jakitea.

2.– Lokailuak doitzea.

3.– Materialaren eta haren eraikuntzaren ezaugarrien eta iraupen-eskiko teknikaren artean 
dagoen lotura deskribatzen jakitea.

4.– Materiala behar bezala zaintzeko aplikatu behar zaizkion zaintzak deskribatzen eta horiek 
praktikan jartzen jakitea.
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5.– Kirol-jantzien eta kirol-material osagarrien ezaugarriak deskribatzen jakitea.

4) Mendiko ingurumenari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko hastapenak.

2.– Kartografia eta mendiko orientazioari buruzko hastapenak.

3.– Iberiar Penintsulako mendi-eremuetako natura basatia zaintzeko dauden lege- eta gizarte-
ekimenak jakitea.

Edukiak:

1.– Iberiar Penintsulako geografia: mendikateak eta horietan dauden arro hidrografikoak.

2.– Kartografia eta orientazioa mendian. Elementu geografikoak. Kartografia. Maparen irakurketa 
eta lurzoruaren erabilera. Iparrorratzaren erabilera. Mapa eta iparrorratza batera erabiltzea. 
Naturan dauden zeinuen bidez orientatzea.

3.– Natura basatia sustatu eta zaindu: sarrera. Espainian natura zaintzeari buruz dagoen 
legedia. Arautu gabeko jarduerak naturan. Natura-guneak erabiltzeko araudiak. Erakundeen 
jarduerak natura basatia zaintzeko. Udalak. Autonomia-erkidegoak. Administrazio Zentrala. 
Europar Batasuna.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendikateak Iberiar Penintsulan kokatzen jakitea.

2.– Arro hidrografikoak Iberiar Penintsulako mendikateen arabera kokatzen jakitea.

3.– Zenbait mapa-mota aztertzen eta bertako sinbologia interpretatzen jakitea.

4.– Maldak eta luzetarako distantziak kalkulatzea zenbait eskalatako mapak abiapuntu hartuta.

5.– Naturan dauden zeinuak ezagutzea eta interpretatzea orientatzeko.

6.– Iparrorratza, altimetroa eta orientatzeko beste tresna batzuk behar bezala erabiltzen eta 
horien funtzionamendua deskribatzen jakitea.

7.– Iparrorratza eta mapak erabilita: mapan kokatzea, geografiaren ezaugarriak eta/edo 
orientatzeko tresnek adierazitako datuak abiapuntu hartuta.

8.– Ezagutzen ez diren lekuak mapan kokatzea.

9.– Mapan ibilbideak zehaztea eta hautatuko ibilbidea arrazoitzea.

10.– Natura-guneei eta araututako kirol-jarduerei buruzko legedia interpretatzea.

11.– Arautu gabeko jarduerak egitearen baldintzak aztertzea, eta horiek ingurumenean duten 
eragina aztertzea.

12.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumeneko eragin kaltegarriak 
minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

5) Iraupen-eskiaren irakaskuntzarako metodologiari buruzko modulua.
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Helburuak:

1.– Didaktikaren oinarrizko printzipio metodologikoak jakitea eta iraupen-eskia irakasteko eta 
ikasteko prozesuari aplikatzea.

2.– Iraupen-eskiaren teknika irakasteko metodologiaren progresioa jakitea.

3.– Iraupen-eskiaren hastapen-etapetarako eta teknikaren oinarriak eskuratzeko eduki teknikoak 
jakitea.

4.– Irakasteko dauden metodoak jakitea eta horiek hastapen-etapetan eta teknikaren oinarriak 
eskuratzean aplikatzen jakitea.

5.– Iraupen-eskiaren teknika irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak ezagutzea 
eta horiek aplikatzea hastapen-etapetan eta teknikaren oinarriak eskuratzean.

6.– Haurrei iraupen-eskia irakasteko metodologia espezifikoa zein den jakitea.

7.– Jardunean egindako akats teknikoak ezagutzea, identifikatzea, horien kausak zein diren 
jakitea eta akatsak zuzentzeko metodoak eta bitartekoak aplikatzea.

8.– Teknika ikasteko progresioa ebaluatzeko irizpideak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Iraupen-eskiaren keinu teknikoak ikasteko prozesua: iraupen-eskia ikasteko faktore 
erabakigarriak; ikasketa-prozesuaren faseak; iraupen-eskiaren keinu teknikoen oinarrizko formak 
eta forma hobetuak.

2.– Didaktikaren printzipio metodologikoak iraupen-eskiaren irakaskuntzan aplikatuta.

3.– Iraupen-eskiaren teknika irakasteko etapak. Metodologia-progresioari buruzko kontzeptua: 
hastapen-fasea; teknikaren oinarriak barneratzeko etapa; teknika hobetzeko etapa; baliagarritasun 
aldakorraren etapa.

4.– Eskiatzaileak maila teknikoaren arabera sailkatzeko irizpideak: lehen maila, hastapena; 
bigarren maila, oinarrizkoa; hirugarren maila, tartekoa; laugarren maila, aurreratua; bosgarren 
maila, aditua.

5.– Ikaslearen profilaren analisia.

6.– Irakaskuntza-unitateak.

7.– Irakaskuntza-helburuak iraupen-eskian. Irakaskuntzaren helburu-motak. Irakaskuntzaren 
helburuak hautatzeko faktore erabakigarriak.

8.– Iraupen-eskiaren irakaskuntza: irakaskuntza-metodoak.

9.– Irakaskuntza-bitartekoak iraupen-eskian. Trebetasun teknikoak eskuratzeko, hobetzeko 
eta automatizatzeko ariketak. Iraupen-eskian eragina duten oinarrizko trebetasun fisikoak eta 
pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak hobetzeko eta garatzeko ariketak. Jardunean egindako 
akats teknikoak zuzentzeko ariketak. Beroketa espezifikorako ariketak. Banakako, binakako eta 
taldekako ariketak. Jokoak eta lehiaketak. Irakasteko bitartekoak hautatzeko faktore erabakigarriak.

10.– Irakasteko laguntzak eta baliabideak: lur-eremua eta elurra, ikus-entzunezkoen bidezko 
laguntzak; buruko sentsazioak eta irudiak, buru-lana; baliabideak eta laguntzak hautatzeko faktore 
erabakigarriak.
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11.– Keinu teknikoaren azalpena: keinu teknikoaren mugimendu-irudia; keinu teknikoaren 
ulermena. Gorputz-hizkuntza keinu teknikoari buruzko azalpenean. Keinu teknikoari buruzko 
azalpenaren ezaugarri didaktikoak.

12.– Keinu teknikoaren erakustaldia: keinu teknikoari buruzko irudia (ikusi); keinu teknikoak 
antzeratu; keinu teknikoaren erakustaldiaren ezaugarri didaktikoak.

13.– Ikasleak keinu teknikoa praktikan jartzea. Abian jartzea banaka eta taldean. Teknikariaren 
zeregina ikaslea keinua gauzatzen ari denean. Keinu teknikoa gauzatzeko moduari erreparatzea.

14.– Keinu teknikoa gauzatzean egindako akatsen zuzenketa: akatsak, erroreak eta koordinazio 
larriko akatsak. Akats automatizatuak eta automatizatu gabeak. Sinzinesiak. Akatsak zuzentzeko 
prozesua. Akatsen zuzenketaren ezaugarri didaktikoak.

15.– Ikaskuntza-prozesua ebaluatzeko irizpideak eta sistemak. Ebaluazio-irizpideak, 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako. Test teknikoak.

16.– Irakaskuntza-saioaren antolaketa. Eski-eskola: faktore erabakigarriak; aurretiazko jarduerak; 
ikaslearen eta teknikariaren jarrera. Pista hautatzea. Honako hauek hautatzea: translazio-abiadura, 
keinu teknikoa gauzatzeko abiadura eta erritmoa, keinu teknikoaren errepikapen-kopurua eta 
ariketak iraun bitarteko atsedenaldiak.

17.– Iraupen-eskiaren teknika ikasteko motibazioa: taldea osatzea. Ikasleen parte-hartzea 
irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesuan. Irakaskuntza-eginkizunak eta -helburuak jakinaraztea eta 
arrazoitzea. Bariazioa. Eginkizunen, irakaskuntza-helburuen eta ibilbideen erronka. Zuzenketa 
positiboa. Progresioak eta ahaleginak onartzea eta txalotzea. Dibertimendua.

18.– Iraupen-eskiaren ikaskuntza-prozesuaren faktore inhibitzaileak: faktore endogenoak; 
faktore exogenoak.

19.– Eski-teknikariaren ezaugarriak.

20.– Haurrei eskiatzen irakastea: adin-tarte bakoitzaren ezaugarrien analisia. Iraupen-eskiaren 
ikaskuntza haurrek. Jokoa eta lehiaketak. Eskiatzearen pedagogia-progresioa haurrengan. 
Adinaren araberako egokitzapenak. Irakaskuntza-unitateak. Irakaskuntzaren iraupena, adinaren 
arabera. Lur-eremuaren formen stadiuma eskiatzen irakasteko. Elurretako haurtzaindegiak. 
Keinu teknikoaren azalpena eta erakustaldia. Haurrek keinu teknikoa gauzatzea. Keinu teknikoa 
gauzatzean egindako akatsak hauteman eta horien zuzenketa: ikasteko motibazioa. Eski-materiala. 
Sailkatzeko irizpideak, haurren maila teknikoaren arabera, adinaren arabera. Teknikaria, hezitzaile 
gisa.

21.– Iraupen-eskiaren hastapen-etapa:

21.1.– Irakaskuntzaren amaierako helburuak: iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoak ondo 
egitea; pista berdeetan eskiatzean orekari eustea; zuzen joatean translazio-mugimendua eta 
norabide-aldaketa ondo egitea teknika klasikoan eta askean, eta edozein dela elur-mota; pista 
horiak eta berdeak; pista hori eta berdeetan, jaitsieren irristatze-abiaduraren kontrola.

21.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia: keinu teknikoak; keinu teknikoen didaktika; 
posizio-akatsak eta jardunean egindako akatsak hauteman eta horien zuzenketa. Ekintza taktikoen 
didaktika.

21.3.– Iraupen-eski klasikoaren eduki teknikoak. Ikaslea egokitzea materialera, ingurunera, 
elurretara eta irristatzeetara. Translazio-mugimenduak ordekan eta malda txikiko igoeran. 
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Oinarrizko aldibereko bulkada. Oinarrizko txandakako pausoa. Aldibereko bulkada. Bulkada 
pauso batekin. Translazio-mugimenduak ordekan eta malda txikiko igoeran. Norabide- edo 
arrasto-aldaketak, biraketa-urratsen bidez. Translazio lerrozuzeneko mugimenduak gehienezko 
maldaren lerrotik kanpo. Jaitsiera zuzena. Jaitsiera zirian. Translazio lerrozuzeneko mugimenduak 
gehienezko maldaren lerrotik kanpo. Ziri-erdiko posizioa: jaitsiera diagonalean. Translazio 
lerromakurreko mugimenduak jaitsieran. Biraketa zirian. Oinarrizko biraketa. Biraketetan abiadura 
eta mugimenduaren traiektoria kontrolatzea. Norabide-aldaketa segidak zirian, zenbait arku eta 
erradiotan. Translazio mugimenduak igoeran gehienezko maldaren lerrotik kanpo: eskailera-
igoera; guraize-pausoa.

21.4.– Patinajeko iraupen-eskiaren eduki teknikoak: ikaslea egokitzea materialera, ingurunera, 
elurretara eta irristatzeetara. Translazio-mugimenduak ordekan eta malda txikiko igoeran. 1-1 
txandakako patinatzailea. Patinatzaile asimetrikoa. Erdi-patinatzailea. 2-1 patinatzailea. Abiadura-
patinatzailea.

21.5.– Telemark teknikaren eduki teknikoak: ikaslea egokitzea materialera, ingurunera, elurretara 
eta irristatzeetara; funtsezko posizioak; oinarrizko posizioa; telemark teknikaren ziri-posizioa; 
translazio lerromakurreko mugimenduak jaitsieran; telemark teknikaren ziria; oinarrizko telemark 
biraketa; translazio lerrozuzeneko mugimenduak gehienezko maldaren lerrotik kanpo; telemark 
posizio diagonala; biraketetan abiadura eta mugimenduaren traiektoria kontrolatzea; norabide-
aldaketa segidak telemark zirian, zenbait arku eta erradiotan.

22.– Teknikaren funtsak barneratzeko etapa:

22.1.– Irakaskuntzaren amaierako helburuak: iraupen-eskiaren funtsezko trebetasun teknikoak 
barneratzea. Zuzen joatean translazio-mugimendua eta norabide-aldaketa ondo egitea teknika 
klasikoan eta askean, eta edozein dela elur-mota. Pista gorriak eta urdinak. Pista gorri eta 
urdinetan, jaitsieren irristatze-abiaduraren kontrola.

22.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia: keinu teknikoak; keinu teknikoen ezaugarri 
zinematiko eta dinamikoak; keinu teknikoen didaktika; posizio-akatsak eta jardunean egindako 
akatsak hauteman eta horien zuzenketa; bastoia sartzea; bulkada; biraketen kateamendua; 
ekintza taktikoak; ekintza taktikoen didaktika.

22.3.– Irakaskuntzaren eduki teknikoak: translazio-mugimenduak ordekan eta teknika 
klasikoan; txandakako pausoa; txandakako pausoa aldibereko bulkada emanda (Trozzi); hiru 
aldiko txandakako pausoa; lau aldiko txandakako pausoa; translazio-mugimenduak ordekan eta 
teknika askean; 1-1 patinatzailea. Patinatzaile-pausoa, bastoien bulkadarik gabe. Translazio 
lerrozuzeneko mugimenduak gehienezko maldaren lerrotik kanpo. 1-1 patinatzailea. Patinatzaile-
pausoa, bastoien bulkadarik gabe. Translazio lerromakurreko mugimenduak jaitsieran. Jaitsiera 
zuzena. Translazio lerromakurreko mugimenduak ordekan. Norabide-aldaketak, patinatzaile-
pausoan. Biraketa paraleloa. Derrapajea. Translazio-mugimenduak igoeran eta teknika klasikoan. 
Txandakako pausoa, malda ertaineko eta malda handiko igoeretan. Guraize-erdia. Translazio-
mugimenduak igoeran eta teknika askean. Patinatzaile-pauso asimetrikoa, malda ertaineko eta 
malda handiko igoeretan. Arrasto-aldaketako mugimenduak, teknika klasikoan. Arrastoan sartu, 
bi alditan. Arrastoan sartu, hiru alditan; biraketetan abiadura eta mugimenduaren traiektoria 
kontrolatzea. Biraketa-segidak, zenbait arku eta erradiotan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Funtsezko printzipio metodologikoak azaltzen jakitea eta horiek iraupen-eskiaren teknikaren 
irakaskuntzan aplikatzen jakitea, bai eta irakaskuntzarako metodo eta bitarteko egokienak ere.
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2.– Ikasteko dauden baliabideak eta laguntzak iraupen-eskiko teknikaren irakaskuntzari 
aplikatzen jakitea.

3.– Haurrei iraupen-eskia irakasteko metodologia espezifikoa bereiztea eta azaltzea.

4.– Iraupen-eskiaren teknika irakasteko metodologiaren progresioa definitzen jakitea.

5.– Iraupen-eskiaren hastapen-etapako eta teknika barneratzeko etapako edukiak azaltzea eta 
erakustea.

6.– Keinu teknikoen didaktika deskribatzea eta erakustea.

7.– Jardun teknikoan gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak zehaztea.

8.– Eskiatzaileak mailaren arabera sailkatzeko kontuan hartu beharreko faktoreak adieraztea.

9.– Teknika ikastean, ikasleen progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.

10.– Eski-saioari ekin baino lehenago berariazko beroketa egitea.

11.– Eskiatzeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzeko kontzeptu objektiboak aplikatzea.

12.– Iraupen-eskiko keinu teknikoen eta funtsezko mekanismoen erakustaldia behar bezala 
egitea.

13.– Iraupen-eskiaren oinarrizko jarrera taktikoen erakustaldia egitea.

14.– Iraupen-eskiko keinu tekniko jakin bat irakasteko saio bat garatu beharreko adibidea izanik, 
eta parte-hartzaileek dituzten ezaugarriak eta interesak dakizkigula, honako hauek hautatzea, 
deskribatzea eta arrazoitzea: keinu teknikoaren azalpena; irakasteko metodorik egokiena; 
irakaskuntzaren sistematika; ariketa egokienen segida. Mugimenduak gauzatzerakoan gehien 
egiten diren akatsak edo postura-akatsak zuzentzeko ariketen erabilera; baliabide eta laguntza 
pedagogikoak; saioan aplika daitezkeen jokoak; parte-hartzaileen material teknikoaren ezaugarriak. 
Pisten hautaketa. Pisten aldaketa morfologikoak. Ikasleek ikasitakoa ebaluatzeko kontuan hartu 
behar diren parametroak. Saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak. 
Taldearen kokapena pistan. Taldearen segurtasuna bermatzeko neurriak. Teknikariaren kokapena 
taldearekiko.

6) Kirol-segurtasunari buruzko modulua

Helburuak:

1.– Iraupen-eskian, gainkarga dela-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta horiek 
eragozteko dauden bitartekoak eta metodoak jakitea.

2.– Iraupen-eskian, zeharkako agenteak direla-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta 
horiek eragozteko dauden bitartekoak jakitea.

3.– Eskia daitekeen eremuetan aplikagarriak diren sorospen-metodoak eta - teknikak eta lehen 
laguntzakoak jakitea.

4.– Eskia daitekeen eremuetan istripuak eragozteko neurriak eta segurtasun-neurriak zein diren 
jakitea.

5.– Elurretako irrista-kirolak egitean istripuren bat gertatuz gero zer jarduketa-prozedura dauden 
jakitea.
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6.– Neguko kiroletako estazioetako oinarrizko antolaketa nolakoa den jakitea.

7.– Pista balizatuetan eta pistatik kanpo eskia daitekeen eremuetan aplika daitezkeen 
segurtasun-metodoak eta -bitartekoak ezagutzea eta horien ezaugarriak jakitea.

8.– Eskia daitekeen eremuetan gehien erabiltzen diren seinaleak ezagutzea.

9.– Eskiatzaileek pistetan bete beharreko jarrera-arauak jakitea.

10.– Eguzki-erradiazioek eragiten dituzten arazoak prebenitzeko metodo eraginkorrenak zein 
diren jakitea eta aplikatzea.

Edukiak:

1.– Iraupen-eskian gainkargagatik gehien izaten diren lesioak: gertatzeko modua; gainkargatik 
gertatutako lesioen prebentzioa; eragozteko bitartekoak eta metodoak; beroketaren eragina 
gainkargatik istripurik ez gertatzeko.

2.– Zeharkako agenteek eragiten dituzten lesio ohikoenak: gertatzeko modua; lesioen 
prebentzioa.

3.– Neguko kiroletako estazioak: departamendu teknikoak neguko kiroletako estazioan. Eskia 
daitekeen eremua. Segurtasuna eski-pistetan. Pistak balizatzeko arauak. Arriskuak adierazteko 
seinaleak. Babes-sistemak. Eskiatzaileari dagozkion jarrera-arauak. Talkak eta istripuak pistetan. 
Teleaulkietatik eta telekabinetatik ebakuatzeko planak. Edukien aplikazioa neguko kiroletako 
estazioetan. Elurra zapaltzeko makinak. Programatutako elurra.

4.– Eguzki-erradiazioak: faktoreak; eguzki-iragazkiak eta horien funtzioa; eguzki-iragazkiaren 
eraginkortasun-faktoreak; eguzki-iragazkiaren eraginkortasun-faktorearen definizioa.

5.– Eguzki-erradiazioek eragiten dituzten arazoak: eguzki-eritema, sintomak, prebentzioa, 
oinarrizko esku-hartzea. Azalaren zahartzea, sintomak, prebentzioa eta esku-hartzea epe ertainera. 
Azaleko minbizi-prozesuak, hauteman eta prebenitu, esku-hartzea epe ertain eta luzera.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioak edo traumatismoak, horien arrazoiak, 
prebentzioa, erakusten dituzten sintomak, jarduteko arauak, aldez aurreko faktoreak eta abar 
deskribatzea.

2.– Istripua izan duen norbaiti buruzko ebaluazioa egiteko jarraitu beharreko prozedura azaltzea.

3.– Zenbait egoera izanik, honako hauek egitea simulazio-saioetan: immobilizazio-teknikak; 
odoljarioak geldiarazteko maniobrak; istripua izan duten pertsonak lekuz aldatzeko maniobrak.

4.– Istripu baten kasu praktiko batean, salbamendu-teknikak kronologiaren arabera zerrendatzea.

5.– Erakustaldi praktikoa, femur, bizkarrezur eta garezurreko haustura dela-eta istripua izan 
duten pertsonekin.

6.– Aire-kentzeko koltxoia erabilita jasotzeko eta immobilizatzeko erakustaldi praktikoa.

7.– Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren erakustaldi praktikoa, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko simulazio batean.

8.– Adibide jakin bat izanik, eskiatzeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzea.
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9.– Pistetako seinaleak ezagutzea eta interpretatzea.

10.– Pistak ixtea edo irekitzea baldintzatzen duten faktoreak definitzea.

11.– Eskiatzaileentzako informazio-kartelak eta –panelak interpretatzea.

12.– Pistak balizatzeko zer material erabiltzen den jakitea eta nola erabili adieraztea.

13.– Iraupen-eskiko teknikariak neguko kiroletako estazioetan bete beharreko jarrera-arauak 
definitzen eta interpretatzen jakitea.

14.– Neguko kiroletako estazioetako erabiltzaileek bete beharreko jarrera-arauak definitzen eta 
interpretatzen jakitea.

15.– Eski-teknikariak taldeak batetik bestera eraman behar dituenean pista balizatuetan, 
kontuan hartu beharreko segurtasun-baldintzak definitzea.

16.– Pistetako istripuen kategoriak bereiztea.

17.– Pistetako erreskate- eta laguntza-zerbitzuetakoei jakinarazi beharreko informazioa 
zehazten jakitea.

18.– Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren jarduna definitzea, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko plan batean.

19.– Eskiko kirol-teknikariaren jarduteko modua azaltzea, aireko eta lurreko ebakuazioan.

20.– Mendiko kiroletan eguzki-erradiaziopean denbora gehiegi egoteak azalean eragiten dituen 
ondorioak azaltzea.

21.– Mendiko kirolak egiten dituzten pertsonen azalean eguzkiak eragiten dituen ondorio 
kaltegarriak prebenitzeko hartu behar diren neurriak azaltzen jakitea.

2.3.– Bloke osagarria.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako lehen mailako 
irakaskuntzen bloke osagarria eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua:

1.– Iraupen-eskiko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko 
blokeak, martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez 
gain, helburu hau du: ikasleek prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, 
eta horretarako prestakuntza teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak 
egoera errealetan aplikatzea, eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko 
honako hauek:

1.1.– Iraupen-eskiaren hastapena.

1.2.– Pertsonei edo taldeei lagundu kirola egiten ari direnean.

1.3.– Pertsonen eta/edo taldeen segurtasuna bermatu jardueraren garapenean, eta lehen 
laguntzak aplikatu beharrezkoa izanez gero.

1.4.– Mendiko natura sustatzen eta zaintzen lagundu.
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Garapena:

1.– Iraupen-eskiko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa 
iraupen-eskiaren hastapen-saioetara, aurretiaz ezarritako denbora-epe batez (200 ordukoa, 
gutxienez) jarraitasunez joatean datza, esleitutako tutore batek ikuskatzen dituela eta horretarako 
hautatutako taldeak emanda. Denbora-epe horretan, prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 60tik % 80ra bitartean iraupen-eskiaren hastapenerako saioak egingo dira, eta % 
20tik % 40ra bitartean gauzatutako jardueren programazio-saioak egingo dira.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

1.6.– Praktiken memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

1.7.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen edo taldeen 
egitura eta funtzionamenduaren deskripzioa.

1.8.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

1.9.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

1.10.– Tutorearen ebaluazio-txostena.

Erdi-mailako bigarren maila

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko gaitasunak 
ditu iraupen-eskiaren irakaskuntza eta entrenamendua programatu eta abian jartzeko, kirolariaren 
jarduera teknikoa eta taktikoa hobetzearren, bai eta kirol-modalitate horretako kirolarien eta taldeen 
oinarrizko entrenamendua egiteko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Iraupen-eskiaren irakaskuntza programatu eta abian jarri eta eskiatzaileen entrenamendua 
programatu eta zuzendu, dagokion mailan.
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– Pertsonak eta taldeak zuzendu, iraupen-eskiko lehiaketetan.

– Iraupen-eskiaren irakaskuntzarekin eta jardunarekin zerikusia duten jarduerak antolatu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Iraupen-eskirako prestatutako pista-mota guztietan segurtasunez eta eraginkortasunez 
eskiatzeko.

– Iraupen-eskiaren irakaskuntza programatzeko eta irakaskuntza eta ikaskuntzaren prozesua 
ebaluatzeko.

– Iraupen-eskia irakasteko, kirolariak ezagutza teknikoak eta taktikoak hobetu ditzan.

– Ikaskuntzaren aurrerapena ebaluatzeko.

– Eskiatzaileen jardunean teknika- eta taktika-akatsak identifikatzeko, horien kausak 
hautemateko, eta horiek zuzentzeko behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, hurrengo kirol-
teknifikazioko faseetarako prest egon daitezen.

