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B a im e n d u t a k o  ik a s t a r o a :   



 

IGERIKETAKO OINARRIZKO MONITORE IKASTAROAREN DEIALDIA 

(I. MAILAKO ENTRENATZAILE IKASTAROAREN ESKAINTZA PARTZIALA) 

 

Deialdi honetako entrenatzaile-ikastaroa bat dator igaroaldia deritzon epean zehar aurrera eramango 

diren prestakuntza-jarduerak arautzen dituen abenduaren 7ko EDU/3186/2010 Aginduan 

xedatutakoarekin. 

 

Ikastaro ofiziala da, eta Kirolaren Euskal Eskolak (Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritza) baimentzeko 

tramitazio-prozesua martxan dago. 

 

1 IKASTAROAREN TOKIA, DATA, ETA ORDUTEGIA 

Ikastaroa Euskadiko igeriketa federazioak sustatzen du (http://eif-fvn.org) eta Ibar Ezkerra Lanbide 

Ikastola – Harrobiak (http://www.ibarezkerra.net) gauzatuko du 

 TOKIA DATAK ORDUTEGIA 

SARRERA PROBA 

La Benedictako 

polikiroldegia 

(Sestao) 

2013ko Maiatzaren 

11an 
9:00 eta 17:00 

BLOKE 

ESPEZIFIKOA 

TEORIA 

Ibar Ezkerra 

Lanbide Ikastola 

(Bilbo) 

Miatzak 13, 15, 16, 

20, 22, 23, 27, 29 

eta 30 

19:00etatik 20:00ak 

arte 

BLOKE 

ESPEZIFIKOA 

PRAKTIKA 

La Benedictako 

polikiroldegia 

(Sestao) 

Maiatzak 18 eta 25 

Ekainak 1 

9:00etatik 15:00ak 

arte 

 

 



2. PRESTAKUNTZAREN HELBURUA 

Oinarrizko monitore-ikastaroak igeriketako I. mailako entrenatzaile ikastaroaren arlo (ikasgai) batzuk 

hartzen ditu, bloke espezifikoko arlo batzuk hain zuzen ere. 

 

Ondoren, I. mailako entrenatzaile ikastaroa burutu nahi dutenek ikastaro honetan egindako arloak ez 

dituzte berriz burutu beharko; bakarrik egin behar izango dituzte bloke komunari dagozkion arloak, egin 

ez diren bloke espezifikoko arloak eta praktikaldia. 

 

Teknikariek, I mailako prestakuntzetan, KIROL HASTAPENeko etapan aritzeko gaitasunak jorratzen 

dituzte: 

- Kirol-hastapena irakatsi, dinamizatu eta gauzatu. 

- Kirolariak antolatu, zaindu eta lagundu maila honetako txapelketa edo kirol-jardueretan. 

- Kirol-jardueren segurtasuna bermatu. 

 

3. PRESTAKUNTZA-JARDUEREN EGITURA 

BLOKE ESPEZIFIKOA 

ARLOAK 
ORDU-KOPURUA (MODU 

PRESENTZIALEAN) 

Igeriketaren irakaskuntzaren didaktika 25 

Prebentzioa, segurtasuna eta legedia 20 

GUZTIRA 45 

 

Prestakuntzaren ezaugarriak: 

o Arlo/saio presentzialetan, derrigorrezkoa da orduen % 80ra, gutxienez, bertaratzea. 

o Asistentzia betetzen ez bada, azterketa egiteko eskubidea galduko da. Arlo bakoitzaren saio 

praktikoetako asistentzia derrigorrezkoa delarik 

 

4. MATRIKULA EGIN AHAL IZATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK 

o 16 urte. 

o Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza edo baliokidea gaindituta izatea. 

* Titulazio hauek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) Graduatu Tituluaren baliokide dira: 

a) Teknikari laguntzailearen titulua  
a) Teknikari titulua 

c) Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BUP) bigarren ikasturtea gaindituta izatea, edo, bestela, Batxilergo Bateratu 

Balioaniztueko bi ikasturteak amaitzeko, gehienez, bi ikasgai gainditzea falta dela egiaztatzea.  
d) Goi Batxilergoko titulua.  
e) Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren ikasturtea gainditu izana.  
f) 1963ko Planeko 3. ikasturtea gainditu izana edo irakasgai komun esperimentalen 2. ikasturtea gainditu izana Arte 

Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan.  



g) Industriako ofizial titulua.  
h) Ondorio akademikoetarako, goikoen parekoak diren beste ikasketa batzuk gainditurik izatea.  
k) Batxilergoko tituluaren baliokide diren egoera eta titulu guztiak (taularen eskuineko aldean daude zehaztuta). 

* Eskola Graduatua ez da DBHko tituluaren baliokide. 

* DBH edo baliokidea izan ezean, ordezko heldutasun-proba egin daiteke. Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Sailak urtean behin egiten duen proba da. Argibide gehiagorako, klikatu hemen. 

o Sarrera-proba espezifikoa gainditzea  

 

5. SARRERA-PROBA ESPEZIFIKOA  

o Hauek dira sarrera-probaren ezaugarriak:  

� 200 metroko igeri jarraia egitea, estilo bakarrean. 