– Entrenamenduaren epe labur eta ertainerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko.

– Entrenamendu-saioak kirol-helburuen arabera zuzentzeko, segurtasun-baldintzak bermatuta.

– Dagokion mailan, eskiatzaileen egokitze fisikoa kirol-errendimenduaren arabera zuzentzeko.

– Iraupen-eskiko erkidego-mailako lehiaketetan taldeak edo kirolariak zuzentzeko eta lehiaketen 
arautegia betearazteko.

– Kirol-lehiaketan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko.

– Lehiaketaren barruan kirolarien edo taldeen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen lehiaketaren ondorengo jarduna ebaluatzeko.

– Kirol-errendimendu handiko prozesuetan sartzeko moduko ezaugarri fisikoak eta psikikoak 
dituzten pertsonak aurkitzen laguntzeko.

– Iraupen-eskiko jarduerak garatzeko ekintza-plana ezartzeko, horrela, proposatutako kirol-
helburua lor dadin, betiere segurtasun-baldintzak bermatuta eta kirolarien egoera fisikoa eta 
interesak kontuan hartuta.

– Beharrezkoak diren zerbitzu guztien prestazioa eskuragarri dagoela zaintzeko.

– Meteorologiari buruzko informazio-iturrietara jotzeko eta lortutako informazioa interpretatzeko.

– Tokiko meteoroei erreparatuta eremu batean eguraldi-aldaketak aurreikusteko eta 
identifikatzeko.

– Elurraren eboluzioa aurreikusteko, baldintza atmosferikoen arabera.

– Mendiko eremuetako kultura-ondarea sustatzen eta natura basatia zaintzen laguntzeko.

– Bere lanarekin zerikusia duen informazio teknikoa detektatu eta interpretatzeko, horrela 
teknika eta joera berriak gehitu ditzan eta sektoreko ekipo zein material berriak erabil ditzan.
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– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta antolamenduzkoak 
detektatu eta interpretatzeko.

– Prozesuaren ikuspegi osoa eta integratzailea izateko, instalazioen zein ekipamenduen funtzioa 
eta dagokion lanaren teknika-, pedagogia-, antolamendu-, ekonomia- eta giza dimentsioak barne 
hartuta.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere erantzukizunak modu 
autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain hartzeko ezagutzak eta 
lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.

Iraupen-eskiaren irakaskuntza eta entrenamenduaren eremuan egingo du bere jarduera. Pista 
balizatuetan beteko du bere lanbidea. Jardun-eremutik berariaz salbuetsita dago eski alpetarraren 
eta mendiko eskiaren irakaskuntza.

Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Kirol-eskolak.

– Kirol-klubak edo –elkarteak.

– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Iraupen-eskia irakastea eskiatzailearen gauzatze teknikoa eta taktikoa hobetu arte.

– Iraupen-eskiko eskiatzaileen eta taldeen oinarrizko entrenamendua.

– Kirol-irakaskuntzaren prozesua zaintzea eta hari buruzko ebaluazioa egitea.

– Dagokion mailan, kirol-errendimendua zaintzea.

– Eskiatzaileen eta taldeen zuzendaritza teknikoa iraupen-eskiko lehiaketetan parte hartzen 
dutenean.

2.– Irakaskuntzak.

2.1.– Bloke komuna.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako bigarren mailako 
irakaskuntzen bloke komuna eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II.– Moduluen bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua II.
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Helburuak:

1.– Neguko kiroletako kirol-teknikariari aplikatu beharreko lan-arloko legedia jakitea.

2.– Neguko kiroletako Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, eginkizunak eta erantzukizunak 
zein diren jakitea.

3.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren antolaketa nolakoa den eta zer funtzio dituen 
jakitea.

4.– Elur-turismoak zer ezaugarri dituen jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia. Bere konturako langilearen lege-esparrua. Gizarte-segurantzako 
alta. Afiliazioaren eskubideak eta betebeharrak. Langile autonomoen erregimen berezia. Bere 
konturako ekonomia-jarduerak dituen zergak. Balio erantsiaren gaineko zerga. Pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zerga. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Zerga-betebeharrak ez betetzea. 
Bere konturako langilearen zerga-betebeharrak. Zerga zuzenak eta zeharkakoak. Tasak edo 
kontribuzioak. Zerga-betebeharrak ez betetzea.

2.– Ordaindu gabeko lana.

3.– Kirol-teknikariaren eskumenak: neguko kiroletako kirol-teknikariek bete ditzaketen funtzioak 
eta eginkizunak; jarduneko mugak eta erantzukizunak.

4.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioa. Antolaketa eta funtzioak. Lehiaketa-arauak: eski- 
eta snowboard-lehiaketetako arautegia; eski- edo snowboard-lehiaketa baten antolaketa.

5.– Elur-turismoa: Espainiako elur-turismoaren berezitasunak eskualdearen arabera; 
berezitasunak nazioaren arabera; elur-turismoko produktuak Espainiako merkaturako; elur-
turismoa Europan.

6.– Eski-teknikariak Europako herrialdeetatik kanpo: lanbide-garapena Hego Amerikako 
herrialdeetan; lanbide-garapena Ipar Amerikan; titulazioen baliokidetasunak.

7.– Eski-denboraldia hego-hemisferioan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Denboraldien arteko aldietan Europan dauden lan-aukerak definitzen jakitea.

2.– Iraupen-eskiko kirol-teknikarien berezko funtzioak eta zereginak deskribatzen jakitea.

3.– Lanbidean bere kontura jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-
tramiteak deskribatzen jakitea.

4.– Langile autonomo bati aplikatzekoak diren zergak zerrendatzea.

5.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzen jakitea.

6.– Erregional kategoriako iraupen-eskiko lasterketa bat antolatzen duten kideetako bakoitzak 
duen rola definitzen jakitea.

7.– Behar bezala zehaztutako kirol-jarduera baten programa abiapuntutzat hartuta: programari 
ondoen datorkion antolaketa-egitura deskribatzea; ekitaldia gauzatzeko beharrezkoak diren giza 
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baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; programa gauzatzeko beharrezkoak diren 
baliabide materialak definitzea.

8.– Neguko kiroletako turismoaren ezaugarriak deskribatzea, bai eta etorkizuneko bilakaera 
ere.

9.– Amerikako herrialdeetako neguko kiroletako kirol-teknikarien eta Espainiakoen arteko 
antzekotasunak eta desberdintasunak identifikatzea arlo hauetan: lanbide-jarduna, titulazioen 
baliokidetasunak eta haien lanbide-eskumenak.

2) Iraupen eskiko prestakuntza teknikoari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiaren teknikaren eta taktikaren ezagutzan sakontzea.

2.– Iraupen-eskiaren keinu teknikoen eta funtsezko mekanismoen ezagutzan sakontzea eta 
horien jarduna hobetzea.

3.– Iraupen-eskiaren mekanismo eta keinu tekniko espezifikoak ezagutzea eta horiek egoera 
berezietan gauzatzea.

4.– Iraupen-eskiaren teknika abiadura handiari egokituta gauzatzea, zapaldutako pista-mota 
orotan.

5.– Lehiaketako iraupen-eskiko diziplinetara teknika nola egokitzen den jakitea eta gauzatzea.

Edukiak:

1.– Trebetasun psikikoak eta horiek duten zerikusia iraupen-eskiaren teknika hobetzearekin.

2.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak eta horiek duten zerikusia iraupen-eskiaren keinu 
teknikoekin.

3.– Iraupen-eskiaren keinu teknikoen azterketa eta hobekuntza.

4.– Iraupen-eskiaren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak egoera berezietara egokitzeko 
moduaren azterketa: erritmo handian desplazatzeko keinu teknikoak; malda handiko jaitsieretarako 
keinu teknikoak; pistatik kanpo desplazatzeko keinu teknikoak; malda handitan desplazatzeko 
keinu teknikoak.

5.– Egoera berezietara egokitutako iraupen-eskiaren keinu teknikoen eta mekanismoen 
hobekuntza: desplazamenduak erritmo handian; jaitsiera malda handietan; desplazamendua 
pistatik kanpo; desplazamendua malda handietan gora.

6.– Iraupen-eskiaren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak lehiaketako diziplinetara 
egokitzeko moduaren azterketa: teknika klasikoa; teknika askea; errelebo-lehiaketak; distantzia 
handiko lehiaketak.

7.– Keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza lehiaketako diziplinetara egokituta: teknika 
klasikoa; teknika askea.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Iraupen-eskiaren oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak azaltzen jakitea.

2.– Iraupen-eskiko oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen erakustaldiak egitea.
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3.– Egoera berezietara egokitutako berariazko mekanismo eta keinu teknikoak azaltzen jakitea.

4.– Iraupen-eskiaren berariazko keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak egoera berezietara 
egokitutako erakustaldiak egitea.

5.– Iraupen-eskiaren lehiaketako diziplinetara teknika nola egokitzen den azaltzea.

6.– Iraupen-eskiaren keinu teknikoak eta mekanismoak lehiaketako diziplinetara egokitutako 
erakustaldiak behar bezala egitea.

7.– Iraupen-eskiaren teknika erritmo handiari egokituta ondo gauzatzea, zapaldutako pista-
mota orotan.

3) Iraupen-eskiko materialari buruzko modulua II

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiko materiala konpontzeko prozesuak jakitea eta tresnak ezagutzea.

2.– Iraupen-eskiko lehiaketetarako prestatzeko prozesuak jakitea eta tresnak ezagutzea.

3.– Iraupen-eskiko lehiaketetarako berariazko materialak eta jantziak ezagutzea.

4.– Iraupen-eskia entrenatzeko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Eski-lehiaketetako materiala haurrentzat: eskiak eta lokailuak; botak eta bastoiak; jantziak.

2.– Eskien prestaketa-prozesuak: eskiak konpontzeko tresnak; zolen garbiketa; zolen eta ertzen 
nibelazioa; zolen konponketa; ertzak konponketa.

3.– Eskiak lehiaketarako prestatzeko prozesuak: argizaria emateko sistemak, heltzeko argizaria 
eta irristatzeko argizaria. Zolen arraspaketa. Eskiak prestatzeko tresnak eta materialak. Argizaria 
(heltzeko eta irristatzeko). Beste batzuk.

4.– Beste material batzuk lehiaketarako prestatzeko eta konpontzeko prozesuak: botak; 
lokailuak; bastoiak; lehiaketarako berariazko materialak eta jantziak.

5.– Entrenamenduak egiteko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Iraupen-eskiko materiala konpontzeko prozesuak azaltzen jakitea eta horiek gauzatzea.

2.– Iraupen-eskiko materiala lehiaketetarako prestatzeko prozesuak azaltzen jakitea eta 
gauzatzea.

3.– Iraupen-eskiko lehiaketetarako berariazko materialak eta jantziak identifikatzea eta 
hautatzea.

4.– Iraupen-eskia entrenatzeko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren materialak identifikatzea 
eta hautatzea.

4) Mendiko ingurumenari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko ezagutzan sakontzea.
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2.– Mendiko ekologiari buruzko hastapenak.

3.– «Ingurumen-hezkuntza» kontzeptuari buruzko hastapenak.

Edukiak:

1.– Planetan eskiatzeko dauden eremuak: Espainian eskiatzeko dauden eremuak; Europan 
eskiatzeko dauden eremuak; planetako gainerako lekuetan eskiatzeko dauden eremuak.

2.– Geologiari buruzko kontzeptu orokorrak: oinarrizko terminologia; Iberiar Penintsulako 
mendikateen geogenesia; Europako mendikateen geogenesia.

3.– Mendiko ekologiari buruzko ezagutzaren hastapena: ekologiaren kontzeptua; ingurune 
biologikoa, ekosistemak eta espezieak; antolaketa-mailak, ekosistemak; elikadura-kateak, maila 
trofikoak; materiaren zikloak; energia-fluxua; ekosistemen tamaina; biomasa eta produkzioa; 
produktibitatea; espezien arteko harremanak; Iberiar Penintsulako mendiko ekosistemak. 
Gizakiaren produkzio-jardueraren eragina mendiko gune naturaletan, basoko landarediari eta 
faunari dagokionez. Turismoaren eta kirol-turismoa esaten zaionaren garapenaren eragina 
mendiko eremuetako eta landa-herrixketako ekonomia- eta kultura-garapenean.

4.– Ingurumen-hezkuntza: aurrekariak; ingurumen-hezkuntzaren helburuak; baliabide 
metodologikoak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendiko ekosistemen ezaugarriak identifikatzen jakitea.

2.– Ekosistemen printzipioak eta horien arteko harremana azaltzen jakitea.

3.– Kasu praktiko bat izanik eta bibliografia egokia erabilita, eremu jakin bateko faunari buruzko 
azalpen orokorra egiten jakitea.

4.– Gizakiaren jardunak Espainiako mendiko eremu jakinetako basoko habitatetan duen eragina 
aztertzea.

5.– Turismoaren sektoreak Espainiako mendiko zonaldeetako landa-garapenean duen eragina 
deskribatzen jakitea.

6.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumeneko eragin kaltegarriak 
minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

5) Iraupen-eskiaren irakaskuntzarako metodologia II.

Helburuak:

1.– Irakaskuntza-metodoen aplikazioa jakitea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan.

2.– Iraupen-eskia irakasteko dauden metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak aplikatzen 
jakitea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

3.– Iraupen-eskiaren teknika hobetzeko etapak eta baliagarritasun aldakorraren etapak jakitea.

4.– Jardunean egindako akats teknikoak ezagutzea, identifikatzea, horien kausak jakitea eta 
akatsak zuzentzeko metodoak eta bitartekoak aplikatzea.
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5.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoak 
eta mekanismoak erakusten jakitea.

6.– Ikasleen progresioa ebaluatzeko irizpideak jakitea.

Edukiak:

1.– Teknika hobetzeko etapa:

1.1.– Irakaskuntzaren amaierako helburuak: iraupen-eskiaren funtsezko trebetasun teknikoak 
hobetzea eta automatizatzea; trebetasun tekniko bereziak eskuratzea; pisu-aldaketa ondo egitea 
txandakako pausoan, teknika klasikoa erabilita, eta elur-mota eta lurzoru-mota guztietan; 1-1 
patinatzaile-pausoa ondo egitea teknika klasikoa erabilita, eta elur-mota eta lurzoru-mota guztietan; 
biraketa eta norabide-aldaketa ondo egitea elur-mota eta lurzoru-mota guztietan, biraketa paralelo 
hobetua erabilita; mugimenduen koordinazioa kontrolatzea pauso aldaketetan.

1.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia: keinu teknikoak, keinu teknikoen didaktika; posizio-
akatsak eta jardunean egindako akatsak hautematea eta horien zuzentzea; ezaugarri zinematikoak; 
indarra-pisua erregulatzeko mekanismoak; pisu-aldaketaren mekanismoak hobetzea; bulkada-
mekanismoak hobetzea; propultsio-mekanismoak hobetzea; irristatze-mekanismoak hobetzea; 
bastoiak sartzeko modua hobetzea; pausoen kateamendua.

1.3.– Irakaskuntzaren eduki teknikoak: txandakako pausoak; pauso konbinatuak; aldibereko 
txandakako pausoa; aldibereko bulkadak. Norabide-aldaketak; teknika askeko pausoak; biraketa 
paraleloan; telemark biraketa.

2.– Baliagarritasun aldakorraren etapa:

2.1.– Irakaskuntzaren helburu orokorrak: iraupen-eskiaren trebetasun tekniko oinarrizkoak eta 
bereziak finkatzea eta automatizatzea, egoera aldakorretan eta ez-ohikoetan; teknika klasikoaren 
elementu teknikoak ondo egitea lurzoru- eta elur-mota guztietan eta edozein dela egoera, eta 
hobetutako keinu tekniko egokitua erabilita; teknika askearen elementu teknikoak ondo egitea 
lurzoru- eta elur-mota guztietan eta edozein dela egoera, eta hobetutako keinu tekniko egokitua 
erabilita; desplazamendu-abiadura kontrolatzea, malda-, elur- eta lurzoru-mota guztietan eta 
edozein dela egoera; desplazamenduaren traiektoria kontrolatzea, malda-, elur- eta lurzoru-mota 
guztietan eta edozein dela egoera.

2.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia: keinu teknikoak, keinu teknikoen didaktika; 
posizio-akatsak eta jardunean egindako akatsak hautematea eta horien zuzentzea; ezaugarri 
zinematikoak; pisu-aldaketarako berariazko mekanismoak; indarra-pisua erregulatzeko berariazko 
mekanismoak; berariazko norabide-mekanismoak; bastoiak sartzeko berariazko mekanismoak.

2.3.– Irakaskuntzaren eduki teknikoak: translazio-mugimenduak, arrastoa hondatuta duten 
pistetan; translazio-mugimenduak, bihurguneko traiektorian arrastoa duten pistetan; zapaldu 
gabeko elurra edo pistatik kanpokoa; translazio-mugimenduak mendi-mazeletan; translazio-
mugimenduak ordekan eta malda handiko igoeretan eta jaitsieretan; sakanguneak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Irakaskuntza-metodoak aplikatzea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan.

2.– Irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak azaltzea eta aplikatzea teknika 
hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.
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3.– Teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan iraupen-eskia irakasteko 
metodologia-progresioa definitzea.

4.– Jardun teknikoan gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak deskribatzea.

5.– Ikasleen progresio teknikoa akatsik gabe ebaluatzea.

6.– Teknikaren irakaskuntzan ikasleek duten progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.

7.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoak 
eta mekanismoak azaltzea.

8.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoen 
eta mekanismoen erakustaldiak egitea.

9.– Iraupen-eskiko keinu tekniko jakin bat irakasteko saio bat garatu beharreko adibidea izanik, 
eta parte-hartzaileek dituzten ezaugarriak eta interesak dakizkigula, hautatu, deskribatu eta 
arrazoitzea honako hauek:

10.– Keinu teknikoa. Irakasteko metodorik egokiena. Irakaskuntzaren sistematika. Ariketa 
egokienen segida. Mugimenduak gauzatzerakoan gehien egiten diren akatsak edo postura-
akatsak zuzentzeko ariketen erabilera. Baliabide eta laguntza pedagogikoak. Saioan aplika 
daitezkeen jokoak. Parte-hartzaileen material teknikoaren ezaugarriak. Pisten hautaketa. Pisten 
aldaketa morfologikoak. Ikasleen ikasketa ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak. 
Saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak. Taldearen kokapena 
pistan. Taldearen segurtasuna bermatzeko neurriak. Teknikariaren kokapena taldearekiko.

6) Iraupen-eskiko entrenamenduaren metodologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiaren oinarrizko entrenamenduari aplikatutako kirol-entrenamenduaren teoriari 
buruzko funtsezko printzipioak eta kontzeptuak jakitea.

2.– Iraupen-eskiko epe luzeko entrenamenduaren funtsezko etapak jakitea.

3.– Iraupen-eskiko entrenamenduaren oinarrizko osagaiak jakitea.

4.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak zehazteko irizpideak jakitea.

5.– Iraupen-eskiko entrenamendua planifikatzeko eta periodizatzeko irizpideak eta metodoak 
jakitea.

6.– Lehiaketako iraupen-eskiaren teknika eta taktikaren entrenamenduak programatzeko eta 
egiteko irizpideak eta metodoak jakitea.

7.– Lehenera etortzeko prozesuak jakitea.

8.– Kirolarien errendimendua baloratzeko metodoak jakitea.

9.– Lasterketa-egunetako lanari buruzko planifikazioa eta antolaketa jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-entrenamenduaren teoriari buruzko oinarrizko kontzeptuak eta horien aplikazioa iraupen-
eskiko entrenamenduari: entrenamenduaren definizioa, oinarrizko printzipioak; entrenamenduaren 
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ordu-kopurua, bolumena eta intentsitatea; entrenamendu orokorra eta entrenamendu espezifikoa; 
superkonpentsazioaren teoria, egokitzapenaren oinarrizko dinamika; kirol-errendimendua eta 
emaitzak lehiaketan; entrenamenduaren helburuak eta edukiak; entrenamendu-metodoak eta –
bitartekoak; entrenamendu-baliabideak eta –laguntzak; urteko plangintza; entrenamenduaren 
periodizazioa; entrenamendu-unitateak; entrenamenduaren antolaketa.

2.– Iraupen-eskiko epe luzeko entrenamenduaren funtsezko etapak. Pertsonaren heltze psiko-
biologikoaren prozesua, etapak. Entrenamenduaren ordu-kopuruaren erregulazioa, adinaren 
eta mugimendu-esperientziaren arabera. Iraupen-eskiari aplikatutako etapa sentiberen teoria. 
Oinarrizko entrenamendua, ezaugarriak eta helburu orokorrak. Errendimendu-entrenamendua, 
ezaugarri eta helburu orokorrak. Errendimendu handiko entrenamendua, ezaugarri eta helburu 
orokorrak.

3.– Iraupen-eskiko entrenamenduaren osagaiak: kanpoko baldintzak. Teknikariaren 
entrenamendua. Taktikaren entrenamendua. Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- 
eta mugimendu-trebetasunen entrenamendua. Gizakiaren trebetasun psikikoen eta jarrera-
trebetasunen entrenamendua. Lehenera etortzeko prozesuak. Iraupen-eskiko materialen 
prestaketa. Entrenamenduaren osagaiek kirol-errendimenduan duten garrantzi erlatiboa.

3.1.– Teknikaren entrenamendua: teknikaren funtsak. Iraupen-eskiaren funts teknikoen 
egokitzapena teknika klasikoaren eta teknika askearen lehiaketetara. Teknikaren aplikazioa 
zirkuituetako ibilbideetara, bi tekniketan. Teknikaren egokitzapena lehiaketako zirkuituetako 
ibilbideetara. Teknikaren egokitzapena elur-motetara. Teknikaren egokitzapena erritmo handira. 
Teknikaren entrenamendu-metodoak eta -bitartekoak. Baliabideak eta laguntzak. Teknika 
entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko 
planifikazioan. Teknika-errendimenduaren balorazioa eta jarraipena.

– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideen markaketa.

– Teknika klasikoko lehiaketak.

– Teknika askeko lehiaketak.

3.2.– Taktikaren entrenamendua: zirkuituaren ibilbidearen azterketa, teknika klasikoan eta 
teknika askean. Lehiaketako ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea. Lasterketa-estrategiaren 
azterketa: sarrera. Taktikaren entrenamendurako metodoak eta bitartekoak, lehiaketa-mota 
guztietan eta bi tekniketan. Segidako irteerak, denak baterako irteerak, pertsekuzioko irteerak 
eta erreleboak. Baliabideak eta laguntzak. Taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren 
banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Taktika-errendimenduaren 
balorazioa eta jarraipena.

3.3.– Oinarrizko trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen 
entrenamendua. Iraupen-eskiko trebetasun fisikoak eta lehiaketak. Iraupen-eskiko lehiaketetarako 
oinarrizko trebetasun fisiko eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun garrantzitsuenak. 
Oinarrizko trebetasun fisikoen entrenamendu-eredua eta entrenatzeko ordu-kopurua eta 
prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Errendimendu 
fisikoaren balorazioa eta jarraipena. Gizakiaren trebetasun psikikoen eta jarrera-trebetasunen 
entrenamendua. Iraupen-eskiko trebetasun psikikoak, eta lehiaketa eta entrenamendua. Buru-
lanketarako teknikak. Entrenamendu-metodoak eta -bitartekoak. Baliabideak eta laguntzak. 
Prestakuntza psikologikorako ordu-kopuruaren banaketa planifikazioan. Trebetasun psikikoen 
garapenari buruzko balorazioa eta haren jarraipena. Errekuperazio-prozesuak.

4.– Material teknikoaren prestaketa.
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5.– Lehiaketetako parte-hartzearen planifikazioa eta antolaketa. Urteko lehiaketa-kopuru 
egokia, diziplina guztietan. Lehiaketa aurreko entrenamendua, entrenamenduen ordu-kopurua 
eta errekuperazioa, lehiaketa-egunaren programazioa eta antolaketa. Kirolarien emaitzen eta 
errendimenduaren ebaluazioa. Lehiaketa ondorengo entrenamendua, errekuperazioa.

6.– Lehiaketako iraupen-eskiaren arrisku fisikoak. Gehien gertatzen diren lesioen prebentzio-
neurriak. Gehien gertatzen diren lesioak. Tratamendua eta errekuperazioa. Entrenatzailearen 
parte-hartzea tratamenduan eta errekuperazio-prozesuan.

7.– Lehiaketako iraupen-eskiaren arrisku psikikoak: alterazio psikiko ohikoenak; entrenatzailearen 
parte-hartzea tratamenduan eta errekuperazio-prozesuan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol-entrenamenduaren funtsezko printzipioak eta kontzeptuak definitzea eta iraupen-
eskiko oinarrizko entrenamenduari aplikatzea.

2.– Epe luzeko entrenamenduaren etapak zehaztea.

3.– Iraupen-eskiko entrenamenduaren oinarrizko osagaiak definitzea.

4.– Lehiaketa- eta entrenamendu-ibilbideak markatzea, teknika klasikoko eta teknika askeko 
lehiaketetan.

5.– Iraupen-eskiko entrenamendua planifikatzeko eta periodizatzeko irizpideak eta metodoak 
definitzea.

6.– Iraupen-eskiaren teknika eta taktikaren entrenamendu-saioak programatzea eta egitea, eta 
lehenera etortzeko prozesuak definitzea.

7.– Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamenduaren 
programazioa ulertzea eta zehaztea.

8.– Kasu praktiko batean, kirolarien errendimendua baloratzea.

9.– Lehiaketa-egunetako zereginak planifikatzea eta antolatzea.

7) Kirol-segurtasunari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Mendiko meteorologiaren printzipio orokorrak jakitea.

2.– Elur-estaldurak bereiztea eta aldaketak interpretatzea.

3.– Elur-jausiengatik elur azpian pertsonak geratuz gero, jarduteko zer metodo dauden jakitea.

4.– Mendian irrati bidez komunikatzen jakitea.

Edukiak:

1.– Mendiko meteorologia eta klimatologia. Klimatologia eta meteorologiari buruzko hastapenak. 
Atmosferaren ezaugarri fisikoak. Atmosferaren oinarrizko termodinamika. Presio atmosferikoa. 
Airearen hezetasuna. Haizea. Hodeiak. Kondentsazioa eta prezipitazioak. Lainoa. Atmosferaren 
zirkulazio orokorra. Aire-masak eta fronteak. Depresio estratropikalak. Zikloi tropikalak. Tokiko 
fenomeno bortitzak. Meteorologia sinoptikoa. Tokiko meteorologia. Meteorologia-zerbitzuak 
eta eguraldiaren iragarpena. Iberiar Penintsulako klimatologia, egoera atmosferikoak Iberiar 
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Penintsulan. Iberiar Penintsulako geografia, mendikateei dagokienez. Iberiar Penintsulako 
mendikateetako klimatologia. Meteorologiaren iragarpenak mendian, inguruneari erreparatuta. 
Munduko Meteorologia Antolaketa.

2.– Elurra eta elur-jausiak. Elurraren ezaugarriak; elur-estalduraren osaera eta elurraren 
metamorfosia. Estalduraren estratifikazioa, isoterma-metamorfosia, gradiente-metamorfosia, 
fusio-metamorfosia, elurraren bilakaera azaleran. Elur-estalduraren bilakaeran eragiten duten 
faktore klimatikoak. Elur-estalduraren oreka eta elur-jausiak. Elur-jausien kausak. Elur-jausien 
arriskuen aurreikuspena. Elur-jausiak neurtzeko eta aurreikusteko teknikak. Edukien aplikazioa 
neguko kiroletako estazioetan.

3.– Sorospena eta salbamendua elurtuta dauden eremuetan: neguan mendian izaten diren 
arrisku objektiboak eta subjektiboak, eskia daitekeen eremuei dagokienez. Sorospena elur-
jausietan. Edukien aplikazioa.

4.– Irrati-komunikazioak: irrati-igorgailuaren oinarrizko erabilera: irrati-igorgailuaren erabilera 
mendian; sorospenerako irrati-frekuentziak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Meteorologia-iragarpenak lor daitezkeen informazio-iturriak zerrendatzea.

2.– Meteorologia-iragarpenak interpretatzea.

3.– Eguraldi meteorologikoaren aldaketak aurreikusten laguntzen duten naturako zeinuak 
identifikatzea.

4.– Ekaitz-fronte motak bereiztea. Atmosferaren egitura bertikala deskribatzea.

5.– Hodei-motak eta meteoro-motak bereiztea.

6.– Airearen egonkortasun- eta ezegonkortasun-baldintzak zehaztea eta ekaitzak sortzea 
eragiten duten baldintzak zehaztea.

7.– Haizeak sortzea eragiten duten faktoreak definitzea.

8.– Atmosferaren zirkulazio orokorra deskribatzea.

9.– Meteorologia sinoptikoaren fronte-motak bereiztea.

10.– Iberiar Penintsulako, Europa kontinenteko eta Britainiar Uharteetako klimak deskribatzea, 
egoera atmosferiko tipikoen deskripzioa eginez.

11.– Espainian klimaren eraginez sortutako eremuak identifikatzea.

12.– Elur-eraketa atmosferan nola gertatzen den azaltzea.

13.– Jarduteko modua elur-jausietan.

14.– Pistatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

15.– Atmosferako zeinuak interpretatzea, eta, horiek abiapuntu hartuta, eguraldi meteorologikoak 
izan dezakeen eboluzioa zehaztea.

16.– Tokiko meteorologiaren aurreikuspenak egitea, besteak beste, tresnei, zeruari eta hodeiei 
zuzenean erreparatuta.
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17.– Meteorologia-faktoreak eta horiek elur-estalduran duten eragina lotzea.

18.– Elurraren metamorfosi-motak, parte hartzen duten faktoreak eta horien ondorioak bereiztea 
eta interpretatzea.

19.– Elur-kristal motak bereiztea. Elur-estaldura orekan identifikatzea.

20.– Elur-estaldura desorekatzea eragiten duten faktoreak azaltzea: elur-jausiak gertatzeko 
arrisku-faktoreak.

21.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

22.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

23.– Elur-jausien eratze-mekanismoa definitzea.

24.– Pistatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

25.– Kasu praktiko bat izanik, pistatik kanpoko eremuetan eski-ibilbide bat planifikatzea, kontuan 
hartuta, besteak beste, lurzoru-azterketa, meteorologiari buruzko datuak eta iragarpenak, aurrera 
egiteko teknikak eremu ezegonkorretan eta elur-jausiren bat gertatuz gero abian jarri beharreko 
jarduerak.

26.– Istripua izan duten pertsonen salbamenduan eta erreskatean helikoptero-bitartekoen 
ekarpena deskribatzea.

27.– Elur-jausi batean azpian geratu diren biktimak ditugulako adibidea izanik: ultrasoinu-
tresnak erabiltzea, esate baterako, ARVA motakoa; biktimak aurkitzeko zunda-ekipo bat zuzentzea 
eta koordinatzea; biktimei laguntzeko eta haiek ebakuatzeko jardunak kronologiaren arabera 
zerrendatzea; elur-jausien arriskuak neurtzeko CEN eskala praktikan interpretatzea; helikopteroa 
erabili beharreko sorospen-egoerako adibidea izanik, antolatzeko gaitasuna erakustea; erreskate-
zerbitzuetakoei alerta jakinaraztea; hurbilketa-eremua (HE) hautatzea; hurbilketa-eremua 
markatzea; helikopteroaren hurbilketa kontrolatzea. Barruan sartzea.

28.– Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruko pistatik kanpora 
dauden guneetan eski-ibilbide bat planifikatu behar delako adibide bat izanik: lurzorua aztertzea; 
meteorologiari buruzko datuak eta iragarpenak lortzea; aurrera egiteko teknikak eremu 
ezegonkorretan.

29.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

30.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

31.– Sorospen-lanetan laguntzea, elur-jausiak gertatuz gero.

III.– Bloke osagarria.

Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako bigarren mailako 
irakaskuntzen bloke osagarria eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea
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Helburua:

1.– Iraupen-eskiko kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak, martxoaren 3ko 
319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez gain, helburu hau du: ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Iraupen-eskiaren teknika eta taktika irakatsi.

1.2.– Iraupen-eskiaren entrenamendua zuzendu.

1.3.– Pertsonak eta taldeak zuzendu, iraupen-eskiko lehiaketetan.

1.4.– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa zuzendu.

1.5.– Eski-jarduerak programatu eta antolatu.

Garapena:

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- iraupen-eskiko kirol-
teknikariaren berezko jardueretara jarraitasunez, izendatutako tutore baten ikuskapenpean eta 
horretarako izendatutako taldeekin joatean datza iraupen-eskiko kirol-teknikariaren prestakuntza 
praktikoa. Prestakuntzaldi hori garatzeko, ondokoak egin beharko dira:

1.1.– Iraupen-eskiaren hastapenerako saioak eta hobekuntza-saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 30etik % 40ra bitartean.

1.2.– Iraupen-eskiko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.3.– Iraupen-eskiko eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza praktikoko blokearen 
denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.4.– Dagokion mailan, iraupen-eskiko lehiaketetan parte hartuko duten taldeen zuzendaritza-
saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 25era bitartean.

1.5.– Gauzatutako jarduerak programatzeko saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/119)

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

1.6.– Memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

1.7.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen edo taldeen 
egitura eta funtzionamenduaren deskripzioa.

1.8.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

1.9.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

Tutorearen ebaluazio-txostena.

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikaria

Ordutegiaren banaketa

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikaria 
Teoria 
Orduak 

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna   
Kirol-biomekanika 10 10 
Errendimendu handiko kirol-entrenamendua 20 20 
Ahaleginaren fisiologia 20 10 
Kirolaren kudeaketa 20 5 
Errendimendu handiaren psikologia 10 5 
Errendimendu handiko kirolaren soziologia 10 - 
Guztira 90 50 
Blokearen ordu-kopurua 140 
Bloke espezifikoa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guztira 255 155 
Blokearen ordu-kopurua 410 
Bloke Osagarria 50 
Prestakuntza praktikoko blokea 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua 800 
Amaierako proiektua  75 
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1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko 
gaitasunak ditu iraupen-eskiko kirolarien eta taldeen entrenamendua programatzeko eta 
zuzentzeko, horien guztien parte-hartzea zuzentzeko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan, 
bai eta neguko kiroletako eskolak zuzentzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Eskiatzaileen entrenamendua planifikatu eta zuzendu.

– Iraupen-eskiko kirolarien eta taldeen parte-hartzea programatu eta zuzendu erdi-mailako eta 
goi-mailako lehiaketetan.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola bat zuzendu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Entrenamenduaren epe ertain eta luzerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.

– Entrenamendu teknikoa eta taktikoa zuzentzeko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.

– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa zuzentzeko, kirol-errendimenduaren arabera.

– Lehiaketetan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko, kirol-errendimendu handiaren 
arabera.

– Lehiaketaren barruan kirolariaren edo taldearen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen jarduna ebaluatzeko lehiaketaren ondoren.

– Kirolarien edo taldeen errendimendua baloratzeko, kirolaren zientzietako espezialistekin 
batera.

– Iraupen-eskiaren irakaskuntza programatzeko.

– Iraupen-eskiaren garapenarekin lotutako kirol-jarduerak abian jar daitezen programazioa 
egiteko.

– Beste kirol-teknikari batzuen jarduera planifikatzeko eta koordinatzeko.

– Haren mende dauden teknikarien segurtasuna bermatzeko.

– Enpresa ertain edo txiki baten kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa egiteko.

– Iraupen-eskiko lehiaketak diseinatzen, planifikatzen eta teknikoki zuzentzen laguntzeko.

– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta 
antolamenduzkoetara egokitzeko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere 
erantzukizunak modu autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain 
hartzeko ezagutzak eta lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.
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Iraupen-eskiko goi-mailako kirolarien eta taldeen irakaskuntzaren, entrenamenduaren eta 
zuzendaritzaren eremuan beteko du jarduera.

Kirolaren kudeaketari dagokionez, neguko kiroletako sailak, atalak edo eskolak zuzentzen 
laguntzen beteko du jarduera.

Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Kirol-errendimendu handiko zentroak.

– Kirol-teknifikazioko zentroak.

– Neguko Kiroletako eskolak.

– Kirol-klubak edo -elkarteak.

– Federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Neguko kiroletako kirol-teknikarien prestakuntza-zentroak.

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Erdi-mailako eta goi-mailako eskiatzaileen entrenamendu teknikoa eta taktikoa programatzea 
eta zuzentzea.

– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa programatzea eta zuzentzea.

– Kirolarien errendimendua baloratzea.

– Haren mende dauden teknikariak zuzentzea eta haien segurtasuna bermatzea.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola baten zuzendaritza teknikoa bere gain hartzea, bai eta 
kudeaketa ekonomiko eta administratiboa ere.

I.– Bloke komuna.

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako irakaskuntzen bloke 
komuna eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II.– Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako lanbide-arloa zein den jakitea.

2.– Iraupen-eskiko goi-mailako teknikariaren eskumenak zein diren jakitea.

3.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak identifikatzea.

4.– Espainian eta nazioartean neguko kiroletako dopinaren arloan dauden arautegiak jakitea.
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5.– Neguko kiroletako ekitaldiak eta jarduerak antolatzeko sistematikak zein diren jakitea.

6.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak antolatzeko eta sustatzeko irizpideak ikastea.

7.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduera-proiektuak egiteko eta abian jartzeko sistematikak 
ikastea.

8.– Neguko kiroletako lehiaketen antolaketari buruzko sistematizazioa ikastea, eskualde-mailan 
zein nazionalean.

Edukiak:

1.– Neguko kiroletako lanbide-arloa: lan-arloko legedia; jardun profesionala. Neguko kiroletako 
goi-mailako teknikariaren eskumenak. Neguko kiroletako goi-mailako teknikariak bete ditzakeen 
funtzioak eta eginkizunak. Jarduneko mugak eta erantzukizunak.

2.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak: materialak, ekipamenduak, instalazioak. Entrenamendu-metodoak eta 
lehiaketak. Kirolarien osasuna eta segurtasuna.

3.– Neguko kirolak irakasten dituzten eta/edo entrenatzen dituzten erakundeen kudeaketa, 
zuzendaritza eta administrazioa.

4.– Kirol-proiektuak: proiektuen diseinua; proiektuak gauzatzea eta kontrolatzea.

5.– Kudeaketa-lanetarako informatika: kontzeptu orokorrak. Kudeaketari aplikatutako informatika.

6.– Norberarena baino maila txikiagoko kirol-teknikarien zuzendaritza eta koordinazioa.

7.– Lehiaketarako taldeen zuzendaritza eta sustapena: kirol-klubak. Lurralde-federazioak. 
Espainiako federazioa.

8.– Lehiaketen antolaketa. Lehiaketen antolaketa, eskualdean eta autonomia-erkidegoan. 
Lehiaketen antolaketa Espainian. Lehiaketen antolaketa nazioartean.

9.– Dopina: neguko kiroletako dopinari buruzko Espainiako araudia; neguko kiroletako dopinari 
buruzko nazioarteko araudia.

10.– Neguko kiroletako ekitaldien eta jardueren antolaketa: neguko kirolen sustapena; neguko 
kirolekin zerikusia duten jardueren antolaketa eta sustapena. Deialdiak eta araudiak. Azpiegituren 
koordinazioa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariaren berezko funtzioak eta eginkizunak 
deskribatzea, eskumen hauei dagokienez:

1.1.– Lehiaketako taldeen entrenatzailea.

1.2.– Neguko kirolen irakaskuntza programatzea eta zuzentzea.

1.3.– Neguko kiroletako kirol-teknikariak zuzentzea eta koordinatzea.

1.4.– Neguko kiroletako eskola bat zuzentzea.

2.– Behar bezala zehaztutako egoera bat adibide hartuta, neguko kiroletako kirol-ekitaldi baten 
antolaketa diseinatzea:
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2.1.– Ekitaldiaren antolaketa-egitura deskribatzea.

2.2.– Programa gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko 
modua zehaztea.

2.3.– Ekitaldia gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea.

2.4.– Programa egiteko aurrekontu bat egitea.

2.5.– Ekitaldia finantzatzeko modua definitzea.

2.6.– Programan adierazitakoa gauzatzeko aurrekontu bat egitea.

3.– Kirol-klub batean edo kirol-elkarteren bateko atal batean, neguko kirolak garatzearekin 
zerikusia duen jarduera-plana egiteko beharrezko informazioa definitzea, bai eta hori abian jartzeko 
irizpideak eta prozedurak ere.

4.– Behar bezala zehaztutako jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta:

4.1.– Programari ondoen egokitzen zaion antolamendu-egitura deskribatzea.

4.2.– Programa gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko 
modua zehaztea.

4.3.– Programa gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea.

4.4.– Programa egiteko aurrekontu bat egitea.

4.5.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak planifikatzeko, programatzeko eta antolatzeko 
sistemak aplikatzea.

5.– Neguko kiroletako lehiaketa baten egoera praktiko bat izanik, dopinari buruzko Espainiako 
eta nazioarteko araudiaren aplikazioa azaltzea.

6.– Neguko kirolen barruan, espezialitateren batean lehiaketetan parte hartzen duen talde baten 
zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak definitzea.

7.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak 
definitzea.

8.– Neguko kirolen irakaskuntzan edo entrenamenduan aritzen diren erakundeen merkataritza- 
eta kirol-jarduerak planifikatzeko eta antolatzeko sistemak definitzea eta aplikatzea.

9.– Kirol-kudeaketara egokitutako sistema informatikoak erabiltzen jakitea.

10.– Neguko kirolen barruan, erregional kategoriako lehiaketa bat egiteko antolaketa-irizpide 
guztiak aplikatzea.

2) Iraupen eskiko materialari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer material tekniko erabiltzen den jakitea.

2.– Iraupen-eskiko diziplinen ezaugarrien arabera material teknikoa hautatzeko zer irizpide 
aplikatu behar diren jakitea.

3.– Materiala kirolariaren ezaugarrietara egokitzeko zer irizpide aplikatu behar diren jakitea.
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4.– Material teknikoak prestatzeko prozesu bereziak ezagutzea.

5.– Lokailuak jartzeko eta doitzeko modu bereziak ezagutzea.

6.– Lehiaketarako osagarri bereziak jartzeko moduak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan erabiltzen diren materialen ezaugarriak: botak; 
lokailuak; bastoiak; eskiak; jantziak; beste batzuk. Iraupen-eskiko diziplinaren araberako material 
teknikoaren hautaketa.

2.– Material teknikoa kirolariari egokitzea. Materialen testak.

3.– Eskien prestaketa bereziak: zolen prestaketa bereziak; ertzen prestaketa bereziak; argizariak 
eta argizaria emateko sistema bereziak (heltzeko argizariak eta irristatzeko argizariak). Prestaketa 
bereziak diziplinaren, kirolariaren eta elurraren arabera.

4.– Lokailuen muntaketa eta doitze-lan bereziak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Material teknikoek zenbait egoeratan betetzen duten funtzioa zehaztea.

2.– Material teknikoa hautatzea eta hautaketa arrazoitzea.

3.– Iraupen-eskiko diziplinetako bakoitzerako eskiak bereziki prestatzeko prozesua egitea.

4.– Lokailuen muntaketa eta doitze-lan bereziak egitea.

3) Iraupen-eskiko entrenamenduaren metodologiari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiko errendimendu handiari aplikatutako entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

2.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten berariazko pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunen entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

3.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten berariazko trebetasun fisikoen entrenamenduaren 
ezagutzan sakontzea.

4.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduan eta lehiaketan eragina duten berariazko 
trebetasun psikikoen entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

5.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan lehenera etortzeko 
erabiltzen diren prozesuen ezagutzan sakontzea.

Edukiak:

1.– Kirol-errendimenduaren eta –errendimendu handiaren definizioa.

2.– Entrenamenduaren eta lehiaketaren arteko lotura.

3.– Kirol-errendimenduaren planifikazioa eta garapena.

4.– Kirol-errendimenduaren osagaiak. Errendimenduaren egiturari buruzko eredua.
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5.– Egokitzeko mekanismoak eta prozesuak: egokitzapen metabolikoak; egokitzapen 
morfologikoak.

6.– Iraupen-eskiari aplikatutako entrenamendu-printzipioak. Errendimendu handiaren 
planifikazio- eta garapen-faseak, iraupen-eskian. Iraupen-eskiaren diziplinei buruzko analisia. 
Kirolariaren errendimendu-mailaren eta entrenamenduaren diagnostikoa. Entrenamenduaren eta 
lehiaketaren helburuak eta arauak, planifikazioa eta periodizazioa zehaztea. Entrenamendua eta 
lehiaketa gauzatzea. Entrenamenduaren eta lehiaketaren kontrola. Errendimenduen analisia eta 
zuzenketak, entrenamenduetan eta lehiaketetan.

7.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun 
bereziak. Zinestesia-desberdintasuna. Mugimenduen konbinazioa. Giharren arteko koordinazioa. 
Espazio- eta denbora-orientazioa. Mugimenduen eraldaketa. Erreakzioa. Erritmoa. Oreka 
dinamikoa. Mugimendu-ekonomia. Giharren barruko zuntzen arteko koordinazioa. Iraupen-eskiko 
diziplinetarako eragina duten koordinaziozko trebetasun berezien entrenamenduaren planifikazioa 
eta periodizazioa. Entrenamendu-orduak. Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten pertzepzio- 
eta mugimendu-trebetasun berezien entrenamenduaren metodologia. Entrenamenduaren 
antolaketa: iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun 
berezien entrenamendurako bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Errendimendua baloratzeko 
metodoak.

8.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten trebetasun fisikoak.

8.1.– Erresistentziaren, erresistentzia anaerobiko laktiko, alaktiko eta mugen adierazpenak. 
Iraupen-eskiko diziplinetako keinu teknikoetan eragina duten gihar-multzoak eta gihar-uzkurdura 
motak. Gihar-zuntz moten proportzioa zehaztea, Bosco testa.

8.2.– Honako hauen adierazpena: indarra, gehienezko indar dinamikoa, indarra-abiadura, indar 
esplosibo elastikoa, indar esplosibo elastikoarekiko erresistentzia.

8.3.– Honako hauen adierazpena: abiadura, erreakzio-abiadura, mugimendu ziklikoen eta 
aziklikoen abiadura, mugimendu-abiadurarekiko erresistentzia.

8.4.– Malgutasuna: giharren elastikotasuna, giharren biskositatea, artikulazioen mugikortasuna.

8.5.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten trebetasun fisiko berezien entrenamenduaren 
planifikazioa eta periodizazioa, entrenamendu-orduak.

8.6.– Iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten trebetasun fisiko berezien entrenamendurako 
metodologia. Entrenamenduaren antolaketa: iraupen-eskiko diziplinetarako eragina duten 
trebetasun fisiko berezien entrenamendurako bitartekoak, baliabideak eta laguntzak.

8.7.– Errendimendua baloratzeko metodoak. Biologikoak, fisikoak eta Ergojump-a.

9.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan eragina duten trebetasun 
psikiko bereziak.

9.1.– Jarrera-trebetasunak: erantzukizuna, nahia, diziplina, pertseberantzia, arreta eta 
autonomia; esfortzu fisikorako jarrera. Trebetasun psikikoak eta afektiboak: antsietatearen, 
estresaren, beldurraren, garaipenaren, porrotaren eta oreka psikikoaren kontrola. Trebetasun 
intelektualak: irakaskuntza, kontzentrazioa, behaketa, sormena, irudimena, arreta, ezagutzen 
zenbatekoa, adimen motor eta memoria motorra. Familia-inguruneak kirolariarengan duen eragina.
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9.2.– Trebetasun psikiko berezien entrenamenduaren planifikazioa eta periodizazioa. 
Entrenamendu-orduak. Trebetasun psikiko berezien entrenamendurako bitartekoak, baliabideak 
eta laguntzak.

9.3.– Teknika ikasteko prozesua hobetzeko metodo psikologikoak. Entrenamendu-metodo 
psikologikoak, nahasmendu psikikoa eragiten duten faktoreak ezabatzeko eta kirol-errendimenduan 
eragiteko. Errendimendua baloratzeko metodoak. Emakumeen entrenamenduaren berezitasunak.

10.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan eragina duten trebetasun 
psikiko eta jarrera-trebetasunak.

10.1.– Helburuak ezartzea, errendimendu-gaitasuna, errendimendurako jarrera. Izaeraren eta 
jarreraren gaitasunak. Trebetasun psikikoak eta afektiboak. Trebetasun intelektualak. Trebetasun 
sozialak.

11.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan biologikoki eta psikikoki 
lehenera etortzeko erabiltzen diren prozesuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Entrenamenduaren teoria definitzea eta iraupen-eskiko errendimendu handiari aplikatzea.

2.– Errendimendu handiko iraupen-eskian eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunen entrenamendua definitzea eta programatzea.

3.– Errendimendu handiko iraupen-eskian eragina duten trebetasun fisikoen entrenamendua 
definitzea eta programatzea.

4.– Errendimendu handiko iraupen-eskian eragina duten trebetasun psikikoen entrenamendua 
definitzea eta programatzea.

5.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan lehenera etortzeko 
erabiltzen diren prozedurak azaltzea eta zuzentzea.

4) Iraupen-Eskiaren tekniken eta taktiken optimazioari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Iraupen-eskiko diziplinetako goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer baldintza bete 
behar diren jakitea.

2.– Teknika klasikoaren eta askearen ereduzko keinu teknikoen ezagutza biomekanikoan 
sakontzea.

3.– Ereduzko keinu teknikoa egoera jakinen arabera egokitzeko modua jakitea.

4.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea, iraupen-eskiko diziplina guztietan.

5.– Kirolarien errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzeko eta horien jarraipena egiteko 
metodoak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Erdi-maila eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia.
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2.– Iraupen-eskiko goi-mailako eta erdi-mailako teknika klasiko eta teknika askeko lehiaketetako 
baldintzak.

3.– Iraupen-eskiaren teknikaren (teknika askea) egokitzapena lurzoru-mota, elur-mota eta 
abiaduraren arabera.

3.1.– Teknika klasikoa-teknika askea: lehiaketan erritmoan abian jarritako ereduzko keinu 
teknikoen analisi zinematikoa eta dinamikoa: kanpoko eta barruko indarrak. Teknika klasikoaren 
egokitzapena ibilbidearen ezaugarrietara. Teknika klasikoaren keinu teknikoen aldaerak, 
ibilbidearen ezaugarrien eta elur-motaren arabera.