� Estilo bakoitzean 25 metro betetzea, koordinazio egokia erabiliz 
o Baldintza espezifikoei buruzko oharrak: 

� Aipatutako proba espezifikoak Espainiako lurralde osoan izango du balioa, proba 

gainditu eta hurrengo 18 hilabeteetan zehar. 

� Uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat, goi mailako edo goi 

errendimenduko kirolari direla egiaztatzen dutenek ez dituzte dagokion kirol-

modalitate edo -espezialitaterako baldintza espezifikoak bete behar. 

� Desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, sarrera-probetako epaimahaiari 

aholkularitza emateko mekanismoaren bat ezarri ahal izango da, desgaitasun-mailak 

prestakuntza probesteko, dagokion mailari lotutako gaitasunak eskuratzeko eta 

lanbidean behar bezala jarduteko aukerarik ematen ote duen aztertzeko. 

 

6. ARLOAK BALIOZKOTZEA-KONPENTSATZEA MEREZIMENDUEN ETA BESTELAKO 

PRESTAKUNTZA OFIZIALEN BIDEZ 

o Ikasleek, beste ikaskuntza ofizialak gaindituta izateagatik, arlo-konpentsazioak/baliozkotzeak 

jaso ditzakete, baldin eta ikasitako edukiak eta konpentsatu nahi den edo diren arloak bat 

badatoz eta aurreko ikaskuntzetako ordu-kopurua berdina edo handiagoa bada. 

o Era berean, uztailaren 13ko 971/2007 Dekretuan oinarritutako goi mailako edo goi 

errendimenduko kirolariek ere eskura ditzakete arlo-konpentsaiozak, hain zuzen ere bere kirol-

modalitateko teknika, taktika eta araudiko edukiekin zerikusia duten bloke espezifikoetako 

arloetakoak. 

o Arloetako baliozkotze- edo konpentsazio-eskaerak: Kirolaren Euskal Eskolari luzatu behar 

zaizkio. Ikasleak eskabidea ikastaroa hasi baino 10 egun lehenago, gutxienez, aurkeztu beharra 

du. 

 

  



7. HIZKUNTZA 

o Euskaraz edo Gazteleraz, eskariaren arabera 

o Igeriketa entrenamendu eta irakaskuntzan gero eta gehiago balioztatu egiten da euskararen 

ezagutza eta irakaskuntza euskaraz egiteko gaitasuna. 

 

8. DIPLOMA 

o Ikasleek prestakuntza gainditu eta gero ondorengo ziurtagiri ofiziala jasotzen dute: 

� Igeriketa modalitateko I. mailako entrenatzaile-ikastaroaren eskaintza partzialaren 

gainditze-ziurtagiria. 

o Igeriketako oinarrizko monitore federazio mailako titulua Euskadiko Igeriketako Federazioak 

izenpetua. 

 

9. IZEN-EMATEAK 

o Izena emateko lekua eta modua: 

� Ibar ezkerra lanbide ikastola – Harrobia. Harrobia plaza 4. 48003 Bilbo. Tf: 944724366 

� Euskadiko Igeriketa Federazioa. Julián Gaiarre etorbidea, 50 beheko solairua 

atzealdean - 48004 Txurdinaga –Bilbo. Tf: 9445981 
o Izena emateko epea:2013ren maiatzaren 10era arte 
o Aurkeztu beharreko agiriak: 

� NANaren fotokopia. 

� Eskatzen den gutxieneko titulu akademikoaren ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua 

edo originala eta fotokopia, edo , bestela, ordezko heldutasun-proba gainditu izanaren 

ziurtagiria. Onartutako agiriak: 

� Titulu akademikoa edo hari dagozkion tasak ordaindu izanaren egiaztagiria. 

� Ikaslearen ikasketa-espedientea edo ziurtagiri akademiko ofiziala (ikasketak 

burututako ikastetxean eska daitekeena) 

� Kalifikazio-liburua (Eskolatze-liburua). 

� Arloen baliozkotzeari edo konpentsazioari dagokionez: Eusko Jaurlaritzako Kirol 

zuzendariaren ebazpena, arloak edo blokeak baliozkotzen dituela adieraziz.  

� Argazki bi. 

� Transferentziaren ziurtagiria (3035 0062 39 0620061416 kontu korrontean egin behar 

da banku transferentzia) 

� Euskal Herriko Igeriketako Federazioak badauka eskubidea ikastaroa bertan behera 

uzteko baldin eta 20 ikasle baino gutxiago dauden. Ordaindutakoa itzuliko da.  

 

o Plaza-kopurua: 25 

 

o Prezioa:  

 PREZIOA 

Sarrera-proba 20 € 

Ikastaroaren arloak - Matrikula 350 € 

GUZTIRA 370 € 

 