3.2.– Teknikaren entrenamendua: erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren 
analisia. Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren berariazko entrenamendua. 
Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. 
Teknikaren oinarrien entrenamendua. Teknika klasikoaren keinu tekniko egokituen entrenamendua, 
hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituek dituzten aldaeren entrenamendua, egoera jakinen 
arabera. Distantzia luzeko lasterketetarako berariazko entrenamendua. Laktato-maila optimoetako 
entrenamendua. Entrenamendu teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren 
zehaztasunaren, erritmoaren, jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. Iraupen-
eskiko jaitsiera-modalitateko tekniken berariazko entrenamendua. Teknikaren entrenamendua 
programatutako elurretan. Bi tekniken entrenamendu teknikoaren konbinazioa. Irteteko teknikak. 
Helmugara iristeko teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren 
antolaketa. Teknikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. 
Teknika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa kilometro-kopuruaren arabera, 
entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena 
eta balorazioa. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa, laktato-testa.

3.3.– Taktikaren entrenamendua: keinu teknikoaren zehaztasunaren, erritmoaren, 
jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua, faktore hauen araberako zirkuituetan: 
hainbat malda-, lurzoru- eta elur-mota. Pauso-konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. 
Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea. 
Lasterketa-estrategia. Errelebo-lasterketetako estrategia. Distantzia luzeko lasterketetako 
estrategia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetako baldintzak azaltzen jakitea.

2.– Teknika klasikoaren ereduzko keinu teknikoak interpretatzea, analisi biomekanikoen bidez.

3.– Teknika askearen ereduzko keinu teknikoak interpretatzea, analisi biomekanikoen bidez.

4.– Keinu tekniko egokituen aldaerak bereiztea bi tekniketan.

5.– Teknikaren eta taktikaren entrenamendu-sistemetan berrikuntzak hautematea.

6.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea bi tekniketan.

7.– Entrenamenduetan abian jarri beharreko segurtasun-neurriak definitzen jakitea, eta behar 
adina aplikatzea.

8.– Kirolarien errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzea eta eboluzioaren jarraipena egitea.

5) Kirol-segurtasunari buruzko modulua III.
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Helburuak:

1.– Goi-mailako lehiaketako iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioak zein izaten diren 
jakitea, kausak identifikatzea, eta horiek eragozteko dauden bitartekoak eta metodoak jakitea.

2.– Iraupen-eskiko diziplinetako entrenamenduetan eta goi-mailako lehiaketetan zer segurtasun-
neurri aplikatu behar diren jakitea.

Edukiak:

1.– Goi-mailako iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioak: gertatzeko modua; lesioen 
prebentzioa; lesioen errekuperazioa; entrenatzaileen egitekoa iraupen-eskian gehien gertatzen 
diren lesioen errekuperazioan; beroketaren eragina lesioak prebenitze aldera.

2.– Iraupen-eskiko modalitateetako entrenamendu-saioetan eta lehiaketetan kontuan hartu 
beharreko segurtasun-baldintzak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioak edo traumatismoak deskribatzea, 
kontuan hartuta, besteak beste, horiek gertatzeko kausak, prebentzioa, erakusten dituzten 
sintomak, jarduteko arauak eta aldez aurreko faktoreak.

2.– Entrenatzaileak iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioen errekuperazioan egin 
beharreko jarduna deskribatzea.

3.– Goi-mailako iraupen-eskian gehien gertatzen diren lesioak prebenitzeko lagungarria den 
beroketa bat programatzea eta gauzatzea.

4.– Iraupen-eskiko diziplinetan aritzeko segurtasun-baldintzak deskribatzen jakitea.

5.– Iraupen-eskiko espezialitateko kirol-jarduera jakin baten diseinua izanik: entrenamendu-saio 
bat egiteko lehiaketarako beharrezkoak diren segurtasun-irizpideak definitzea; kirolariak istripua 
izan dezakeen tokiak ibilbidearen trazaduran non dauden jakitea.

III.– Bloke osagarria.

Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako irakaskuntzen bloke 
osagarria eta eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua:

1.– Iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak, martxoaren 
3ko 319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez gain, helburu hau du: ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Iraupen-eskiko kirolarien eta taldeen entrenamendua programatu eta zuzendu, bai eta 
horien guztien parte-hartzea programatu eta zuzendu ere erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan.

1.2.– Iraupen-eskiko eskiatzaileen egokitzapen fisikoa programatu eta zuzendu.

1.3.– Iraupen-eskiko kirol-irakaskuntza programatu eta zuzendu.
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1.4.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien jardunaren jarraipena programatu, zuzendu eta 
koordinatu.

1.5.– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola bat zuzendu.

Garapena:

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren berezko 
jardueretara jarraitasunez, izendatutako tutore baten ikuskapenpean eta horretarako izendatutako 
taldeekin joatean datza iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa. 
Prestakuntzaldi hori garatzeko, ondokoak egin beharko dira:

1.1.– Iraupen-eskiko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 25etik % 30era bitartean.

1.2.– Iraupen-eskiko eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza praktikoko blokearen 
denbora guztiaren % 10etik % 20ra bitartean.

1.3.– Taldeen zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 
20tik % 25era bitartean.

1.4.– Iraupen-eskiaren kirol-irakaskuntzarako programazio- eta zuzendaritza-saioak: 
prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.5.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien programazio- eta koordinazio-saioak: prestakuntza 
praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

1.6.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen 
denbora guztiaren % 10etik % 15era bitartean.

1.7.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

1.8.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu, eta, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

1.5.1.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldeen egitura eta 
funtzionamenduaren deskripzioa.

1.5.2.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.
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1.5.3.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

1.5.4.– Tutorearen ebaluazio-txostena.

V.– Amaierako proiektua.

Helburua:

Ikasleak prestakuntza-prozesuan ezagutza teorikoak eta praktikoak barneratu dituela eta horiek 
bateratu, sintetizatu eta aplikatzeko gai dela egiaztatzea da amaierako proiektuaren helburua. 
Eta, hori hala izanik, egiaztatzeko gai dela iraupen-eskiko goi-mailako kirol-teknikariaren berezko 
jarduera profesionalean aritzeko.

Garapena:

1.– Proiektua bera lan original monografiko bat sortzean eta lantzean datza. Lan hori 
prestakuntzan landutako gaitasun-alderdi hauetakoren bati buruzkoa izango da:

1.1.– Iraupen-eskiko kirolarien eta taldeen entrenamendua.

1.2.– Iraupen-eskiko eskiatzaile-taldeen edo eskiatzaileen zuzendaritza-teknikoa.

1.3.– Eskiatzaileen egokitzapen fisikoa.

1.4.– Eskiatzaileen kirol-teknikarien zuzendaritza-lana.

1.5.– Neguko kiroletako eskolen zuzendaritza.

1.6.– Iraupen-eskiaren irakaskuntza.

2.– Amaierako proiektuak zati hauek izango ditu:

Sarrera, helburuak, materiala eta metodoak, emaitzak, eztabaida, ondorioak eta erreferentzia 
bibliografikoak.

Ebaluazioa:

1.– Amaierako proiektua 1 eta 10 puntu artean ebaluatuko da, dezimalik gabe. Bost puntuko 
kalifikazioak edo hortik gorakoak, biak barne, hartuko dira positibotzat, eta gainerakoak negatibotzat.

2.– Honako hauek baloratuko dira proiektuan:

2.1.– Lan original bat egin izana.

2.2.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili izana.

2.3.– Proiektuaren aurkezpen eta egitura zuzena.

2.4.– Proiektuaren egokitasuna eta bideragarritasuna.

2.5.– Berrikuspen bibliografiko osatu bat egin izana (30 erreferentzia bibliografiko, gutxienez).

Snowboardeko kirol-teknikaria
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Ordutegiaren banaketa

Snowboard-eko erdi-mailako kirol-teknikaria 
Erdi-mailako lehen 

maila  
Erdi-mailako 

bigarren maila 
Teoria 
Orduak  

Praktika 
Orduak  

Teoria 
Orduak  

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna     
Kirolaren oinarri anatomikoak eta fisiologikoak (I / II) 15 - 30 5 
Irakaskuntzaren eta entrenamenduaren oinarri psikopedagogikoak 
(I/II) 10 5 20 5 

Entrenamendua (I/II) 15 10 30 15 
Kirolaren funts soziologikoak  5 -  - 
Kirolaren antolaketa eta legedia (I/II) 5 - 5 - 
Lehen laguntzak eta higienea kirolean  40 10  - 
Kirolaren teoria eta soziologia  - - 10 - 
Guztira 90 25 95 25 
Blokearen ordu-kopurua 115 120 
Bloke espezifikoa     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   
    

   
Guztira 70 60 150 100 
Blokearen ordu-kopurua 130 250 
Bloke osagarria 30 30 
Prestakuntza praktikoko blokea 150 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua 420 600 

Erdi-mailako lehen maila.

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Snowboardeko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren ziurtagiriak egiaztatzen du haren 
titularrak behar beste gaitasun dituela snowboardeko tekniketan hastapenak egiteko, bai eta kirol-
espezialitate hori sustatzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Snowboardeko teknika eta taktikaren oinarrizko printzipioak irakastea.

– Kirol-jarduerak iraun bitartean pertsonak edo taldeak bideratzea eta haiei laguntzea.

– Snowboard egiten duten kirolarien segurtasuna bermatzea, eta, beharrezkoa izanez gero, 
lehen laguntzak aplikatzea.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Neguko kiroletako estazioen barnean eta eskiatu daitekeen eremuetan segurtasunez eta 
eraginkortasunez desplazatzeko snowboard-oholarekin.
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– Snowboard irakasteko, helburuei, edukiei, baliabideei eta ebaluazio-metodoei jarraiki, eta 
jardunaren programazio orokorraren arabera.

– Snowboardeko oinarrizko teknikei eta taktikei buruz irakasteko ikasleei, ekipamendu eta material 
egokiak erabiltzeko, erreferentzia-ereduen araberako mugimenduak eta keinuak erakusteko.

– Dagokion mailan, ikasitakoaren progresioa ebaluatzeko, kirolarien jardunean teknika- eta 
taktika-akatsak hautemateko, bai eta horien kausak hautemateko ere, eta horiek zuzentzeko 
behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, hurrengo kirol-teknifikazioko faseetarako prest egon 
daitezen.

– Snowboardeko material espezifikoak erabiltzen irakasteko, bai eta horiek zaintzen eta horien 
mantentze-lanak egiten irakasteko ere.

– Neguko kiroletako estazioetako instalazio espezifikoak erabiltzen irakasteko.

– Snowboard egiteko material eta jantzi egokiei buruz informatzeko.

– Ikasmateriala hautatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko.

– Taldean kontrola izateko, jarduera kohesionatuta eta dinamizatuta.

– Material didaktikoa hautatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko.

– Neguko kiroletako estazioetako erregelamenduaren oinarrizko arauak irakasteko eta 
betearazteko.

– Ikasleen artean progresio teknikoaren arloa eta egoera fisikoaren hobekuntza sustatzeko.

– Kirolariei kirol-jardueren arauak, balioak eta eduki etikoak jakinarazteko.

– Kirolariak kirol-jarduera osasungarrian hezteko.

– Snowboardean eta kirol-jardunean gehien gertatzen diren lesioak eta istripuak prebenitzeko.

– Behar izanez gero larrialdietarako laguntza erabiltzeko, ezarrita dauden jarraibide eta 
protokoloei jarraiki.

– Kontrolpean izateko eskura daukagun osasun-laguntza.

– Egoera larria denean, gaixoaren edo istripua izan duenaren lekualdaketa antolatzeko, 
segurtasuna zainduz eta lesioaren eta larritasunaren mailaren arabera sistema egokiena 
aukeratzeko.

– Ebakuazio-zerbitzuetakoei eta lehen laguntzako zerbitzuetakoei laguntzeko neguko kiroletako 
estazioetako pistetan.

– Naturaren zaintzari buruz indarrean dagoen araudia irakasteko eta betearazteko.

– Mendiko ingurumenaren gainean beren jardunek eragiten dituzten ondorioak identifikatzeko.

– Beren funtzio profesionalekin lotutako informazio teknikoa zein den hautemateko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Kirol-hastapenaren eremuan gauzatuko du jarduera teknikariak, snowboard irakasteko saioak 
garatuko ditu neguko kiroletako estazioren bateko pista balizatuetan.
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Teknikaria snowboardaren jardunarekin lotutako erakunde publiko edo enpresa pribatu baten 
barnean arituko da beti. Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Kirol-eskolak.

– Kirol-hastapenerako zentroak.

– Kirol-klubak edo –elkarteak.

– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honen lana bere maila baino handiagoko teknikariek eta/edo profesionalek 
gainbegiratuko dute oro har, eta hauek dira eskatzen zaizkion erantzukizunak:

– Snowboard irakastea kirolariak oinarrizko ezagutza teknikoak eta taktikoak barneratu arte, 
horien bidez igogailu mekanikoetan gora egiteko eta pista gorrietatik barrena segurtasunez 
desplazatuta jaisteko.

– Helburu, bitarteko, metodo eta material egokienak hautatzea irakaskuntzarako.

– Kirol-irakaskuntzaren prozesua ebaluatzea eta kontrolpean izatea.

– Pistak eta igogailu mekanikoak hautatzea.

– Uneko baldintza klimatologikoen arabera material eta jantzi egokienei buruz informatzea 
parte-hartzaileei.

– Neguko kiroletako estazioetako instalazio espezifikoak erabiltzen irakastea.

– Kirolariak bideratzea eta haiei laguntzea kirola egiten ari direnean.

– Taldearen segurtasuna zaintzea, haiek kirola egiten ari direnean.

– Istripuren bat gertatuz gero edo gaixotasunen bat izanez gero, lehen laguntza ematea 
sendagilerik ez badago.

– Neguko kiroletako estazioei buruzko erregelamendua betetzea.

– Ebakuazio-zerbitzuetakoei eta lehen laguntzako zerbitzuetakoei laguntzea neguko kiroletako 
estazioetako pistetan.

– Kirol-erakundeko arduradunak emandako jarraibide orokorrak betetzea.

I.– Bloke komuna.

Snowboardeko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako lehen mailako 
irakaskuntzen bloke komuna eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II.– Bloke Espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko Modulua.
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Helburuak:

1.– Neguko kiroletako erakunde-arloa, arlo sozioekonomikoa eta legala zein den jakitea.

2.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailari dagokion ziurtagiriaren titularrari aplikatu 
beharreko lan-arloko legedia jakitea.

3.– Lanbidean jarduteko lege-baldintzak zein diren jakitea.

4.– Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, zereginak eta erantzukizunak zehaztea.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoan neguko kirolak antolatzeko oinarrizko sistema zein den 
jakitea.

6.– Espainian eta nazioartean dauden eski- edo snowboard-espezialitateetako irakasleen 
elkarteak ezagutzea.

7.– Elur-turismoaren ezaugarriak zein diren jakitea.

8.– Nazioarteko Eski Federazioaren (FIS, gaztelaniaz) arauak jakitea.

9.– Europar Batasuneko herrialdeetan eski- eta snowboard-espezialitateetako kirol-teknikarien 
lanbide-garapena nolakoa den jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia, lege-esparrua: lanbidean jarduteko lege-baldintzak; lanbidean 
jarduteko lan- eta gizarte-arloko baldintzak; lanbidean jarduteko zerga-baldintzak; pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zerga.

2.– Kirol-teknikariaren erantzukizunen erregimena lanbidearen jardunean: erantzukizun 
zibila; erantzukizun penala; besteren konturako langilearen zerga-baldintzak; zerga zuzenak eta 
zeharkakoak; zerga-betebeharrak ez betetzea.

3.– Neguko kiroletako erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikarien lanbide-gaitasunak. Funtzioak 
eta zereginak. Mugak.

4.– Neguko kiroletako lurralde-federazioa. Antolaketa eta funtzioak.

5.– Neguko kiroletako klubak. Sailkapena eta ezaugarriak.

6.– Ingurune naturalean gauzatutako kirol-jardueren erregulazioa.

7.– Snowboardeko irakasleen lanbide-elkartea.

8.– Nazioarteko Eski Irakasleen Elkartea (International Ski Instructor Asociation, ISIA).

9.– Elur-turismoa: elur-turismoa definitzeko ezaugarria; elur-turismoan esku hartzen duten 
zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak; neguko kiroletako teknikariak Europar Batasuneko 
herrialdeetan; lanbide-garapena Europar Batasuneko herrialdeetan; neguko kiroletako teknikariei 
dagozkien titulazioen baliokidetasunak Europar Batasuneko herrialdeetan.

10.– FIS federazioaren arautegia: sarrera.

11. Neguko kiroletako kirol-teknikarien prestakuntza-planak.
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Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardeko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariari dagozkion funtzioak eta 
eginkizunak deskribatzen jakitea.

2.– Baldintza jakin batzuk ezarrita dituen istripu baten adibidea izanik, teknikariari zer erantzukizun 
zibil eta penal dagozkion deskribatzen jakitea.

3.– Erantzukizun zibileko aseguru-motak eta horien abantailak deskribatzen jakitea.

4.– Neguko kiroletako oinarrizko klub baten funtzionamendua deskribatzen jakitea.

5.– Lanbidean jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-tramiteak 
deskribatzea.

6.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzen jakitea.

7.– Elur-turismoaren ezaugarri esanguratsuenak deskribatzen jakitea.

8.– Elur-turismoan esku hartzen duten zerbitzuen eskumenak eta erantzukizunak deskribatzen 
jakitea.

2) Snowboardeko prestakuntza teknikoari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Snowboardaren teknikaren eta taktikaren oinarriak jakitea.

2.– Erreferentzia-eredu baten arabera eskiatzea pista balizatuetan.

3.– Snowboard egiteko eragina duten trebetasun fisikoak eta koordinaziozkoak ezagutzea.

4.– Snowboardaren funtsezko terminologia erabiltzen jakitea.

5.– Snowboardaren mekanika eta biomekanika ulertzea.

6.– Snowboardaren teknikarekin zerikusia duen ekipoaren eta materialen ezaugarriak, 
propietateak eta erabilera ezagutzea.

7.– Snowboardaren keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak gauzatzea.

8.– Snowboardaren oinarrizko ekintza taktikoak gauzatzea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknika. Kontzeptua. Kirol-tekniken sailkapena. Snowboardaren teknikaren ezaugarri 
orokorrak. Mugimendu-egintza gauzatzeko prozesua eta haren faseak.

2.– Oinarrizko trebetasun fisikoak eta horiek snowboardaren teknikarekin duten lotura. Indarra. 
Erresistentzia. Abiadura. Malgutasuna.

3.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak eta haren lotura Snowboardaren teknikarekin. 
Oreka. Erritmoa. Espazio- eta denbora-orientazioa. Zinestesia-desberdintasuna. Mugimenduen 
konbinazioa. Hainbat estimuluren aurreko erreakzioa. Mugimenduen egokitzapena.

4.– Snowboardaren mekanika eta biomekanika. Snowboardari aplikatutako biomekanikaren 
oinarrizko kontzeptuak. Mugimenduen ezaugarri zinematiko eta dinamikoak. Gizakiaren 
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gorputzaren ardatzak eta planoak eta horiek Snowboardarekin duten lotura. Snowboardean 
eragiten duten kanpoko eta barruko indarrak.

5.– Snowboardaren translazioaren analisi zinematikoa eta dinamikoa, jaitsiera zuzenak iraun 
bitartean.

6.– Snowboardaren translazio lerrozuzenaren azterketa zinematikoa eta dinamikoa gehienezko 
maldaren lerrotik kanpo, diagonalak eta derrapajeak. Snowboardaren translazioaren analisi 
zinematikoa eta dinamikoa planoan.

7.– Snowboardaren translazio lerromakurraren analisi zinematikoa eta dinamikoa. Mendiranzko 
biraketaren analisi zinematikoa.

8.– Oinarri-biraketaren analisi zinematikoa.

9.– Funtsezko erako luzapen-biraketaren analisi zinematikoa.

10.– Snowboardaren funtsezko keinu tekniko eta mekanismoen azterketa. «Ereduzko keinu 
teknikoa» eta «keinu tekniko egokitua» kontzeptuak. «Mekanismoa eta ondorio mekanikoa» 
kontzeptua. Presioa erregulatzeko mekanismoak. Ertzez aldatzeko mekanismoak. Norabide-
mekanismoak. Oreka erregulatzeko mekanismoak. Oinarri-posizioa. Derrapaje-posizioa. Biraketa-
motak.

11.– Snowboardaren funtsezko keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza. Oinarri-posizioa. 
Derrapaje-posizioa. Biraketa-motak. Presioa erregulatzeko mekanismoak. Ertzez aldatzeko 
mekanismoak. Norabide-mekanismoak. Oreka erregulatzeko mekanismoak.

12.– Snowboardeko oinarrizko taktiken azterketa. Kirol-taktiken kontzeptua eta horien 
sailkapena. Gaitasun kognitiboak eta horien lotura ekintza taktikoekin. Gaitasun sentsorialak, 
koordinaziozkoak, trebetasun teknikoak eta horien lotura ekintza taktikoekin. Trebetasun fisikoak 
eta horien lotura trebetasun taktikoekin. Ekintza taktikoaren eredua. Taktikaren berariazko 
ezaugarriak snowboardean.

13.– Ingurune fisikoaren azterketa. Pista-motak. Malda-motak eta malda-aldaketak. Lurzoruaren 
forma-motak, elur-motak. Snowboardari buruzko oinarrizko kontzeptu espazialak. Gehienezko 
maldaren lerroa; mendia-bailara; kanpoaldea-barrualdea. Biraketen arku- eta erradio-luzera. 
Backside-a eta Frontside-a.

14.– Snowboardaren oinarrizko kontzeptu taktikoak. Traiektoria. Abiadura. Azelerazioa eta 
dezelerazioa. Jaitsiera-lerroak.

15.– Jaitsiera-traiektoriak. Jaitsiera gehienezko maldaren lerroan. Jaitsiera diagonalean. 
Mendiranzko eta bailaranzko biraketak. Txirikordak. Oinarri-biraketaren eta funtsezko erako 
luzapen-biraketaren azterketa. Biraketa-kateamenduen azterketa, snowboardaren osagai taktikoen 
arabera. Biraketa-kateamenduen serieak.

16.– Snowboardari buruzko nazioarteko terminologia.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardaren taktikaren oinarriak azaltzen jakitea.

2.– Erreferentzia-eredu baten arabera surfeatzea pista-, elur- eta eremu-mota guztietan.
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3.–Trebetasun fisiko eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen eta snowboardaren teknikaren 
arteko lotura definitzen jakitea.

4.– Biomekanikaren oinarrizko kontzeptuak eta horiek snowboardean duten aplikazioa definitzen 
jakitea.

5.– Snowboardaren oinarrizko keinu teknikoen egitura definitzen jakitea.

6.– Snowboardaren materialen eta teknikaren artean dagoen lotura azaltzen jakitea.

7.– Snowboardaren keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak azaltzen jakitea.

8.– Snowboardaren oinarrizko jarrera taktikoak azaltzea eta horien erakustaldia egitea.

9.– Snowboardaren oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen erakustaldia egitea.

10.– Snowboardaren materialen eta teknikaren artean dagoen lotura azaltzen jakitea.

3) Snowboardeko materialari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Snowboard egiteko materialak ezagutzea.

2.– Material teknikoak zaintzeko eta horien mantentze-lanak egiteko prozesuak ezagutzea.

3.– Snowboard egiteko berariazko jantzi eta material osagarriak ezagutzea, bai eta horiek 
zaintzen jakitea ere.

Edukiak:

1.– Snowboardeko material teknikoak: snowboarda; lokailuak; botak.

2.– Material teknikoaren mantentze-lana: mantentze-lanetarako tresneria; mantentze-prozesuak.

3.– Osagarri teknikoak: jantziak; eskularruak; betaurrekoak; beste batzuk.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardeko material espezifikoen ezaugarri teknikoak deskribatzen jakitea.

2.– Lokailuak doitzea.

3.– Materialaren eta horien eraikuntzaren ezaugarrien eta snowboardeko teknikaren artean 
dagoen lotura deskribatzen jakitea.

4.– Materiala behar bezala zaintzeko aplikatu behar zaizkion zaintzak deskribatzen eta horiek 
praktikan jartzen jakitea.

5.– Kirol-jantzien eta kirol-material osagarrien ezaugarriak deskribatzen jakitea.

4) Snowboardaren irakaskuntzarako metodologiari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Didaktikaren oinarrizko printzipioak jakitea eta horiek snowboarda irakasteko eta ikasteko 
prozesuari aplikatzea.

2.– Snowboardaren teknika irakasteko metodologiaren progresioa jakitea.
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3.– Snowboardaren hastapen-etaparako eta teknikaren oinarriak eskuratzeko etaparako eduki 
teknikoak eta taktikoak jakitea.

4.– Irakasteko dauden metodoak jakitea eta horiek hastapen-etapan eta teknikaren oinarriak 
eskuratzeko etapan aplikatzen jakitea.

5.– Snowboardaren teknika irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak ezagutzea 
eta horiek aplikatzea hastapen-etapetan eta teknikaren oinarriak eskuratzean.

6.– Haurrentzako berariazko snowboardaren didaktika ezagutzea.

7.– Jardunean egindako akats teknikoak ezagutzea, identifikatzea, horien kausak jakitea eta 
akatsak zuzentzeko metodoak eta bitartekoak aplikatzea.

8.– Teknika ikasteko progresioa ebaluatzeko irizpideak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Snowboardaren keinu teknikoak ikasteko prozesua. Snowboarda ikasteko faktore 
erabakigarriak. Ikasketa-prozesuaren faseak.

2.– Didaktikaren printzipio metodologikoak snowboardaren irakaskuntzan aplikatuta.

3.– Snowboardaren teknika irakasteko etapak. Metodologia-progresioari buruzko kontzeptua: 
hastapen-fasea; teknikaren oinarriak barneratzeko etapa; hhobetzeko etapa; baliagarritasun 
aldakorraren etapa.

4.– Snowboarda maila teknikoaren arabera sailkatzeko irizpideak: lehen maila, hastapena; 
bigarren maila, oinarrizkoa; hirugarren maila, tartekoa; laugarren maila, aurreratua; bosgarren 
maila, aditua.

5.– Ikaslearen profilaren analisia.

6.– Irakaskuntza-unitateak. Snowboardeko ikastaroa, snowboardeko ikastaro-motak. 
Irakaskuntza-saioa: snowboarda irakasteko saio-motak; banakako eskolak eta taldeko eskolak; 
irakaslea eta ikaslea.

7.– Irakaskuntza-helburuak snowboardean. Irakaskuntzaren helburu-motak. Irakaskuntzaren 
helburuak hautatzeko faktore erabakigarriak.

8.– Snowboardaren irakaskuntza: irakaskuntza-metodoak.

9.– Irakaskuntza-bitartekoak snowboardean: trebetasun teknikoak eskuratzeko, hobetzeko eta 
automatizatzeko ariketak.

10.– Snowboardean eragina duten trebetasun fisikoak eta pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunak hobetzeko eta garatzeko ariketak. Banakako, binakako eta taldeko ariketetan 
egindako akatsak zuzentzeko ariketak. Jokoak eta lehiaketak. Irakasteko metodoak hautatzeko 
faktore erabakigarriak.

11.– Irakasteko laguntzak eta baliabideak. Lurzorua eta elurra. Slalom-makilak. Ikusizko eta 
entzutezko seinaleak. Ikus-entzunezko laguntzak. Buruko sentsazioak eta irudiak. Buru-lana. 
Beste batzuk. Baliabideak eta laguntzak hautatzeko faktore erabakigarriak.
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12.– Keinu teknikoaren azalpena: keinu teknikoaren mugimendu-irudia; keinu teknikoaren 
ulermena; gorputz-hizkuntza keinu teknikoari buruzko azalpenean; keinu teknikoari buruzko 
azalpenaren ezaugarri didaktikoak.

13.– Keinu teknikoaren erakustaldia: keinu teknikoari buruzko irudia; keinu teknikoak antzeratu; 
keinu teknikoaren erakustaldiaren ezaugarri didaktikoak.

14.– Ikasleak keinu teknikoa praktikan jartzea. Abian jartzea banaka eta taldean. Teknikariaren 
zeregina ikaslea keinua gauzatzen ari denean. Keinu teknikoa gauzatzeko moduari erreparatzea.

15.– Keinu teknikoa gauzatzean egindako akatsen zuzenketa: akatsak, erroreak eta koordinazio 
larriko akatsak. Akats automatizatuak eta automatizatu gabeak. Sinzinesiak. Akatsak zuzentzeko 
prozesua. Akatsen zuzenketaren ezaugarri didaktikoak.

16.– Ikaskuntza-prozesua ebaluatzeko irizpideak eta sistemak. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-
prozesua ebaluatzeko irizpideak. Test teknikoak.

17.– Irakaskuntza-saioaren antolaketa, snowboardeko eskola. Faktore erabakigarriak. 
Aurretiazko jarduerak. Ikaslearen eta teknikariaren egoera. Pista hautatzea. Honako hauek 
hautatzea: translazio-abiadura, keinu teknikoa gauzatzeko abiadura eta erritmoa, keinu teknikoaren 
errepikapen-kopurua eta ariketak iraun bitarteko atsedenaldiak.

18.– Snowboardaren teknika ikasteko motibazioa: taldea osatzea; ikasleen parte-hartzea 
irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesuan; irakaskuntza-eginkizunak eta -helburuak jakinaraztea eta 
arrazoitzea; eginkizunen bariazioa, eskuragarritasuna eta erronka, irakaskuntzaren eta ibilbideen 
helburuak; zuzenketa positiboa; progresioak eta ahaleginak onartzea eta txalotzea; dibertsioa.

19.– Snowboardaren ikaskuntza-prozesuaren faktore inhibitzaileak: faktore endogenoak; egoera 
fisikoa eta mugimenduzkoa; faktore exogenoak.

20.– Snowboardeko teknikariaren ezaugarriak.

21.– Snowboarda irakastea haurrei. Aadin-tarte bakoitzaren ezaugarrien analisia. Snowboardaren 
ikaskuntza haurrek. Jokoa eta lehiaketak. Snowboardaren pedagogia-progresioa haurrengan. 
Adinaren araberako egokitzapenak. Irakaskuntza-unitateak. Lurzoruaren formen stadiuma 
Snowboarda irakasteko. Elurretako haurtzaindegiak. Keinu teknikoaren azalpena eta erakustaldia. 
Haurrek keinu teknikoa gauzatzea. Keinu teknikoa gauzatzean egindako akatsak hauteman eta 
horien zuzenketa. Ikasteko motibazioa. Snowboardeko materiala. Haurrak sailkatzeko irizpideak, 
maila teknikoaren arabera eta adinaren arabera. Snowboardeko teknikaria, hezitzaile gisa.

22.– Snowboarderako hastapen-etapa:

22.1.– Irakaskuntzaren amaierako helburuak: snowboardaren funtsezko keinu teknikoak ondo 
egitea, orekari eustea pista berdetan barrena irristatzean. Translazio lerromakurreko mugimenduak 
eta norabide-aldaketak ondo egitea pista berdean, edozein dela elur-mota eta lurzoru-mota, 
snowboarda posizio konbergentean dela. Desplazamendu-abiadura kontrolatzea pista berdetan. 
Desplazamenduaren traiektoria kontrolatzea pista berdetan.

22.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia: keinu teknikoak; keinu teknikoen didaktika; 
posizio-akatsak eta jardunean egindako akatsak hautematea eta horiek zuzentzea; ekintza 
taktikoen didaktika.

22.3.– Edukiak. Teknikoak: ikaslea egokitzea materialera, ingurunera, elurretara eta 
irristatzeetara. Translazio-mugimenduak ordekan eta malda txikiko igoeran. Pausoa ordekan. 
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Jaitsiera-pausoa. Translazio lerrozuzeneko mugimendua gehienezko maldaren lerrotik kanpo. 
Jaitsiera zuzena. Derrapaje-mugimendua gehienezko maldaren lerrotik kanpo. Derrapajea. 
Derrapaje-mugimendua gehienezko maldaren lerrotik kanpo. Derrapajea diagonalean. Translazio 
lerrozuzeneko mugimendua gehienezko maldaren lerrotik kanpo. Translazio lerromakurreko 
mugimendua. Mendiranzko biraketa. Txirikordak. Igogailu mekanikoak erabiltzea. Biraketetan 
abiadura eta mugimenduaren traiektoria kontrolatzea.

23.– Teknikaren funtsak barneratzeko etapa:

23.1.– Irakaskuntzaren amaierako helburuak: snowboardaren funtsezko trebetasun teknikoak 
barneratzea; orekari eustea, pista urdin eta gorrietan barrena irristatzean; oinarrizko biraketa 
paraleloa ondo egitea pista urdin eta gorrietan, edozein dela elur-mota eta lurzoru-mota; 
desplazamendu-abiadura kontrolatzea pista gorri eta urdinetan; desplazamenduaren traiektoria 
kontrolatzea pista urdinetan eta gorrietan.

23.2.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia. Keinu teknikoak. Keinu teknikoen ezaugarri 
zinematikoak eta dinamikoak. Keinu teknikoen didaktika. Posizio-akatsak eta jardunean egindako 
akatsak hautematea eta horiek zuzentzea. Ertzak sartzeko mekanismoak. Ertzez aldatzeko 
mekanismoak. Norabide-mekanismoak. Indarra eta pisua erregulatzeko mekanismoak. Pisu-
aldaketarako mekanismoak. Biraketen kateamendua. Ekintza taktikoak. Ekintza taktikoen didaktika.

23.3.– Osagarri teknikoak: irristatzea. Irristatze-posizioa. Bihurgune-tipoa aztertzea. 
Bihurgunearen arkuak eta erradioak.

23.3.– Derrapajea. Derrapajea diagonalean. Oinarri-biraketak. Txirikordak oinarri-biraketetan. 
Funtsezko erako luzapen-biraketa. Luzapenaren bidez egindako txirikordak. Translazio 
lerromakurreko mugimenduaren abiadura eta traiektoria kontrolatzea. Biraketa-segidak, zenbait 
arku eta erradiotan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Funtsezko printzipio metodologikoak azaltzen jakitea eta horiek snowboardaren teknikaren 
irakaskuntzan aplikatzen jakitea, bai eta irakaskuntzarako metodoak, bitartekoak eta estiloak ere.

2.– Ikasteko dauden baliabideak eta laguntzak snowboardeko teknikaren irakaskuntzari 
aplikatzen jakitea.

3.– Haurrentzako berariazko snowboardaren didaktika bereiztea eta azaltzen jakitea.

4.– Snowboardaren teknika irakasteko metodologia-progresioa definitzen jakitea.

5.– snowboardaren hastapen-etapako eta teknika barneratzeko etapako edukiak azaltzea eta 
erakustea.

6.– Keinu teknikoen didaktika deskribatzea eta erakustea.

7.– Jardun teknikoan gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak deskribatzea.

8.– Snowboard egiten dutenak mailaren arabera sailkatzeko kontuan hartu beharreko faktoreak 
adieraztea.

9.– Teknikaren irakaskuntzan ikasleek duten progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.

10.– Snowboardeko saio bati ekin baino lehenago, berariazko beroketa egitea.
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11.– Snowboardeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzeko kontzeptu objektiboak aplikatzea.

12.– Snowboardeko oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen erakustaldia behar bezala 
egitea.

13.– Snowboardaren oinarrizko jarrera taktikoen erakustaldia egitea.

14.– Snowboardeko keinu tekniko jakin bat irakasteko saio bat garatu beharreko adibidea 
izanik, eta parte-hartzaileek dituzten ezaugarriak eta interesak dakizkigula, honako hauek 
hautatu, deskribatu eta arrazoitzea: keinu teknikoaren azalpena; Irakasteko metodorik egokiena; 
irakaskuntzaren sistematika. Ariketa-segida egokiena; mugimenduak gauzatzerakoan gehien 
egiten diren akatsak edo postura-akatsak zuzentzeko ariketak erabili izana; baliabide eta laguntza 
pedagogikoak; saioan aplika daitezkeen jolasak; parte-hartzaileen material teknikoaren ezaugarriak; 
pisten hautaketa; pisten aldaketa morfologikoak; ikasleen ikasketa ebaluatzeko kontuan hartu 
behar diren parametroak; saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak; 
taldearen kokapena pistan; taldearen segurtasuna bermatzeko neurriak; teknikariaren kokapena 
taldearekiko.

5) Mendiko ingurumenari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko hastapenak.

2.– Kartografiari eta mendiko orientazioari buruzko hastapenak.

3.– Iberiar Penintsulako mendi-eremuetako natura basatia zaintzeko dauden lege- eta gizarte-
ekimenak jakitea.

Edukiak:

1.– Iberiar Penintsulako geografia: mendikateak eta horietan dauden arro hidrografikoak.

2.– Kartografia eta orientazioa mendian: elementu geografikoak; kartografia; maparen irakurketa 
eta lurzoruaren erabilera; iparrorratzaren erabilera; mapa eta iparrorratza batera erabiltzea; naturan 
dauden zeinuen bidez orientatzea.

3.– Natura basatia sustatu eta zaindu: sarrera. Espainian natura zaintzeari buruz dagoen 
legedia. Arautu gabeko jarduerak naturan. Natura-guneak erabiltzeko araudiak. Erakundeen 
jarduerak natura basatia zaintzeko. Udalak. Autonomia-erkidegoak. Administrazio zentrala. 
Europar Batasuna.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendikateak Iberiar Penintsulan kokatzen jakitea.

2.– Arro hidrografikoak Iberiar Penintsulako mendikateen arabera kokatzen jakitea.

3.– Zenbait mapa-mota aztertzen eta bertako sinbologia interpretatzen jakitea.

4.– Maldak eta luzetarako distantziak kalkulatzea zenbait eskalatako mapak abiapuntu hartuta.

5.– Naturan dauden zeinuak ezagutzea eta interpretatzea orientatzeko.

6.– Iparrorratza, altimetroa eta orientatzeko beste tresna batzuk behar bezala erabiltzen eta 
horien funtzionamendua deskribatzen jakitea.
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7.– Iparrorratza eta mapak erabilita: mapan kokatzea, geografiaren ezaugarriak eta/edo 
orientatzeko tresnek adierazitako datuak abiapuntu hartuta; ezagutzen ez diren lekuak mapan 
kokatzea; mapan ibilbideak zehaztea eta hautatuko ibilbidea arrazoitzea.

8.– Natura-guneei eta araututako kirol-jarduerei buruzko legedia interpretatzen jakitea.

9.– Arautu gabeko jarduerak egitearen baldintzak aztertzea, eta horiek ingurumenean duten 
eragina aztertzea.

10.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumeneko eragin kaltegarriak 
minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

6) Kirol-segurtasunari buruzko modulua.

Helburuak:

1.– Snowboardean, gainkarga dela-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta horiek 
eragozteko dauden bitartekoak eta metodoak jakitea.

2.– Snowboardean, zeharkako agenteak direla-eta lesio ohikoenak zein izaten diren jakitea eta 
horiek eragozteko dauden bitartekoak jakitea.

3.– Eskia daitekeen eremuetan aplikagarriak diren sorospen-metodoak eta –teknikak eta lehen 
laguntzakoak jakitea.

4.– Eskia daitekeen eremuetan istripuak eragozteko neurriak eta segurtasun-neurriak zein diren 
jakitea.

5.– Elurretako irrista-kirolak egitean istripuren bat gertatuz gero zer jarduketa-prozedura dauden 
jakitea.

6.– Neguko kiroletako estazioetako oinarrizko antolaketa nolakoa den jakitea.

7.– Pista balizatuetan eta pistatik kanpo eskia daitekeen eremuetan aplika daitezkeen 
segurtasun-metodoak eta –bitartekoak ezagutzea eta horien ezaugarriak jakitea.

8.– Eskia daitekeen eremuetan gehien erabiltzen diren seinaleak jakitea.

9.– Snowboard egiten dutenek pistetan zer jarrera-arau bere behar dituzten jakitea.

10.– Eguzki-erradiazioek eragiten dituzten arazoak prebenitzeko metodo eraginkorrenak zein 
diren jakitea eta aplikatzea.

Edukiak:

1.– Gainkargagatik snowboardean gehien gertatzen diren lesioak: gertatzeko modua; 
gainkargatik gertatutako lesioak prebenitu; eragozteko bitartekoak eta metodoak; beroketaren 
eragina gainkargatik istripurik ez gertatzeko.

2.– Zeharkako agenteek eragiten dituzten lesio ohikoenak: gertatzeko modua; lesioen 
prebentzioa.

3.– Neguko kiroletako estazioak. Departamendu teknikoak neguko kiroletako estazioan. Eskia 
daitekeen eremua. Segurtasuna eski-pistetan. Pistak balizatzeko arauak. Arriskuak adierazteko 
seinaleak. Babes-sistemak. Snowboard egiten dutenek pistetan bete beharreko jarrera-arauak. 
Talkak eta istripuak pistetan. Teleaulkietatik eta telekabinetatik ebakuatzeko planak. Edukien 
aplikazioa neguko kiroletako estazioetan. Elurra zapaltzeko makinak. Programatutako elurra.
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4.– Eguzki-erradiazioak: faktoreak. Eguzki-iragazkiak eta horien funtzioa. Eguzki-iragazkiaren 
eraginkortasun-faktoreak. Eguzki-iragazkiaren eraginkortasun-faktorearen definizioa.

5.– Eguzki-erradiazioek eragiten dituzten arazoak: eguzki-eritema, sintomak, prebentzioa, 
oinarrizko esku-hartzea. Azalaren zahartzea, sintomak, prebentzioa eta esku-hartzea epe ertainera. 
Azaleko minbizi-prozesuak hauteman eta prebenitu, esku-hartzea epe ertain eta luzera.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardean gehien gertatzen diren lesioak edo traumatismoak, horien arrazoiak, 
prebentzioa, erakusten dituzten sintomak, jarduteko arauak, aldez aurreko faktoreak eta abar 
deskribatzea.

2.– Istripua izan duen norbaiti buruzko ebaluazioa egiteko jarraitu beharreko prozedura azaltzea.

3.– Zenbait egoera izanik, honako hauek egitea simulazio-saioetan: immobilizazio-teknikak; 
odoljarioak geldiarazteko maniobrak; istripua izan duten pertsonak lekuz aldatzeko maniobrak.

4.– Istripu baten kasu praktiko batean, salbamendu-teknikak kronologiaren arabera zerrendatzea.

5.– Erakustaldi praktikoa, femur, bizkarrezur eta garezurreko haustura dela-eta istripua izan 
duten pertsonekin.

6.– Aire-kentzeko koltxoia erabilita jasotzeko eta immobilizatzeko erakustaldi praktikoa.

7.– Neguko kiroletako kirol-teknikari baten erakustaldi praktikoa, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko simulazio batean.

8.– Adibide jakin bat izanik, snowboardeko pistak zailtasunaren arabera sailkatzea.

9.– Pistetako seinaleak ezagutzea eta interpretatzea.

10.– Pistak ixtea edo irekitzea baldintzatzen duten faktoreak definitzea.

11.– Snowboard egiten dutenentzako informazio-kartelak eta –panelak interpretatzen jakitea.

12.– Pistak balizatzeko zer material erabiltzen den jakitea eta nola erabili adieraztea.

13.– Snowboardeko teknikariak neguko kiroletako estazioetan bete beharreko jarrera-arauak 
definitzen eta interpretatzen jakitea.

14.– Neguko kiroletako estazioetako erabiltzaileek bete beharreko jarrera-arauak definitzen eta 
interpretatzen jakitea.

15.– Snowboardeko teknikariak eremu balizatuetan barrena taldeak bideratu behar dituenean 
kontuan hartu beharreko segurtasun-baldintzak definitzea.

16.– Pistetako istripuen kategoriak bereiztea.

17.– Pistetako erreskate- eta laguntza-zerbitzuetakoei jakinarazi beharreko informazioa 
zehazten jakitea.

18.– Snowboardeko kirol-teknikari baten jarduna definitzea, teleaulkietatik eta telekabinetatik 
ebakuatzeko plan batean.

19.– Neguko kiroletako eta snowboardeko kirol-teknikariaren jarduteko modua azaltzea, aireko 
eta lurreko ebakuazioan.
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20.– Mendiko kiroletan eguzki-erradiaziopean denbora gehiegi egoteak azalean eragiten dituen 
ondorioak azaltzea.

21.– Mendiko kirolak egiten dituzten pertsonek eguzkiak azalean eragiten dituen ondorio 
kaltegarriak prebeni ditzaten hartu behar diren neurriak azaltzen jakitea.

III.– Bloke osagarria.

Snowboardeko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako lehen mailako 
irakaskuntzen bloke osagarria eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea

Helburua:

1.– Snowboardeko erdi-mailako lehen mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko 
blokeak, martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez 
gain, helburu hau du: ikasleek prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, 
eta horretarako prestakuntza teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak 
egoera errealetan aplikatzea, eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko 
honako hauek:

1.1.– Snowboardeko tekniketan hastapenak.

1.2.– Pertsonei edo taldeei lagundu kirola egiten ari direnean.

1.3.– Pertsonen eta/edo taldeen segurtasuna bermatu jardueraren garapenean, eta lehen 
laguntzak aplikatu beharrezkoa izanez gero.

1.4.– Mendiko natura sustatzen eta zaintzen lagundu.

Garapena:

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- snowboarderako 
hastapen-saioetara jarraitasunez, izendatutako tutore baten ikuskapenpean eta horretarako 
izendatutako taldeekin joatean datza snowboardeko kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa. 
Denbora-epe horretan, prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 60tik % 80ra 
bitartean snowboardaren hastapenerako saioak egingo dira, eta % 20tik % 40ra bitartean 
gauzatutako jardueren programazio-saioak egingo dira.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean oinarrizko prestakuntza-helburuak lortu.
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1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu.

2.– Praktiken memoria, gutxienez, honako atal hauetan egituratzea:

2.1.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldearen edo taldeen 
egitura eta funtzionamenduaren deskripzioa.

2.2.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

2.3.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

2.4.– Tutorearen ebaluazio-txostena.

Erdi-mailako bigarren maila

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Snowboardeko kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko gaitasunak 
ditu snowboardeko irakaskuntza programatu eta abian jartzeko, kirolariaren jarduera teknikoa 
eta taktikoa hobetzearren, bai eta kirol-espezialitate horretako kirolarien eta taldeen oinarrizko 
entrenamendua egiteko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Snowboardeko irakaskuntza eta entrenamendua programatu eta abian jarri, eta kirol-modalitate 
hori egiten dutenen oinarrizko entrenamendua zuzendu.

– Kirolariak eta taldeak zuzendu snowboardeko lehiaketetan parte hartzen dutenenean.

– Snowboardaren irakaskuntzarekin eta jardunarekin lotutako jarduerak programatu eta antolatu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruan balizatuta dagoen pista-
mota orotan eta balizatu gabeko lur-eremuetan segurtasunez eta eraginkortasunez desplazatzeko.

– Snowboardaren irakaskuntza programatzeko eta irakaskuntza/ikaskuntzaren prozesua 
ebaluatzeko.

– Snowboarda irakasteko, kirolariak ezagutza teknikoak eta taktikoak hobetu ditzan.

– Ikaskuntzaren aurrerapena ebaluatzeko.

– Snowboarda egiten duten kirolarien jardunean teknika- eta taktika-akatsak identifikatzeko, 
horien kausak hautemateko, eta horiek zuzentzeko behar adina metodo eta bitarteko aplikatzeko, 
hurrengo kirol-teknifikazioko faseetarako prest ego daitezen.

– Entrenamenduaren epe labur eta ertainerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko.

– Entrenamendu-saioak kirol-helburuen arabera zuzentzeko, segurtasun-baldintzak bermatuta.
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– Dagokion mailan, Snowboarda egiten dutenen egokitze fisikoa kirol-errendimenduaren 
arabera zuzentzeko.

– Autonomia-erkideagoaren mailan, Snowboardeko lehiaketetan taldeak edo kirolariak 
zuzentzeko eta lehiaketen arautegia betearazteko.

– Kirol-lehiaketan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko.

– Lehiaketaren barruan kirolarien edo taldeen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen jarduna ebaluatzeko lehiaketaren ondoren.

– Kirol-errendimendu handiko prozesuetan sartzeko moduko ezaugarri fisikoak eta psikikoak 
dituzten pertsonak aurkitzen laguntzeko.

– Snowboardeko jarduerak garatzeko ekintza-plana ezartzeko, horrela proposatutako kirol-
helburua lor dadin, betiere segurtasun-baldintzak bermatuta eta kirolarien egoera fisikoa eta 
interesak kontuan hartuta.

– Beharrezkoak diren zerbitzu guztien prestazioa eskuragarri dagoela zaintzeko.

– Meteorologiari buruzko informazio-iturrietara jotzeko eta lortutako informazioa interpretatzeko.

– Tokiko meteoroei erreparatuta eremu batean eguraldi-aldaketak aurreikusteko eta 
identifikatzeko.

– Elurraren eboluzioa aurreikusteko, baldintza atmosferikoen arabera.

– Mendiko eremuetako kultura-ondarea sustatzen eta natura basatia zaintzen laguntzeko.

– Bere lanarekin zerikusia duen informazio teknikoa detektatu eta interpretatzeko, horrela 
teknika eta joera berriak gehitu ditzan eta sektoreko ekipo zein material berriak erabil ditzan.

– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta antolamenduzkoak 
detektatu eta interpretatzeko.

– Prozesuaren ikuspegi osoa eta integratzailea izateko, instalazioen zein ekipamenduen funtzioa 
eta dagokion lanaren teknika-, pedagogia-, antolamendu-, ekonomia- eta giza dimentsioak barne 
hartuta.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Snowboardeko kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere erantzukizunak 
modu autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain hartzeko ezagutzak 
eta lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.

Snowboardeko irakaskuntzaren eta entrenamenduaren eremuan egingo du bere jarduera. 
Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruan balizatuta dauden pistetan 
eta pistatik kanpo beteko du lanbidea. Jardun-eremutik berariaz salbuetsita dago eskaladako edo 
alpinismoko teknika eta material espezifikoak beharrezkoak diren lur-eremuetatik barrena jardutea.

Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Kirol-eskolak.

– Kirol-klubak edo –elkarteak.
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– Kirol-federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.

– Ikastetxeak (eskolaz kanpoko jarduerak).

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Snowboarda irakastea kirolariaren gauzatze teknikoa eta taktikoa hobetu arte.

– Snowboardeko kirolarien eta taldeen oinarrizko entrenamendua.

– Kirol-prestakuntzaren prozesua zaintzea eta hari buruzko ebaluazioa egitea.

– Dagokion mailan, kirol-errendimendua zaintzea.

– Kirolarien zuzendaritza teknikoa snowboardeko lehiaketetan parte hartzen dutenenean.

I.– Bloke komuna.

Snowboardeko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako bigarren mailako 
irakaskuntzen bloke komuna eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II.– Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako kirol-teknikariari aplikatu beharreko lan-arloko legedia jakitea.

2.– Neguko kiroletako Kirol-teknikariaren eskumenak, funtzioak, eginkizunak eta erantzukizunak 
zein diren jakitea.

3.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioaren antolaketa eta funtzioak jakitea.

4.– Elur-turismoak zer ezaugarri dituen jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-teknikariaren irudia. Bere konturako langilearen lege-esparrua: gizarte-segurantzako 
alta; afiliazioaren eskubideak eta betebeharrak; langile autonomoen erregimen berezia. Bere 
konturako ekonomia-jarduerak dituen zergak. Balio erantsiaren gaineko zerga. Pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zerga. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Zerga-betebeharrak ez betetzea. 
Bere konturako langilearen zerga-baldintzak. Zerga zuzenak eta zeharkakoak. Tasak edo 
kontribuzioak. Zerga-betebeharrak ez betetzea.

2.– Ordaindu gabeko lana.

3.– Kirol-teknikariaren eskumenak: neguko kiroletako kirol-teknikariek bete ditzaketen funtzioak 
eta eginkizunak; jarduneko mugak eta erantzukizunak.

4.– Espainiako Neguko Kirolen Federazioa. Antolaketa eta funtzioak. Lehiaketa-arauak. 
Snowboardeko lehiaketetako arautegia. Snowboardeko lehiaketa baten antolaketa.
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5.– Elur-turismoa. Espainiako elur-turismoaren berezitasunak eskualdearen arabera. Elur-
turismoa Europan. Berezitasunak nazioaren arabera. Elur-turismoko produktuak Espainiako 
merkaturako.

6.– Snowboardeko teknikariak Europatik kanpoko herrialdeetan. Lanbide-garapena Hego 
Amerikako herrialdeetan. Lanbide-garapena Ipar Amerikan. Titulazioen baliokidetasunak.

7.– Snowboardaren denboraldia hego-hemisferioan.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Denboraldien arteko aldietan Europan dauden lan-aukerak definitzea.

2.– Snowboardeko kirol-teknikarien berezko funtzioak eta zereginak deskribatzea.

3.– Lanbidean bere kontura jarduteko beharrezkoak diren administrazio-, lan- eta zerga-
tramiteak deskribatzen jakitea.

4.– Langile autonomo bati aplikatzekoak diren zergak zerrendatzea.

5.– Lanbidearen jardunean, kirol-teknikari bati dagozkion eskubideak, betebeharrak eta lan- eta 
zerga-arloko erantzukizunak deskribatzen jakitea.

6.– Erregional kategoriako snowboardeko lasterketa bat antolatzen duten kideetako bakoitzak 
duen rola deskribatzea.

7.– Behar bezala zehaztutako kirol-jarduera baten programa abiapuntutzat hartuta: programari 
ondoen datorkion antolaketa-egitura deskribatzea; ekitaldia gauzatzeko beharrezkoak diren giza 
baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; programa gauzatzeko beharrezkoak diren 
baliabide materialak definitzea.

8.– Mendiko kiroletako turismoaren ezaugarriak deskribatzea, bai eta etorkizuneko bilakaera 
ere.

9.– Amerikako herrialdeetako neguko kiroletako kirol-teknikarien eta Espainiakoen arteko 
antzekotasunak eta desberdintasunak identifikatzea arlo hauetan: lanbide-jarduna, titulazioen 
baliokidetasuna eta haien lanbide-eskumenak.

2) Snowboardeko prestakuntza teknikoari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Snowboardeko teknikaren eta taktikaren ezagutzan sakontzea.

2.– Snowboardaren keinu teknikoen eta funtsezko mekanismoen ezagutzan sakontzea eta 
horien jarduna hobetzea.

3.– Egoera berezietara egokitzeko mekanismo eta keinu tekniko espezifikoak ezagutzea eta 
horiek gauzatzea.

4.– Snowboardaren teknika abiadura handiari egokituta gauzatzea, zapaldutako pista-mota 
orotan.

5.– Snowboard alpetarraren eta Freestyle-aren terminologia teknikoa jakitea.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/149)

Edukiak:

1.– Trebetasun psikikoak eta horiek duten zerikusia snowboardaren teknika hobetzearekin.

2.– Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunak eta koordinaziozkoak eta horiek duten zerikusia 
snowboardaren keinu teknikoekin.

3.– Snowboardaren ereduzko keinu teknikoen azterketa eta hobekuntza.

4.– Snowboardaren mekanika eta biomekanika. Kulunka-biraketaren analisi zinematikoa. 
Luzapen-biraketaren analisi zinematikoa. Luzapen-azelerazio bidezko biraketaren analisi 
zinematikoa. Luzapen-propultsio biraketaren analisi zinematikoa. Makurdura bidezko biraketaren 
analisi zinematikoa. Makurdura-azelerazio bidezko biraketaren analisi zinematikoa. Makurdura-
pibota bidezko biraketaren analisi zinematikoa.

5.– Snowboardaren keinu teknikoen eta mekanismoen azterketa. Kulunka-biraketa. Luzapen 
bidezko biraketa. Luzapen-azelerazio bidezko biraketa. Luzapen-propultsio bidezko biraketa. 
Makurdura bidezko biraketa. Makurdura-azelerazio bidezko biraketa. Makurdura-errotazio bidezko 
biraketa. Jauziak. Birak. Errotazioak. Formak.

6.– Snowboardaren funtsezko keinu tekniko eta mekanismoen hobekuntza. Kulunka-biraketa. 
Luzapen bidezko biraketa. Luzapen-azelerazio bidezko biraketa. Luzapen-propultsio bidezko 
biraketa. Makurdura bidezko biraketa. Makurdura-azelerazio bidezko biraketa. Makurdura-
errotazio bidezko biraketa.

7.– Snowboardaren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak egoera berezietara nola 
egokitzen diren aztertzea. Zuloguneetatik barrenako jaitsieretarako keinu teknikoak. Zapaldu 
gabeko elurretatik edo/eta tratatu gabekoetatik barrenako jaitsieretarako keinu teknikoak. Abiadura 
handiko jaitsieretarako keinu teknikoak. Malda handiko jaitsieretarako keinu teknikoak.

8.– Snowboardaren keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza egoera berezietara egokituta. 
Zuloguneetatik barrenako jaitsiera. Zapaldu gabeko elurretatik barrenako jaitsiera. Jaitsiera 
abiadura handitan. Jaitsiera malda handitan.

9.– Snowboardaren ereduzko keinu teknikoak eta mekanismoak lehiaketako diziplinetara 
egokitzeko moduaren azterketa: Duel-a. Carving-a. BoarderCross-a. Freestyle-a.

10.– Keinu teknikoen eta mekanismoen hobekuntza lehiaketako diziplinetara egokituta: Duel-a. 
Carving-a. BoarderCross-a. Freestyle-a.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardaren oinarrizko keinu teknikoak eta mekanismoak azaltzen jakitea.

2.– Snowboardaren oinarrizko keinu teknikoen eta mekanismoen erakustaldia egitea.

3.– Egoera berezietara egokitutako berariazko mekanismoak eta keinu teknikoak azaltzen 
jakitea.

4.– Snowboardaren berariazko keinu teknikoak eta oinarrizko mekanismoak egoera berezietara 
egokitutako erakustaldiak egitea.

5.– Snowboardaren teknika abiadura handian behar bezala gauzatzea, zapaldutako pista-mota 
orotan.

3) Snowboardeko materialari buruzko modulua II.



143. zk.

2011ko uztailaren 28a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2011/3780 (174/150)

Helburuak:

1.– Snowboardeko materiala konpontzeko prozesuak eta tresnak ezagutzea.

2.– Snowboardeko lehiaketak prestatzeko prozesuak eta tresnak ezagutzea.

3.– Snowboardeko lehiaketetarako berariazko materialak eta jantziak ezagutzea.

4.– Snowboardeko entrenamenduetarako eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak 
ezagutzea.

Edukiak:

1.– Snowboardeko lehiaketako materiala haurrentzat. Snowboarda eta snowboard alpetarrerako, 
BoarderCross-erako eta Freestyle-rako lokailuak. Snowboard alpetarrerako, BoarderCross-erako 
eta Freestyle-rako botak. Babesgarriak eta jantziak.

2.– Snowboardak konpontzeko prozesuak. Snowboardak konpontzeko tresnak. Zolak garbitu. 
Zolak eta ertzak nibelatu. Zolak konpondu. Ertzak konpondu. Ertzak zorroztu.

3.– Snowboardak lehiaketarako prestatzeko prozesuak.

4.– Snowboardak prestatzeko tresnak eta materialak: argizariak; beste batzuk.

5.– Beste material batzuk lehiaketarako prestatzeko eta konpontzeko prozesuak: botak; 
lokailuak.

6.– Duel-, slalom erraldoi-, BoarderCross- eta Freestyle-modalitateetako lehiaketetarako 
berariazko materialak eta jantziak.

7.– Entrenamenduak egiteko eta lehiaketetarako beharrezkoak diren elementuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Snowboardeko materialak konpontzeko prozesuak azaltzen jakitea.

2.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko materiala konpontzeko 
prozesuak zuzen egitea.

3.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko materiala lehiaketetarako 
prestatzeko prozesuak azaltzen jakitea eta gauzatzea.

4.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko materiala lehiaketetarako 
prestatzeko prozesuak behar bezala gauzatzea.

5.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko entrenamendua egiteko eta 
lehiaketetarako beharrezkoak diren materialak identifikatzea eta hautatzea.

4) Snowboardaren irakaskuntzarako metodologiari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Irakaskuntza-metodoen aplikazioa jakitea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan.

2.– Snowboarda irakasteko dauden metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak aplikatzen 
jakitea teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.
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3.– Snowboardaren teknika hobetzeko etapa eta baliagarritasun aldakorraren etapa ezagutzea.

4.– Jardunean egindako akats teknikoak ezagutzea, horien kausak identifikatzea eta akats 
horiek zuzentzeko metodoak eta bitartekoak aplikatzea.

5.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoak 
eta mekanismoak erakusten jakitea.

6.– Ikasleen progresioa ebaluatzeko irizpideak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Teknika hobetzeko etapa:

1.1.– Irakaskuntza-metodoen aplikazioa jakitea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan.

1.2.– Snowboarda irakasteko dauden metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak 
aplikatzen jakitea teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

1.3.– Snowboardaren teknika hobetzeko etapa eta baliagarritasun aldakorraren etapa ezagutzea.

1.4.– Jardunean egindako akats teknikoak ezagutzea, horiek identifikatzea, kausak jakitea eta 
akats horiek zuzentzeko metodoak eta bitartekoak aplikatzea.

1.5.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu 
teknikoak eta mekanismoak erakusten jakitea.

1.6.– Ikasleen progresioa ebaluatzeko irizpideak ezagutzea.

1.7.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia. Keinu teknikoak. Keinu teknikoen didaktika. 
Posizio-akatsak eta jardunean egindako akatsak hautematea eta horiek zuzentzea. Ezaugarri 
zinematikoak eta dinamikoak. Indarra-pisua erregulatzeko mekanismoak. Pisu-aldaketarako 
berariazko mekanismoak. Pisu-aldaketaren mekanismoak hobetzea. Ertzez aldatzeko berariazko 
mekanismoak. Ertzez aldatzeko mekanismoak hobetzea. Norabide-mekanismoak hobetzea. 
Biraketen kateamendua.

1.8.– Irakaskuntzaren eduki teknikoak. Kulunka-biraketa. Luzapen bidezko biraketa hobetua. 
Luzapen-azelerazio bidezko biraketa. Luzapen-propultsio bidezko biraketa. Makurdura bidezko 
biraketa. Makurdura-azelerazio bidezko biraketa. Makurdura-pibota bidezko biraketa. Jauziak. 
Birak. Errotazioak. Formak.

2.– Baliagarritasun aldakorraren etapa:

2.1.– Snowboard alpetarraren, BoarderCross-aren eta Freestyle-aren trebetasun tekniko 
oinarrizkoak eta bereziak finkatzea eta automatizatzea, egoera aldakorretan eta ez-ohikoetan. 
Orekari eustea.

2.2.– Biraketak eta norabide-aldaketak ondo egitea, malda-, lurzoru- eta elur-mota guztietan eta 
edozein dela egoera, eta hobetutako keinu tekniko egokitua erabilita.

2.3.– Desplazamendu-abiadura kontrolatzea, malda-, elur- eta lurzoru-mota guztietan eta 
edozein dela egoera.

2.4.– Desplazamenduaren traiektoria kontrolatzea, malda-, elur- eta lurzoru-mota guztietan eta 
edozein dela egoera.
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2.5.– Jauziak ondo egitea, irteteko modua eta lur-hartzekoa edozein dela, keinu tekniko egokia 
erabilita, eta, hala badagokio, egoeraren araberako akrobazia egokiena egitea.

2.6.– Airean abiadura, oreka eta desplazamendua kontrolatzea, edozein dela jauzi-mota.

2.7.– Akrobazia ondo egitea, oztoporik gabe eta jauzietan. Akrobazia erabiltzea jauziaren uneko 
traiektoria eta oreka hobetzeko.

2.8.– Eduki teknikoak irakasteko metodologia. Keinu teknikoen analisia. Keinu teknikoen 
didaktika. Posizio-akatsak eta jardunean egindako akatsak hautematea eta horiek zuzentzea. 
Ezaugarri zinematikoak. Pisu-aldaketarako berariazko mekanismoak. Ertzez aldatzeko berariazko 
mekanismoak. Indarra-pisua erregulatzeko berariazko mekanismoak. Berariazko norabide-
mekanismoak. Biraketen kateamendua. Egonkortze-mekanismoak.

2.9.– Irakaskuntzaren eduki teknikoak. Biraketak zuloguneetan. Biraketak zapaldu gabeko 
elurretan. Biraketetan abiadura eta traiektoria kontrolatzea. Hainbat biraketa-motaren serieak, 
arku- eta erradio-luzera desberdinekin. Lurzoru- eta oztopo-jauziak hobetzea, bai eta bulkada-
mekanismoa eta kolpearen absortzio-mekanismoak ere. Akrobazia, oztoporik gabeko akrobazia, 
aireko akrobazia. Aireko abiadura eta traiektoria kontrolatzea.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Irakaskuntza-metodoak aplikatzea, teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun 
aldakorraren etapan.

2.– Irakasteko dauden bitartekoak, baliabideak eta laguntzak azaltzea eta aplikatzea teknika 
hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan.

3.– Teknika hobetzeko etapan eta baliagarritasun aldakorraren etapan snowboarda irakasteko 
metodologia-progresioa definitzea.

4.– Jardun teknikoan gehien egiten diren akatsak definitzea eta identifikatzea, horiek egitearen 
arrazoi nagusiak azaltzea eta horiek zuzentzeko metodo eta bitarteko eraginkorrenak deskribatzea.

5.– Ikasleen progresio teknikoa akatsik gabe ebaluatzea.

6.– Teknikaren irakaskuntzan ikasleek duten progresioa ebaluatzeko irizpideak definitzea.

7.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoak 
eta mekanismoak azaltzea.

8.– Teknika hobetzeko etapako eta baliagarritasun aldakorraren etapako berezko keinu teknikoen 
eta mekanismoen erakustaldiak egitea.

9.– Keinu tekniko jakin bat irakasteko saio bat garatu beharreko adibidea izanik, eta parte-
hartzaileek dituzten ezaugarriak eta interesak dakizkigula, honako hauek hautatu, deskribatu eta 
arrazoitu: keinu teknikoaren azalpena; irakasteko metodorik egokiena; irakaskuntzaren sistematika; 
ariketa egokienen segida; mugimenduak gauzatzerakoan gehien egiten diren akatsak edo postura-
akatsak zuzentzeko ariketak erabili izana; baliabide eta laguntza pedagogikoak; saioan aplika 
daitezkeen jokoak; parte-hartzaileen material teknikoaren ezaugarriak; pisten hautaketa; pisten 
aldaketa morfologikoak; ikasleen ikasketa ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak; 
saioaren garapena ebaluatzeko kontuan hartu behar diren parametroak; taldearen kokapena 
pistan; taldearen segurtasuna bermatzeko neurriak; teknikariaren kokapena taldearekiko.

5) Snowboardeko entrenamenduaren metodologiari buruzko modulua
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Helburuak:

1.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko oinarrizko entrenamenduari 
aplikatutako kirol-entrenamenduaren teoriari buruzko funtsezko printzipioak eta kontzeptuak 
ezagutzea.

2.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko epe luzeko entrenamenduaren 
etapa nagusiak ezagutzea.

3.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko entrenamenduaren funtsezko 
osagaiak ezagutzea.

4.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak zehazteko irizpideak jakitea.

5.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko entrenamendua planifikatzeko 
eta periodizatzeko irizpideak eta metodoak jakitea.

6.– Lehiaketako snowboardaren teknika eta taktikaren entrenamenduak programatzeko eta 
egiteko irizpideak eta metodoak jakitea.

7.– Lehenera etortzeko prozesuak jakitea.

8.– Mailako handiagoko teknikari baten zuzendaritzapean, trebetasun fisikoak eta 
koordinaziozkoak nolakoak diren jakitea eta egitea.

9.– Kirolarien errendimendua baloratzeko metodoak jakitea.

10.– Lasterketa-egunetako lanari buruzko planifikazioa eta antolaketa jakitea.

Edukiak:

1.– Kirol-entrenamenduaren teoriari buruzko oinarrizko kontzeptuak eta horien aplikazioa 
snowboardeko entrenamenduari. Entrenamenduaren definizioa. Oinarrizko printzipioak. 
Entrenamendu-orduak: bolumena eta intentsitatea. Entrenamendu orokorra eta entrenamendu 
espezifikoa. Superkonpentsazioaren teoria, egokitzapenaren oinarrizko dinamika. Kirol-
errendimendua eta emaitzak lehiaketan. Entrenamenduaren helburuak eta edukiak. Entrenamendu-
metodoak eta -bitartekoak. Entrenamendu-baliabideak eta –laguntzak. Urteko plangintza. 
Entrenamenduaren periodizazioa. Entrenamendu-unitateak. Entrenamenduaren antolaketa.

2.– Snowboardeko epe luzeko entrenamenduaren funtsezko etapak. Pertsonaren heltze psiko-
biologikoaren prozesua, etapak. Entrenamenduaren ordu-kopuruaren erregulazioa, adinaren eta 
mugimendu-esperientziaren arabera. Snowboardari aplikatutako fase sentikorren teoria. Oinarrizko 
entrenamendua. Errendimendu-entrenamendua. Errendimendu handiko entrenamendua.

3.– Snowboardeko entrenamenduaren osagaiak: kanpoko baldintzak; teknikaren entrenamendua; 
taktikaren entrenamendua; trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen 
entrenamendua; gizakiaren trebetasun psikikoen eta jarrera-trebetasunen entrenamendua; 
lehenera etortzeko prozesuak. Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko 
materialen prestaketa. Entrenamenduaren osagaiek kirol-errendimenduan duten garrantzi 
erlatiboa.

4.– Teknikaren entrenamendua. Teknikaren funtsak. Snowboardaren oinarri teknikoen 
egokitzapena slalomera, slalom erraldoira, Duel-era, BoarderCross-era eta Freestyle-ra. Teknikaren 
aplikazioa diziplinetako lehiaketa-ibilbideei. Teknikaren egokitzapena hainbat maldetara eta 
malda-aldaketetara lehiaketako ibilbideetan. Teknikaren egokitzapena elur-motetara. Teknikaren 
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egokitzapena abiadura handira. Snowboard-eko eta Freestyle-ko oinarri teknikoen egokitzapena. 
Teknikaren aplikazioa Freestyle-ko lehiaketa-ibilbideetara. Teknikaren egokitzapena elur-
motetara eta lurzoru-formetara. Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko teknikak. Akatsen 
zuzenketa. Oztopoak gainditzeko teknikak. Bihurgune goratuak gainditzeko teknikak. Teknikaren 
entrenamendu-metodoak eta -bitartekoak. Baliabideak eta laguntzak. Teknika entrenatzeko ordu-
kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. 
Teknika-errendimenduaren balorazioa eta jarraipena.

5.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak markatzea: Duel-a. Slalom erraldoia. BoarderCross-a. 
Irteerako eta helmugako eremuak. Entrenamendu- eta lehiaketa-pisten eraikuntza. Pro Jump-a 
snowboard alpetarrean. BoarderCross-a. Hall Pie-a. Slopestyle-a. Snowpark-a.

6.– Taktikaren entrenamendua. Lasterketa-lerroaren azterketa Duel-ean, slalom erraldoian 
eta BoarderCross-ean. Hainbat ate-konbinazioen azterketa, Duel-ean eta slalom erraldoian. 
Erritmoen eta erritmo-aldaketen azterketa, Duel-ean eta slalom erraldoian. Hainbat maldatako eta 
malda-aldaketatako lasterketa-lerroaren azterketa, Duel-ean, slalom erraldoian eta BoarderCross-
ean. Lehiaketako ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea. Lasterketa-estrategiaren azterketari 
buruzko hastapenak. Lerroko akatsen zuzenketa. Taktikaren entrenamendurako metodoak eta 
bitartekoak, Duel-ean, slalom erraldoian, BoarderCross-ean eta Freestyle-ean. Baliabideak eta 
laguntzak. Taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio 
bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Taktika-errendimenduaren balorazioa eta jarraipena. Hainbat 
oztopo-konbinazioen azterketa. Lerrorako eta abiadurarako oztopoen erabilera BoarderCross-ean. 
Oztopoen erabilera jauzi-segidarako Freestyle-modalitatean. Hainbat malda-lerroren azterketa 
Freestyle-eko pistan. Freestyle-eko pistetako irteteko edo trantsizioko moduen eta lur-hartzeko 
moduen azterketa. Jauzi-segida gogoan hartzea. Keinu akrobatikoa irudikatzea.

7.– Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamendua. 
Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko trebetasun fisikoak eta lehiaketa. 
Lehiaketako snowboard alpetarrerako, BoarderCross-erako eta Freestyle-rako trebetasun fisiko 
eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun garrantzitsuenak. Trebetasun fisikoen entrenamendu-
eredua eta entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko 
eta urteko planifikazioan. Errendimendu fisikoaren balorazioa eta jarraipena. Gizakiaren trebetasun 
psikikoen eta jarrera-trebetasunen entrenamendua. Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta 
Freestyle-ko trebetasun psikikoak, eta lehiaketa eta entrenamendua. Buru-lanketarako teknikak. 
Keinu akrobatikoa irudikatzeko teknikak. Entrenamendu-metodoak eta -bitartekoak. Baliabideak 
eta laguntzak. Prestaketa psikologikorako ordu-kopuruaren banaketa planifikazioan. Trebetasun 
psikikoen garapenari buruzko balorazioa eta haren jarraipena. Errekuperazio-prozesuak.

8.– Material teknikoaren prestaketa.

8.1.– Lehiaketetako parte-hartzearen planifikazioa eta antolaketa. Urteko lehiaketa-kopuru 
egokia, diziplina guztietan. Lehiaketa aurreko entrenamendua, entrenamenduen ordu-kopurua 
eta errekuperazioa. Lehiaketa-egunaren programazioa eta antolaketa. Kirolarien emaitzen eta 
errendimenduaren ebaluazioa. Lehiaketa ondorengo entrenamendua, errekuperazioa.

8.2.– Lehiaketako alpetar-, BoarderCross- eta Freestyle-modalitateetako snowboardaren 
arrisku fisikoak. Gehien gertatzen diren lesioetarako prebentzio-neurriak. Gehien gertatzen diren 
lesioak. Tratamendua eta errekuperazioa. Entrenatzailearen parte-hartzea tratamenduan eta 
errekuperazio-prozesuan.

8.3.– Lehiaketako snowboardaren arrisku psikikoak: alterazio psikiko ohikoenak. Entrenatzailearen 
parte-hartzea tratamenduan eta errekuperazio-prozesuan.
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Ebaluazio-irizpideak:

1.– Kirol-entrenamenduaren funtsezko printzipioak eta kontzeptuak definitzea eta Snowboard 
alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko oinarrizko entrenamenduari aplikatzea.

2.– Epe luzeko entrenamenduaren etapak zehaztea.

3.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko entrenamenduaren funtsezko 
osagaiak definitzea.

4.– Entrenamendu- eta lehiaketa-ibilbideak markatzea, Duel-, slalom erraldoi-, BoarderCross- 
eta Slopestyle-diziplinetan.

5.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko entrenamendua planifikatzeko 
eta periodizatzeko irizpideak eta metodoak definitzea.

6.– Snowboard alpetarraren, BoarderCross-aren eta Freestyle-aren teknika eta taktikaren 
entrenamendu-saioak programatzea eta egitea. Eta lehenera etortzeko prozesuak definitzea.

7.– Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamenduaren 
programazioa ulertzea eta zehaztea.

8.– Kasu praktiko batean, kirolarien errendimendua baloratzea.

9.– Lehiaketa-egunetako zereginak planifikatzea eta antolatzea.

6) Mendiko ingurumenari buruzko modulua II.

Helburua:

1.– Mendiko ingurumenari buruzko ezagutza sakontzea.

2.– Mendiko ekologiari buruzko hastapenak.

3.– «Ingurumen-hezkuntza» kontzeptuari buruzko hastapenak.

Edukiak:

1.– Planetan eskiatzeko dauden eremuak: Espainian eskiatzeko dauden eremuak; Europan 
eskiatzeko dauden eremuak; planetako gainerako lekuetan eskiatzeko dauden eremuak.

2.– Geologiari buruzko kontzeptu orokorrak. Oinarrizko terminologia. Iberiar Penintsulako 
mendikateen geogenesia. Europako mendikateen geogenesia.

3.– Mendiko ekologiari buruzko ezagutzaren hastapena. Ekologiaren kontzeptua. Ingurune 
biologikoa; ekosistemak eta espezieak. Antolaketa-mailak, ekosistemak. Elikadura-kateak, maila 
trofikoak. Materiaren zikloak. Energia-fluxua. Ekosistemen tamaina. Biomasa eta produkzioa. 
Produktibitatea. Espezien arteko harremanak. Iberiar Penintsulako mendiko ekosistemak. 
Gizakiaren produkzio-jardueraren eragina mendiko gune naturaletan, basoko landarediari eta 
faunari dagokionez. Turismoaren eta kirol-turismoa esaten zaionaren eragina mendiko eremuetako 
eta landa-herrixketako ekonomia- eta kultura-garapenean.

4.– Ingurumen-hezkuntza: aurrekariak. Ingurumen-hezkuntzaren helburuak. Baliabide 
metodologikoak.
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Ebaluazio-irizpideak:

1.– Mendiko ekosistemen ezaugarriak identifikatzen jakitea.

2.– Ekosistemen printzipioak eta horien arteko harremana azaltzen jakitea.

3.– Kasu praktiko bat izanik eta bibliografia egokia erabilita, eremu jakin bateko faunari buruzko 
azalpen orokorra egiten jakitea.

4.– Gizakiaren jardunak Espainiako mendiko eremu jakinetako basoko habitatetan duen eragina 
aztertzea.

5.– Turismoaren sektoreak Espainiako mendiko zonaldeetako landa-garapenean duen eragina 
deskribatzen jakitea.

6.– Naturarekiko errespetuari buruz sentsibilizatzeko eta ingurumenaren gaineko eragin 
kaltegarriak minimizatzeko banaka eta taldean egiteko ekintzak proposatzea.

6) Kirol-segurtasunari buruzko modulua II.

Helburuak:

1.– Mendiko meteorologiaren printzipio orokorrak jakitea.

2.– Elur-estaldurak bereiztea eta aldaketak interpretatzea.

3.– Elur-jausiengatik elur azpian pertsonak geratuz gero, jarduteko zer metodo dauden jakitea.

4.– Irrati-komunikazioa mendian erabiltzen jakitea.

Edukiak:

1.– Mendiko meteorologia eta klimatologia. Klimatologia eta meteorologiari buruzko hastapenak. 
Atmosferaren ezaugarri fisikoak. Atmosferaren oinarrizko termodinamika. Presio atmosferikoa. 
Airearen hezetasuna. Haizea. Hodeiak. Kondentsazioa eta prezipitazioak. Lainoa. Atmosferaren 
zirkulazio orokorra. Aire-masak eta fronteak. Depresio estratropikalak. Zikloi tropikalak. Tokiko 
fenomeno bortitzak. Meteorologia sinoptikoa. Tokiko meteorologia. Meteorologia-zerbitzuak 
eta eguraldiaren iragarpena. Iberiar Penintsulako klimatologia. Iberiar Penintsulako egoera 
atmosferikoak. Iberiar Penintsulako geografia, mendikateei dagokienez. Iberiar Penintsulako 
mendikateetako klimatologia. Meteorologiaren iragarpena, inguruneari erreparatuta. Munduko 
Meteorologia Antolaketa.

2.– Elurra eta elur-jausiak: elurraren ezaugarriak. Elur-estalduraren osaera. Elurraren 
metamorfosia: Estalduraren estratifikazioa, isoterma-metamorfosia, gradiente-metamorfosia, 
fusio-metamorfosia, elurraren bilakaera azaleran. Elur-estalduraren bilakaeran eragiten duten 
faktore klimatikoak. Elur-estalduraren oreka eta elur-jausiak. Elur-jausien kausak. Elur-jausien 
arriskuen aurreikuspena. Elur-jausiak neurtzeko eta aurreikusteko teknikak. Edukien aplikazioa 
neguko kiroletako estazioetan.

3.– Sorospena eta salbamendua elurtuta dauden eremuetan: neguan mendian izaten diren 
arrisku objektiboak eta subjektiboak, eskia daitekeen eremuei dagokienez; sorospena elur-
jausietan. Edukien aplikazioa.

4.– Irrati-komunikazioak: irrati-igorgailuaren oinarrizko erabilera; irrati-igorgailuaren erabilera 
mendian; sorospenerako irrati-frekuentziak.
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Ebaluazio-irizpideak:

1.– Meteorologiari buruzko informazio-iturriak zerrendatzea.

2.– Meteorologia-iragarpenak interpretatzea.

3.– Eguraldi-aldaketak aurreikusten laguntzen duten naturako zeinuak identifikatzea.

4.– Ekaitz-fronte motak bereiztea. Atmosferaren egitura bertikala deskribatzea.

5.– Hodei-motak eta meteoro-motak bereiztea.

6.– Airearen egonkortasun- eta ezegonkortasun-baldintzak zehaztea eta ekaitzak sortzea 
eragiten duten baldintzak zehaztea.

7.– Haizeak sortzea eragiten duten faktoreak definitzea.

8.– Atmosferaren zirkulazio orokorra deskribatzea.

9.– Meteorologia sinoptikoaren fronte-motak bereiztea.

10.– Iberiar Penintsulako, Europa kontinenteko eta Britainiar Uharteetako klimak deskribatzea, 
egoera atmosferiko tipikoen deskripzioa eginez.

11.– Espainian klimaren eraginez sortutako eremuak identifikatzea.

12.– Elur-eraketa atmosferan nola gertatzen den azaltzea.

13.– Jarduteko modua elur-jausietan.

14.– Pistatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

15.– Atmosferako zeinuak interpretatzea, eta, horiek abiapuntu hartuta, eguraldiak izan 
dezakeen eboluzioa zehaztea.

16.– Tokiko meteorologiaren aurreikuspenak egitea, besteak beste, tresnei, zeruari eta hodeiei 
zuzenean erreparatuta.

17.– Meteorologia-faktoreak eta horiek elur-estalduran duten eragina lotzea.

18.– Elurraren metamorfosi-motak, parte hartzen duten faktoreak eta horien ondorioak bereiztea 
eta interpretatzea.

19.– Elur-kristal motak bereiztea. Elur-estaldura orekan identifikatzea.

20.– Elur-estaldura desorekatzea eragiten duten faktoreak azaltzea; elur-jausiak gertatzeko 
arrisku-faktoreak.

21.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

22.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

23.– Elur-jausien mekanismoa definitzea.

24.– Pistatik kanpoko eremuetarako oinarrizko segurtasun-neurriak definitzea.

25.– Kasu praktiko bat izanik, pistatik kanpoko eremuetan snowboarderako ibilbide bat 
planifikatzea, kontuan hartuta, besteak beste, lurzoru-azterketa, meteorologiari buruzko datuak 
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eta iragarpenak, aurrera egiteko teknikak eremu ezegonkorretan eta elur-jausiren bat gertatuz 
gero abian jarri beharreko jarduerak.

26.– Istripua izan duten pertsonen salbamenduan eta erreskatean helikoptero-bitartekoen 
ekarpena deskribatzea.

27.– Elur-jausi batean azpian geratu diren biktimak ditugulako adibidea izanik: ultrasoinu-
tresnak erabiltzea, esate baterako, ARVA motakoa; biktimak aurkitzeko zunda-ekipo bat zuzentzea 
eta koordinatzea; biktimei laguntzeko eta haiek ebakuatzeko jardunak kronologiaren arabera 
zerrendatzea; elur-jausien arriskuak neurtzeko CEN eskala praktikan interpretatzea; helikopteroa 
erabili beharreko sorospen-egoerako adibidea izanik, antolatzeko gaitasuna erakustea; erreskate-
zerbitzuetakoei alerta jakinaraztea; hurbilketa-eremua (HE) hautatzea; hurbilketa-eremua 
markatzea; helikopteroaren hurbilketa kontrolatzea; barruan sartzea.

28.– Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen eremuaren barruan pistatik kanpora 
dauden guneetan snowboarderako ibilbide bat planifikatu behar delako adibide bat izanik: lurzorua 
aztertzea; meteorologiari buruzko datuak eta iragarpenak lortzea; aurrera egiteko teknikak 
erabiltzea eremu ezegonkorretan.

29.– Elur-jausi motak bereiztea: eraketa, ezaugarriak eta jaustearen kausak.

30.– Elur-estalduraren estratu-profila izanik, elur-jausiak gertatzeko arriskuak baloratzea eta 
gerta daitekeen elur-jausi mota zehaztea.

31.– Sorospen-lanetan laguntzea, elur-jausiak gertatuz gero.

III.– Bloke osagarria.

Snowboardeko kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako erdi-mailako bigarren mailako 
irakaskuntzen bloke osagarria eta eski alpetarreko kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

IV.– Prestakuntza Praktikoko Blokea.

Helburua:

1.– Snowboardeko kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak, martxoaren 3ko 
319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez gain, helburu hau du: ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Snowboardaren teknika eta taktika irakatsi.

1.2.– Snowboardeko entrenamendua zuzendu.

1.3.– Pertsonak eta taldeak zuzendu, Snowboardeko lehiaketetan.

1.4.– Espezialitate horretan aritzen diren kirolarien egokitze fisikoa zuzendu.

1.5.– Snowboardeko jarduerak programatu eta antolatu.

Garapena:

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- Snowboardeko kirol-
teknikariaren berezko jardueretara jarraitasunez, izendatutako tutore baten ikuskapenpean 
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eta horretarako izendatutako taldeekin joatean datza eski Snowboardeko kirol-teknikariaren 
prestakuntza praktikoa. Prestakuntzaldi hori garatzeko, ondokoak egin beharko dira:

1.1.– Snowboardaren hastapenerako saioak eta hobekuntza-saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 30etik % 40ra bitartean.

1.2.– Snowboardeko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.3.– Snowboard alpetarreko eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza praktikoko 
blokearen denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.4.– Dagokion mailan, snowboardeko lehiaketetan parte hartuko duten taldeen zuzendaritza-
saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 25era bitartean.

1.5.– Gauzatutako jarduerak programatzeko saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.

3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu, eta, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

1.5.1.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldeen egitura eta 
funtzionamenduaren deskripzioa.

1.5.2.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

1.5.3.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

Tutorearen ebaluazio-txostena.
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Ordutegiaren banaketa

Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikaria 
Teoria 
Orduak 

Praktika 
Orduak 

Bloke komuna   
Kirol-biomekanika 10 10 
Kirol-errendimendu handiko entrenamendua 20 20 
Ahaleginaren fisiologia 20 10 
Kirolaren kudeaketa 20 5 
Errendimendu handiaren psikologia 10 5 
Errendimendu handiko soziologia 10 - 
Guztira 90 50 
Blokearen ordu-kopurua 140 
Bloke espezifikoa   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guztira 255 155 
Blokearen ordu-kopurua 410 
Bloke Osagarria. 50 
Prestakuntza Praktikoko Blokea. 200 
Irakaskuntzen ordu-kopurua. 800 
Amaierako Proiektua.  75 

1.– Profesionalaren profilaren deskripzioa.

1.1.– Profesionalaren profilaren deskripzio orokorra.

Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak egiaztatzen duenez, titularrak beharrezko 
gaitasunak ditu Snowboardeko kirolarien eta taldeen entrenamendua programatzeko eta 
zuzentzeko, horien guztien parte-hartzea zuzentzeko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan, 
bai eta neguko kiroletako eskolak zuzentzeko ere.

1.2.– Gaitasun-atalak.

– Espezialitate horretan aritzen diren kirolarien entrenamendua planifikatu eta zuzendu. 
Snowboardeko kirolarien eta taldeen parte-hartzea programatu erdi-mailako eta goi-mailako 
lehiaketetan.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola zuzendu.

1.3.– Lanbide-gaitasunak.

Teknikariak gai izan behar du:

– Entrenamenduaren epe ertain eta luzerako berariazko programazioa eta programazio 
operatiboa egiteko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.
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– Entrenamendu teknikoa eta taktikoa zuzentzeko, goi-mailako lehiaketak helburu izanik.

– Espezialitate horretan aritzen diren kirolarien egokitze fisikoa kirol-errendimenduaren arabera 
zuzentzeko.

– Lehiaketetan aplikatu beharreko planteamendu taktikoa egiteko, kirol-errendimendu handiaren 
arabera.

– Lehiaketaren barruan kirolariaren edo taldearen jardun teknikoa eta taktikoa zuzentzeko.

– Kirolariaren edo taldearen lehiaketaren ondorengo jarduna ebaluatzeko.

– Kirolarien edo taldeen errendimendua baloratzeko, kirolaren zientzietako espezialistekin 
batera.

– Snowboardaren garapenarekin lotutako kirol-jarduerak abian jar daitezen programazioa 
egiteko.

– Beste kirol-teknikari batzuen jarduera planifikatzeko eta koordinatzeko.

– Haren mende dauden teknikarien segurtasuna bermatzeko.

– Enpresa ertain edo txiki baten kudeaketa ekonomikoaren eta administratiboaren arloko lanak 
egiteko.

– Snowboardeko lehiaketak diseinatzen, planifikatzen eta teknikoki zuzentzen laguntzeko.

– Lanbide-jardueran eragina duten aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta 
antolamenduzkoetara egokitzeko.

1.4.– Kirol-eremuan duen kokapena.

Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak ziurtatzen duenez, titularrak bere 
erantzukizunak modu autonomoan edo erakunde publiko edo enpresa pribatu batean bere gain 
hartzeko ezagutzak eta lanbide-gaitasun nahikoak eskuratu ditu.

Snowboardeko goi-mailako kirolarien eta taldeen irakaskuntzaren, entrenamenduaren eta 
zuzendaritzaren eremuan beteko du jarduera. Neguko kiroletako estazio batean eskia daitekeen 
eremuaren barruan balizatuta dauden pistetan eta pistatik kanpo beteko du lanbidea. Jardun-
eremutik berariaz salbuetsita dago aurrera egiteko eskaladako edo alpinismoko teknika eta 
material espezifikoak beharrezkoak diren lur-eremuetatik barrena jardutea.

Kirolaren kudeaketari dagokionez, neguko kiroletako sailak, atalak edo eskolak zuzentzen 
laguntzen beteko du jarduera.

Ondorengo erakunde edo enpresatan gara dezake bere jarduera:

– Kirol-errendimendu handiko zentroak.

– Kirol-teknifikazioko zentroak.

– Neguko kiroletako eskolak.

– Kirol-klubak edo –elkarteak.

– Federazioak.

– Kirol-patronatuak.

– Kirol-zerbitzuetako enpresak.
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– Neguko kiroletako kirol-teknikarien prestakuntza-zentroak.

1.5.– Lan-erantzukizunak.

Teknikari honi erantzukizun hauek eskatzen zaizkio:

– Erdi-mailako eta goi-mailako snowboardean aritzen diren kirolarien entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa programatzea eta zuzentzea.

– Espezialitate horretan aritzen diren kirolarien egokitzapen fisikoa programatzea eta zuzentzea. 
Kirolarien errendimendua baloratzea.

– Haren mende dauden teknikariak zuzentzea eta haien segurtasuna bermatzea.

– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola baten zuzendaritza teknikoa bere gain hartzea, bai eta 
kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa ere.

I.– Bloke komuna.

Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako irakaskuntzen bloke 
komuna eta eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariari dagokiona berdina da.

II. Bloke espezifikoa.

1) Lanbide-garapenari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Neguko kiroletako lanbide-arloa zein den jakitea.

2.– Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren eskumenak zein diren jakitea.

3.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak identifikatzea.

4.– Espainian eta nazioartean neguko kiroletako dopinaren arloan dauden arautegiak jakitea.

5.– Neguko kiroletako ekitaldiak eta jarduerak nola antolatzen diren jakitea.

6.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak antolatzeko eta sustatzeko irizpideak ikastea.

7.– Neguko kirolekin zerikusia duten jarduera-proiektuak egiten eta abian jartzen ikastea.

8.– Neguko kiroletako lehiaketak antolatzen ikastea, eskualde-mailakoak zein nazio-mailakoak.

Edukiak:

1.– Neguko kiroletako lanbide-arloa. Lan-arloko legedia. Jardun profesionala. Neguko kiroletako 
goi-mailako kirol-teknikariaren eskumenak. Neguko kiroletako goi-mailako teknikariak bete 
ditzakeen funtzioak eta eginkizunak. Jarduneko mugak eta erantzukizunak.

2.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariak lanbidean jardutean dituen erantzukizun 
zibilak eta penalak. Materialak, ekipamenduak, instalazioak. Entrenamendu-metodoak eta 
lehiaketak. Kirolarien osasuna eta segurtasuna.

3.– Neguko kirolak irakasten dituzten eta/edo entrenatzen dituzten erakundeen kudeaketa, 
zuzendaritza eta administrazioa.

4.– Kirol-proiektuak: Proiektuen diseinua. Proiektuak gauzatzea eta kontrolatzea.
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5.– Kudeaketa-lanetarako informatika: kontzeptu orokorrak. Kudeaketari aplikatutako informatika.

6.– Norberarena baino maila txikiagoko kirol-teknikarien zuzendaritza eta koordinazioa.

7.– Lehiaketarako taldeen zuzendaritza eta sustapena. Kirol-klubak. Lurralde-federazioak. 
Espainiako federazioa.

8.– Lehiaketen antolaketa: lehiaketen antolaketa, erkidego-mailan eta toki-mailan; lehiaketen 
antolaketa Espainian; lehiaketen antolaketa nazioartean.

9.– Dopina: neguko kiroletako dopinari buruzko Espainiako araudia; neguko kiroletako dopinari 
buruzko nazioarteko araudia.

10.– Neguko kiroletako ekitaldien eta jardueren antolaketa. Neguko kirolen sustapena. Neguko 
kirolekin zerikusia duten jardueren antolaketa eta sustapena. Deialdiak eta araudiak. Azpiegituren 
koordinazioa.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Neguko kiroletako goi-mailako kirol-teknikariaren berezko funtzioak eta eginkizunak 
deskribatzea, eskumen hauekiko: lehiaketako taldeen entrenatzailea; neguko kirolen 
irakaskuntzaren programazioa eta zuzendaritza; neguko kiroletako kirol-teknikarien zuzendaritza 
eta koordinazioa; neguko kiroletako eskola bat zuzendaritza.

2.– Behar bezala zehaztutako egoera bat adibide hartuta, neguko kiroletako kirol-ekitaldi 
baten antolaketa diseinatzea: ekitaldiaren antolaketa-egitura deskribatzea; ekitaldia gauzatzeko 
beharrezkoak diren giza baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; ekitaldia gauzatzeko 
beharrezkoak diren baliabide materialak definitzea; programan adierazitakoa gauzatzeko 
aurrekontu bat egitea; ekitaldia finantzatzeko modua definitzea; programan adierazitakoa 
gauzatzeko aurrekontu bat egitea.

3.– Kirol-klub batean edo kirol-elkarteren bateko atal batean, neguko kirolak garatzearekin 
zerikusia duen jarduera-plana egiteko beharrezko informazioa definitzea, bai eta hori abian jartzeko 
irizpideak eta prozedurak ere.

4.– Behar bezala zehaztutako jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta: programari 
ondoen datorkion antolaketa-egitura deskribatzea; ekitaldia gauzatzeko beharrezkoak diren giza 
baliabideak eta horiek kontratatzeko modua definitzea; programa gauzatzeko beharrezkoak diren 
baliabide materialak definitzea; programan adierazitakoa gauzatzeko aurrekontu bat egitea; 
neguko kirolekin zerikusia duten jarduerak planifikatzeko, programatzeko eta antolatzeko sistemak 
aplikatzea.

5.– Neguko kiroletako lehiaketa baten egoera praktiko bat izanik, dopinari buruzko Espainiako 
eta nazioarteko araudiaren aplikazioa azaltzea.

6.– Neguko kirolen barruan, espezialitateren batean lehiaketetan parte hartzen duen talde baten 
zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak definitzea.

7.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza teknikoaren berezko funtzioak eta zereginak 
definitzea.

8.– Neguko kirolen irakaskuntzan edo entrenamenduan aritzen diren erakundeen merkataritza- 
eta kirol-jarduerak planifikatzeko eta antolatzeko sistemak definitzea eta aplikatzea.

9.– Kirol-kudeaketarako egokitutako sistema informatikoak erabiltzen jakitea.
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10.– Neguko kirolen barruan, erregional kategoriako lehiaketa bat egiteko antolaketa-irizpide 
guztiak aplikatzea.

2) Snowboardeko materialari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan erabiltzen diren materialen ezaugarriak ezagutzea.

2.– Snowboard alpetarreko diziplinen ezaugarrien arabera material teknikoa hautatzeko zer 
irizpide aplikatu behar diren jakitea.

3.– Material teknikoa kirolariaren ezaugarrietara egokitzeko zer irizpide aplikatu behar diren 
jakitea.

4.– Material teknikoak prestatzeko prozesu bereziak ezagutzea.

5.– Lokailuak jartzeko eta doitzeko modu bereziak ezagutzea.

6.– Lehiaketarako osagarri bereziak jartzeko moduak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan erabiltzen diren materialen ezaugarriak: 
snowboarda; botak; lokailuak; jantziak; babesgarriak; kaskoak; beste batzuk.

2.– Eski alpetarreko diziplinaren araberako material teknikoaren hautaketa.

3.– Material teknikoa kirolariari egokitzea. Materialen testak.

4.– Oholen prestaketa-lan bereziak. Zolen prestaketa bereziak. Ertzen prestaketa bereziak. 
Argizariak eta argizaria emateko sistema bereziak. Prestaketa bereziak diziplinaren, kirolariaren 
eta elurraren arabera.

5.– Boten prestaketa bereziak.

6.– Lokailuen muntaketa- eta doitze-lan bereziak.

7.– Osagarri berezien muntaketak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Material teknikoek zenbait egoeratan betetzen duten funtzioa zehaztea.

2.– Material teknikoa hautatzea eta hautaketa arrazoitzea.

3.– Snowboarda egiten dutenen prestaketa-prozesu berezia egitea snowboardeko diziplina 
hauetarako: alpetarra, BoarderCross-a eta Freestyle-a.

4.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako boten prestaketa-
prozesu berezia egitea.

5.– Lokailuen muntaketa- eta doitze-lan bereziak egitea.

6.– Material osagarri berezien muntaketa egitea.

3) Snowboardeko entrenamenduaren metodologiari buruzko modulua II.
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Helburuak:

1.– Snowboardeko errendimendu handiari aplikatutako entrenamenduaren teoriari buruzko 
ezagutzan sakontzea.

2.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
berariazko pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

3.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
berariazko trebetasun fisikoen entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

4.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
berariazko trebetasun psikikoen entrenamenduaren ezagutzan sakontzea.

5.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako entrenamenduetan 
eta lehiaketetan lehenera etortzeko erabiltzen diren prozesuen ezagutzan sakontzea.

Edukiak:

1.– Kirol-errendimenduaren eta kirol–errendimendu handiaren definizioa.

2.– Entrenamenduaren eta lehiaketaren arteko lotura.

3.– Kirol-errendimenduaren planifikazioa eta garapena.

4.– Kirol-errendimenduaren osagaiak: errendimenduaren egiturari buruzko eredua.

5.– Egokitzeko mekanismoak eta prozesuak: egokitzapen metabolikoak, egokitzapen 
morfologikoak.

6.– Snowboard alpetarrari eta BoarderCross-ari aplikatutako entrenamendu-printzipioak.

7.– Snowboarda eta Freestyle-ri aplikatutako entrenamendu-printzipioak.

8.– Errendimendu handiko planifikazio- eta garapen-faseak snowboardean. Snowboard 
alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinen analisia. Kirolariaren errendimendu-
mailaren eta entrenamenduaren diagnostikoa. Helburuak eta arauak zehaztea. Entrenamenduaren 
eta lehiaketaren planifikazioa eta periodizazioa. Entrenamendua eta lehiaketa gauzatzea. 
Entrenamenduaren eta lehiaketaren kontrola. Errendimenduen analisia eta zuzenketak, 
entrenamenduetan eta lehiaketetan.

9.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun bereziak: zinestesia-desberdintasunak. Mugimenduen 
konbinazioa, giharren arteko koordinazioa. Espazio- eta denbora-orientazioa. Mugimenduen 
eraldaketa. Erreakzioa. Erritmoa. Oreka dinamikoa. Mugimendu-ekonomia, giharren barruko 
zuntzen arteko koordinazioa. Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko 
diziplinetarako eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun berezien entrenamenduaren 
planifikazioa eta periodizazioa. Entrenamendu-orduak.

10.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina 
duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun berezien entrenamendurako metodologia. 
Entrenamenduaren antolaketa: Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko 
diziplinetarako eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun berezien entrenamendurako 
bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Errendimendua baloratzeko metodoak.
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11.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina 
trebetasun fisiko bereziak:

11.1.– Erresistentziaren adierazpenak: erresistentzia anaerobiko laktikoa, alaktikoa eta mugen 
adierazpenak.

11.2.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetako keinu 
teknikoetan eragina duten gihar-multzoak eta gihar-uzkurdura motak.

11.3.– Gihar-zuntz moten proportzioa zehaztea: Bosco testa.

11.4.– Indarraren adierazpenak: gehienezko indar dinamikoa, indarra-abiadura, indar esplosibo 
elastikoa, indar esplosibo elastikoarekiko erresistentzia.

11.5.– Abiaduraren adierazpenak: erreakzio-abiadura, mugimendu ziklikoen eta aziklikoen 
abiadura, mugimendu-abiadurarekiko erresistentzia.

11.6.– Malgutasuna: giharren elastikotasuna, giharren biskositatea, artikulazioen mugikortasuna.

11.7.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
trebetasun fisiko berezien entrenamenduaren planifikazioa eta periodizazioa. Entrenamendu-
orduak.

12.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetarako eragina duten 
trebetasun fisiko berezien entrenamendurako metodologia.

13.– Entrenamenduaren antolaketa: Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko 
diziplinetarako eragina duten trebetasun fisiko berezien entrenamendurako bitartekoak, baliabideak 
eta laguntzak. Errendimendua baloratzeko metodoak: biologikoak, fisikoak eta ergojump-a.

14.– Eski alpetarreko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan eragina duten 
trebetasun psikikoak eta jarrera-trebetasunak: helburuak ezartzea, errendimendu-gaitasuna, 
errendimendurako jarrera. Izaeraren eta jarreraren gaitasunak. Trebetasun psikikoak eta afektiboak. 
Trebetasun intelektualak. Trebetasun sozialak.

15.– Snowboardeko diziplinetako entrenamenduetan eta lehiaketetan biologikoki eta psikikoki 
lehenera etortzeko erabiltzen diren prozesuak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Errendimendu handiko entrenamenduaren teoria definitzea eta snowboardari aplikatzea.

2.– Errendimendu handiko snowboardean eragina duten pertzepzio- eta mugimendu-
trebetasunen entrenamendua definitzea eta programatzea.

3.– Errendimendu handiko snowboardean eragina duten trebetasun fisikoen entrenamendua 
definitzea eta programatzea.

4.– Errendimendu handiko snowboardean eragina duten trebetasun psikikoen entrenamendua 
definitzea eta programatzea.

5.– Snowboard alpetarreko, BoarderCross-eko eta Freestyle-ko diziplinetako entrenamenduetan 
eta lehiaketetan lehenera etortzeko erabiltzen diren prozedurak azaltzea eta zuzentzea.

4) Snowboardaren tekniken eta taktiken optimazioari buruzko modulua.
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Helburuak:

1.– Snowboardaren diziplinetako goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetan zer betebehar bete 
behar diren jakitea.

2.– Biraketaren ereduzko keinu teknikoari buruzko biomekanikaren ezagutzan sakontzea.

3.– Biraketaren ereduzko keinu teknikoa snowboardeko diziplinetara egokitzeko moduak jakitea, 
bai eta egoera jakin baten arabera egokitutako biraketen keinu teknikoen aldaerak ere.

4.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea, Snowboardeko diziplina guztietan.

5.– Kirolarien errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzeko eta horien jarraipena egiteko 
metodoak ezagutzea.

Edukiak:

1.– Snowboardaren didaktika. Snowboard alpetarra eta BoarderCross-a irakasteko pedagogia-
progresioen analisia. Snowboard alpetarraren eta BoarderCross-aren irakaskuntzarako 
programazioa. Snowboard Freestyle-a irakasteko pedagogia-progresioen analisia. Snowboard 
Freestyle-aren irakaskuntzarako programazioa.

2.– Snowboard Freestyle eta BoarderCross-a egiteko berariazko instalazioak. Eraikuntza eta 
ebaluazioa.

3.– Snowboardaren tekniken analisia. Snowboard alpetarraren eta BoarderCross-aren teknika. 
Snowboard Freestyle-aren teknika.

4.– Espezialitateen entrenamendu konbinatuaren analisia.

4.1.– Slalom erraldoia:

4.1.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia.

4.1.2.– Slalom erraldoiko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak. Snowboardari 
dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio ertaineko biraketaren ereduzko keinu 
teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa. Sortze-faseak. Eroapen-faseak. Kanpoko eta 
barruko indarrak. Biraketaren ereduzko keinu teknikoa slalom erraldoira egokitzeko modua. 
Biraketaren keinu tekniko egokituaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen faktore hauen arabera: 
malda, lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

4.1.3.– Teknikaren entrenamendua:

– Analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren berariazko entrenamendua. 
Trebetasun fisikoen eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. 
Teknikaren oinarrien entrenamendua. Biraketaren keinu tekniko egokituaren entrenamendua 
hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, egoera jakinen 
arabera. Laktato-maila optimoetako entrenamendua. Entrenamendu teknikoa neke- eta estres-
egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, abiaduraren, mailaren, jarraitutasunaren eta 
dosifikazioaren entrenamendua. Teknikaren entrenamendua programatutako elurretan. Lau 
diziplinen entrenamendu teknikoaren konbinazioa. Atetik irteteko teknikak. Helmugara iristeko 
teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren 
entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Slalom erraldoirako teknika 
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entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko 
planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

4.1.4.– Taktikaren entrenamendua: keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren, 
dosifikazioaren eta egokitzapenaren entrenamendua slalom erraldoiko ibilbideetan eta faktore 
hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Espazioari eta 
denborari dagokionez, mugimendu-xehetasunen entrenamendua slalom erraldoiko ibilbideetan. 
Lasterketa Lerroaren entrenamendua, faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, bihurgune-
mota, abiadura eta ikuspena. Slalom erraldoiaren berezko ate-konbinazioen entrenamendua, 
hainbat egoeratan. Ikusizko analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, 
slalom erraldoiko ibilbideetan. Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Lasterketa 
Lerroko akatsak zuzentzeko ariketak. Slalom erraldoiko ibilbideak ezagutzea eta gogoan hartzea. 
Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren entrenamendurako metodoak, 
bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Slalom erraldoirako taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta 
prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Segurtasuna 
entrenamenduetan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa. Laktato-testa.

4.2.– Duel-a:

4.2.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia: Duel-modalitateko 
erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

4.2.2.– Snowboardari dagokionez, abiadura handian egindako arku eta erradio laburreko 
biraketaren ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa; sortze-fasea; eroapen-
faseak; kanpoko eta barruko indarrak; biraketaren ereduzko keinu teknikoa Duel-aren baldintzetara 
egokitzea. Biraketaren keinu tekniko egokituaren aldaerak ibilbide jakin batek dituen faktore hauen 
arabera: malda, lurzorua, elur-mota, abiadura eta bihurgune-mota.

4.2.3.– Teknikaren entrenamendua: analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren 
berariazko entrenamendua. Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. 
Teknikaren oinarrien entrenamendua. Biraketaren keinu tekniko egokituaren entrenamendua 
hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, egoera jakinen 
arabera. Laktato-maila optimoen entrenamendu teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu 
teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. 
Teknikaren entrenamendua, programatutako elurretan. Lau diziplinen entrenamendu teknikoaren 
konbinazioa. Pisua banatzeko eta ertzez aldatzeko mugimenduaren abiaduraren entrenamendua. 
Atetik irteteko teknikak. Projump-aren teknika. Helmugara iristeko teknikak. Etapa horietako 
akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren entrenamendurako 
metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Duel-modalitaterako teknika entrenatzeko ordu-
kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. 
Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

4.2.4.– Taktikaren entrenamendua: keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, 
jarraitutasunaren, dosifikazioaren eta egokitzapenaren entrenamendua Duel-modalitateko 
ibilbideetan eta faktore hauen arabera: lurzorua, elurra, bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. 
Pisua banatzeko eta/edo ertzez aldatzeko mugimenduaren abiaduraren entrenamendua. 
Espazioari eta denborari dagokionez, mugimendu-xehetasunen entrenamendua Duel-modalitateko 
ibilbideetan. Lasterketa Lerroaren entrenamendua, faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elurra, 
bihurgune-mota, abiadura eta ikuspena. Duel-aren berezko ate-konbinazioen entrenamendua, 
hainbat egoeratan. Bandera triangeluarretik pasatzea. Ikusizko analizatzaileak duen berariazko 
zereginaren entrenamendua, duel-modalitateko ibilbideetan. Taktikaren entrenamendua neke- 
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eta estres-egoeretan. Lasterketa Lerroko akatsak zuzentzeko ariketak. Duel-eko ibilbideak 
ezagutzea eta gogoan hartzea. Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren 
entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Duel-modalitateko taktika 
entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko 
planifikazioan. Segurtasuna entrenamenduetan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta 
balorazioa. Laktato-testa.

4.3.– BoarderCross-a:

4.3.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia: BoarderCross-eko 
erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako betebeharrak.

4.3.2.– Snowboardari dagokionez, abiadura handiko desplazamendu-moduen ereduzko keinu 
teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa.

4.3.3.– Oinarrizko desplazamendu-moduak: irristatzea; bideratzea, desplazamendu-modutzat; 
derrapajea; desplazatzeko modu hobetuak; oztopoak gainditzea; kanpoko eta barruko indarrak. 
Snowboarda desplazatzeko moduen ereduzko keinu teknikoa egokitzea BoarderCross-aren 
baldintzetara. Snowboarda desplazatzeko moduen keinu tekniko egokituaren aldaerak ibilbide 
jakin batek dituen faktore hauen arabera: malda, lurzorua, elur-mota, abiadura, bihurgune-mota 
eta peraltea.

4.3.4.– Teknikaren entrenamendua: analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren 
berariazko entrenamendua. Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen berariazko entrenamendua. 
Teknikaren oinarrien entrenamendua. Desplazatzeko moduen keinu tekniko egokituaren 
entrenamendua hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren entrenamendua, 
egoera jakinen arabera. Laktato-maila optimoetako entrenamendua. Entrenamendu teknikoa 
neke- eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren eta 
dosifikazioaren entrenamendua. Teknikaren entrenamendua, programatutako elurretan. Lau 
diziplinen entrenamendu teknikoaren konbinazioa. Desplazamenduetan pisua banatzeko eta 
ertzez aldatzeko mugimenduaren abiaduraren entrenamendua. Atetik irteteko teknikak. Oztopoak 
gainditzeko teknika. Helmugara iristeko teknikak. Aurreratzeko teknikak. Blokeo-teknikak eta 
ibilbide-aldaketa. Etapa horietako akatsak zuzentzeko prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. 
Teknikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. BoarderCross-
eko teknika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko 
eta urteko planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena eta balorazioa.

4.3.5.– Taktikaren entrenamendua: keinu teknikoaren zehaztasunaren, mailaren, jarraitutasunaren, 
dosifikazioaren eta egokitzapenaren entrenamendua BoarderCross-eko ibilbideetan eta faktore 
hauen arabera: malda, lurzorua, oztopo-mota, elurra, bihurgune-mota, peralte-mota, abiadura eta 
ikuspena. Pisua banatzeko eta/edo desplazatzeko modua aldatzeko mugimenduaren abiaduraren 
entrenamendua BoarderCross-eko zirkuituetan. Oztopoak gainditzeko abiaduraren entrenamendua. 
Espazioari eta denborari dagokionez, mugimendu-xehetasunen entrenamendua BoarderCross-eko 
zirkuituetan. Lasterketa Lerroaren entrenamendua, faktore hauen arabera: malda, lurzorua, oztopo-
mota, elurra, bihurgune-mota, peralte-mota, abiadura eta ikuspena. Aurreratzeko entrenamendua. 
Ibilbidez aldatzeko eta ibilbidea blokeatzeko entrenamendua. Bandera triangeluarretik pasatzea. 
Ikusizko analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, BoarderCross-eko 
ibilbideetan. BoarderCross-eko zirkuituaren ibilbidearen saioaren berariazko entrenamenduaren 
funtzioa. Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Lasterketa Lerroko akatsak 
zuzentzeko ariketak. BoarderCross-eko ibilbideak ezagutzea, buruan hartzea eta horietan saioak 
egitea. Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. Taktikaren entrenamendurako 
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metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. BoarderCross-eko taktika prestatzeko ordu-
kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. 
Segurtasuna entrenamenduetan. Atleten errendimenduaren jarraipena eta balorazioa. Laktato-
testa.

4.4.– Freestyle-a:

4.4.1.– Erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako problematikaren analisia.

4.4.2.– Freestyle-modalitateko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetako baldintzak.

4.4.3.– Snowboardaren espezialitatean, abiadura handian eta airean, ibilbide handian, egindako 
akrobaziaren ereduzko keinu teknikoaren analisi zinematikoa eta dinamikoa: prestaketa-fasea; 
gauzatze-fasea; lur-hartzeko faseak; kanpoko eta barruko indarrak. Akrobaziaren ereduzko 
keinu teknikoa Freestyle-ra egokitzea. Akrobaziaren keinu tekniko egokituaren aldaerak ibilbide 
jakin batek dituen faktore hauen arabera: malda, lurzorua, oztopo-mota, elur-mota, abiadura eta 
trantsizio-mota.

4.4.4.– Teknikaren entrenamendua: analizatzaile zinestesikoen, ikusizkoen eta bestibularren 
berariazko entrenamendua. Pertzepzio- eta mugimendu-trebetasunen eta oinarrizkoen berariazko 
entrenamendua. Akrobazia-teknikaren oinarrien entrenamendua. Akrobaziaren keinu tekniko 
egokituaren entrenamendua hainbat egoeratan. Keinu tekniko egokituak dituen aldaeren 
entrenamendua, egoera jakinen arabera. Laktato-maila optimoetako entrenamendua. Entrenamendu 
teknikoa neke- eta estres-egoeretan. Keinu teknikoaren zehaztasunaren, abiaduraren, mailaren, 
jarraitutasunaren eta dosifikazioaren entrenamendua. Teknikaren entrenamendua, programatutako 
elurretan. Lau diziplinen entrenamendu teknikoaren konbinazioa. Half-pipe modalitateari 
dagokionez, trantsizio-erabileraren teknikak. Trantsizio-erabileraren teknikak jauzi zuzenetan. 
Akrobazia prestatzeko teknikak. Akrobazia egiteko teknikak. Etapa horietako akatsak zuzentzeko 
prozesua. Entrenamenduaren antolaketa. Teknikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, 
baliabideak eta laguntzak. Freestyle-rako teknika prestatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren 
banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta urteko planifikazioan. Kirolarien errendimenduaren 
jarraipena eta balorazioa.

4.4.5.– Taktikaren entrenamendua: keinu teknikoaren zehaztasunaren, abiaduraren, mailaren, 
jarraitutasunaren, dosifikazioaren eta egokitzapenaren entrenamendua Freestyle-ko oztopoetan 
eta faktore hauen arabera: malda, lurzorua, oztopo-mota, elurra, trantsizio-mota, abiadura eta 
ikuspena. Espazioari eta denborari dagokionez, mugimendu-xehetasunen entrenamendua 
Freestyle-ko formak egitean. Prestaketaren, aireko etaparen eta lur-hartzearen entrenamendua, 
faktore hauen arabera: malda, lurzorua, oztopo-mota, elurra, trantsizio-mota, abiadura eta 
ikuspena. Oztopoen trantsizioen konbinazioen entrenamendua, hainbat egoeratan. Ikusizko 
analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, Freestyle-ko formak egitean. 
Ikusizko analizatzaileak duen berariazko zereginaren entrenamendua, Freestyle-ko formak egitean. 
Taktikaren entrenamendua neke- eta estres-egoeretan. Jauziak egiteko prestakuntzan, aireko 
etapan eta lur-hartzean egindako akatsak zuzentzeko ariketak. Freestyle-ko formak ezagutzea, 
buruan hartzea eta horiek egiten saiatzea. Lasterketa-estrategia. Entrenamenduaren antolaketa. 
Taktikaren entrenamendurako metodoak, bitartekoak, baliabideak eta laguntzak. Freestyle-rako 
taktika entrenatzeko ordu-kopurua eta prestaketaren banaketa, entrenamendu-saio bakoitzeko eta 
urteko planifikazioan. Segurtasuna entrenamenduetan. Kirolarien errendimenduaren jarraipena 
eta balorazioa. Laktato-testa.
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Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako eta erdi-mailako lehiaketetako baldintzak azaltzen jakitea.

2.– Oinarrizko desplazamendu-moduen eta desplazamendu-modu hobetuen (biraketa)ereduzko 
keinu teknikoak interpretatzea, analisi biomekanikoen bidez.

3.– Oinarrizko desplazamendu-moduen eta desplazamendu-modu hobetuen ereduzko 
keinu teknikoak Snowboard alpetarreko, Freestyle-ko eta BoarderCross-eko diziplinetarako 
egokitzapenak identifikatzea.

4.– Oinarrizko desplazamendu-moduen eta desplazamendu-modu hobetuen ereduzko keinu 
teknikoen aldaerak bereiztea.

5.– Teknikaren eta taktikaren entrenamendu-sistemetan berrikuntzak hautematea.

6.– Errendimenduko eta errendimendu handiko etapetara egokitutako entrenamendu teknikoa 
eta taktikoa planifikatzen, antolatzen eta egiten jakitea, diziplina guztietan.

7.– Entrenamenduetan abian jarri beharreko segurtasun-neurriak definitzen jakitea, eta behar 
adina aplikatzea.

8.– Kirolarien errendimendu teknikoa eta taktikoa baloratzea eta eboluzioaren jarraipena egitea.

5) Kirol-segurtasunari buruzko modulua III.

Helburuak:

1.– Goi-mailako lehiaketako snowboard-modalitatean gehien gertatzen diren lesioak zein izaten 
diren jakitea, kausak identifikatzea, eta horiek eragozteko dauden bitartekoak eta metodoak jakitea.

2.– Snowboardeko diziplinetako goi-mailako entrenamenduetan eta lehiaketetan zer segurtasun-
neurri aplikatu behar diren jakitea.

Edukiak:

1.– Goi-mailako Snowboardean gehien gertatzen diren lesioak: gertatzeko modua; lesioen 
prebentzioa; lesioen errekuperazioa; entrenatzaileen egitekoa Snowboardean gehien gertatzen 
diren lesioen errekuperazioan; beroketaren eragina lesioak prebenitze aldera.

2.– Snowboard-eko, Snowboard alpetarreko eta Freestyle-ko diziplinetako entrenamenduetan 
eta lehiaketetan kontuan hartu beharreko segurtasun-baldintzak.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Goi-mailako snowboardean gehien gertatzen diren lesioak edo traumatismoak deskribatzea, 
kontuan hartuta, besteak beste, horiek gertatzeko kausak, prebentzioa, erakusten dituzten 
sintomak, jarduteko arauak eta aldez aurreko faktoreak.

2.– Entrenatzaileak snowboardean gehien gertatzen diren lesioen errekuperazioan egin 
beharreko jarduna deskribatzea.

3.– Goi-mailako snowboardean gehien gertatzen diren lesioak prebenitzeko lagungarria den 
beroketa bat programatzea eta gauzatzea.

III.– Bloke osagarria.
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Iraupen eskiko Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren titulua lortzera bideratutako 
irakaskuntzen bloke osagarria eta eski alpetarreko goi-mailako kirol-teknikariari dagokiona berdina 
da.

IV.– Prestakuntza praktikoko blokea.

Helburua:

1.– Snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoko blokeak, martxoaren 
3ko 319/2000 Errege Dekretuaren 5. artikuluan xedatutako helburuez gain, helburu hau du: ikasleek 
prestakuntzaldian eskuratutako gaitasunak praktikan garatzea, eta horretarako prestakuntza 
teorikoan eta praktikoan eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak egoera errealetan aplikatzea, 
eta beharrezkoa den esperientzia lortzea eraginkortasunez egiteko honako hauek:

1.1.– Kirolarien eta taldeen entrenamendua programatu eta zuzendu, bai eta horien guztien 
parte-hartzea programatu eta zuzendu snowboardeko erdi-mailako eta goi-mailako lehiaketetan.

1.2.– Snowboard alpetarreko eskiatzaileen egokitzapen fisikoa programatu eta zuzendu.

1.3.– Snowboardaren kirol-irakaskuntza programatu eta zuzendu.

1.4.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien jardunaren jarraipena programatu, zuzendu eta 
koordinatu.

1.5.– Neguko kiroletako sail, atal edo eskola zuzendu.

Garapena:

1.– Aldez aurretik finkatutako aldi batean -berrehun ordukoa, gutxienez- snowboardeko 
goi-mailako kirol-teknikariaren berezko jardueretara jarraitasunez, izendatutako tutore baten 
ikuskapenpean eta horretarako izendatutako taldeekin joatean datza snowboardeko goi-mailako 
kirol-teknikariaren prestakuntza praktikoa. Prestakuntzaldi hori garatzeko, ondokoak egin beharko 
dira:

1.1.– Snowboardeko entrenamendu-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora 
guztiaren % 25etik % 30era bitartean.

1.2.– Snowboard alpetarrean aritzen diren eskiatzaileen egokitze fisikorako saioak: prestakuntza 
praktikoko blokearen denbora guztiaren % 10etik % 20ra bitartean.

1.3.– Taldeen zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen denbora guztiaren % 
20tik % 25era bitartean.

1.4.– Snowboardaren kirol-irakaskuntzarako programazio- eta zuzendaritza-saioak: prestakuntza 
praktikoko blokearen denbora guztiaren % 20tik % 25era bitartean.

1.5.– Beheragoko mailako kirol-teknikarien programazio- eta koordinazio-saioak: prestakuntza 
praktikoko blokearen denbora guztiaren % 15etik % 20ra bitartean.

1.6.– Neguko kiroletako eskola baten zuzendaritza-saioak: prestakuntza praktikoko blokearen 
denbora guztiaren % 10etik % 15era bitartean.

2.– Prestakuntza praktikoko blokeak hiru fase hauek izango ditu: behaketa-fasea, lankidetza-
fasea eta jardun ikuskatuaren fasea.
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3.– Hiru faseak amaitzean, ikasleak praktiken memoria egingo du, eta tutoreak eta prestakuntza 
egin dueneko zentroak ebaluatuko dute.

Ebaluazio-irizpideak:

1.– Prestakuntza praktikoko blokean «gai» eta «ez-gai» kalifikazioak baino ez dira emango. 
«Gai» kalifikazioa lortzeko, honako hauek bete beharko dituzte ikasleek:

1.1.– Fase bakoitzerako ezarritako orduen % 80ra joan gutxienez.

1.2.– Lan-saioetan gogotsu parte hartu.

1.3.– Saio horietako bakoitzean prestakuntza-helburuak lortu.

1.4.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili.

1.5.– Praktiken memoria behar bezala aurkeztu, eta, gutxienez, honako atal hauetan egituratu:

1.5.1.– Praktikaldia egindako zentroaren, instalazioen, espazioen eta taldeen egitura eta 
funtzionamenduaren deskripzioa.

1.5.2.– Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktikei buruzko jarraipen-fitxak, faseen arabera 
taldekatuta.

1.5.3.– Praktiken autoebaluazioari buruzko txostena.

1.5.4.– Tutorearen ebaluazio-txostena.

V.– Amaierako proiektua.

Helburua:

Ikasleak prestakuntza-prozesuan ezagutza teorikoak eta praktikoak barneratu dituela eta horiek 
bateratu, sintetizatu eta aplikatzeko gai dela egiaztatzea da amaierako proiektuaren helburua. 
Eta, hori hala izanik, egiaztatzeko gai dela snowboardeko goi-mailako kirol-teknikariaren berezko 
jarduera profesionalean aritzeko.

Garapena:

1.– Proiektua bera lan original monografiko bat sortzean eta lantzean datza. Lan hori 
prestakuntzan landutako gaitasun-alderdi hauetakoren bati buruzkoa izango da:

1.1.– Snowboardeko kirolarien eta taldeen entrenamendua.

1.2.– Snowboardeko taldeen zuzendaritza teknikoa.

1.3.– Snowboarda egiten duten kirolarien egokitzapen fisikoa.

1.4.– Neguko kiroletako kirol-teknikarien zuzendaritza.

1.5.– Neguko kiroletako eskolen zuzendaritza.

1.6.– Snowboardaren irakaskuntza.

2.– Amaierako proiektuak zati hauek izango ditu:

2.1.– Sarrera, helburuak, materiala eta metodoak, emaitzak, eztabaida, ondorioak eta 
erreferentzia bibliografikoak.
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Ebaluazioa:

1.– Amaierako proiektua bat eta hamar puntu artean ebaluatuko da, dezimalik gabe. Bost 
puntuko kalifikazioak edo hortik gorakoak, biak barne, hartuko dira positibotzat, eta gainerakoak 
negatibotzat.

2.– Honako hauek baloratuko dira proiektuan:

2.1.– Lan original bat egin izana.

2.2.– Hizkera garbia eta berariazko terminologia zuzena erabili izana.

2.3.– Proiektuaren aurkezpen eta egitura zuzena.

2.4.– Proiektuaren egokitasuna eta bideragarritasuna.

2.5.– Berrikuspen bibliografiko osatu bat egin izana (30 erreferentzia bibliografiko, gutxienez).


