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IGERIKETA ENTRENATZAILE IZATEKO IKASTARO DEIALDIA. 1. MAILA 

2014 – 2015 IKASTURTEA 

 

 

Deialdi honen entrenatzaile-ikastaroa bat dator otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan xedatutakoarekin, 
denboraldi iragankorrean egiten diren formazio jarduerak arautzen dituena. 
 
Formazioa amaitutakoan, beti eta aipatutako otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan agertzen diren 
betekizunak bete badira, Euskal Kirol Eskolaren (Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza) 
aintzatespen ofiziala erdietsiko da; beraz, dagozkion diploma ofizialak entregatuko dira. 
 
Jarduera sustatzen duen federazioak Otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduak xedatzen dituen betekizunak 
bete ezean, ezin izango du eskuratu formazioaren aintzatespena; eta, bidenabar, ezin izango du dagokion 
diploma ofiziala eskuratu. Halaber, aipatu betekizunak betetzen ez direla jakin bezain laster, Eusko 
Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak eragotzi ahal izango du kiroleko formazio-jarduera garatzen 
jarraitzea, federazio sustatzaileak eduki litzakeen ardura penalak, zibilak edo administratiboak gorabehera. 
 

 

1. IKASTAROAREN TOKIA, DATA ETA ORDUTEGIA 
 

Ikastaroa Euskadiko igeriketa federazioak sustatzen du (http://eif-fvn.org) eta HARROBIA heziketa zentroak 

gauzatuko du –(http://www.harrobia.net). 

 

Bilbon 2014-2015 ikasturtean zehar hiru ikastaro egingo dira. Egutegiak eta beste datu batzuk honako hauek 

dira:   
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UDAZKEN – NEGUA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): 

 

 EMATEN DU TOKIA DATAK ORDUTEGIA 

IZEN EMATEA ETA 
MATRIKULA 

---- 
Harrobia 

 (BILBAO) 

Ekainaren 1etik 

irailaren5era.Abuztua 

itxita 

(izen emate ordenaren 

arabera) 

8:30tik 

14:00tara eta 

15:00tik 

17:30etara 

SARBIDE FROGAN PARTE 
HARTZEKO ONARTUEN 

ZERRENDA ARGITAPENA 
---- www.harrobia.net 

Asteartea, 2014ko 

irailaren 9a 
12:00 

SARBIDE PROBA HARROBIA 

MARISTAS 

Polikiroldegian 

Iturribide 78 

(BILBAO) 

Osteguna, 2014ko 

irailaren 11 
19:00 

IKASTAROAN ONARTUEN 
ZERRANDA ARGITARATU 

---- www.harrobia.net 
Ostirala, 2014 irailaren 

12a 
12:00 

B
LO

K
E 

ES
P

EZ
IF

IK
O

A
: 

6
5

 O
rd

u
 AURKEZPENA HARROBIA Harrobia Astelehena, irailaren 22a 19:00 -22:00 

TEORIA HARROBIA Harrobia 

 

Astearte eta 

ostegunetan: irailak 23, 

25 eta 30  

Urriak 2, 7 eta 9  

Urriak 14 eta 16 

18:00tik 

22:00etara. 

Urriak 14 eta 16 

19:00tik 

22:00etara 

EBALUAZIOA HARROBIA Harrobia Asteartea, urriaren 21ean    19:00 -22:00 

PRAKTIKA HARROBIA 

MARISTAS 

Polikiroldegian 

Iturribide 78 

(BILBAO) 

Astelehen, asteazken eta 

ostiraletan: irailak 24, 26, 

eta 29 

Urriak 1, 3, 6, 8, 10, 13, 

15, 17, 20, 22 eta 24 

20:00- 22:00 

BLOKE ESPEZIFIKOEN 
AKTAK ARGITARATU 

----- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Astelehena,2014ko 

azaroaren  3a 
 

B
LO

K
E 

K
O

M
U

N
A

: 
6

0
 

o
rd

u
 

AURKEZPENA HARROBIA Harrobia 
Astelehena, 2014ko 

azaroaren 3a  
19:00 -22:00 

TEORIA - 
PRAKTIKA 

HARROBIA 
Harrobia 

 

Astelehenetik ostiralera: 

azaroak 4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 

21, 24, 25, 26, 27 eta 28. 

19:00- 22:00 

BLOKE KOMUNEN AKTAK 
ARGITARATU 

---- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Azteazkena, abenduaren 

10a 
12:00 

PRAKTIKALDIA 

Kirol klubak 

eta 

zerbitzuen 

empresa 

HITZARTUTA 

(zerrenda 

emango da) 

EAE 
2014ko azaroaren 4tik 

2015eko azaroaren 3ra  
---- 
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NEGUA - UDABERRIA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): 
 

 EMATEN DU TOKIA DATAK ORDUTEGIA 

IZEN EMATEA ETA 
MATRIKULA 

---- 
Harrobia 

 (BILBAO) 

2014ko ekainaren1etik 

2015 urtarrilaren15era. 

Abuztua itxita. 

(izen emate ordenaren 

arabera) 

8:30tik 14:00ra 

eta 15:00tik a 

17:30etara 

SARBIDE FROGAN PARTE 
HARTZEKO ONARTUEN 

ZERRENDA ARGITAPENA 
---- www.harrobia.net 

Asteartea, 2015eko 

urtarrilaren 20a 
12:00 

SARBIDE PROBA HARROBIA 

MARISTAS 

Polikiroldegian 

Iturribide 78 

(BILBAO) 

Osteguna, 2015eko 

urtarrilaren22a 
19:00 

IKASTAROAN ONARTUEN 
ZERRANDA ARGITARATU 

---- www.harrobia.net 
Ostirala, 2015eko 

urtarrilaren 23a. 
12:00 

B
LO

K
E 

ES
P

EZ
IF

IK
O

A
: 

6
5

 O
rd

u
 AURKEZPENA HARROBIA Harrobia 

Astelehena, 2015eko 

otsailaren 2a. 
19:00 - 22:00 

TEORIA HARROBIA Harrobia 

 

Astearte eta 

ostegunetan: otsailak: 3, 

5, 10, 12, 19, 24, 26 eta 

martxoak 

3 

18:00tik 

22:00etara. 

Otsailak 26 eta 

martxoak 3 

19:00tik a 

22:00etara 

EBALUAZIOA HARROBIA Harrobia Osteguna, martxoak 5  19:00 -22:00 

PRAKTIKA HARROBIA 

MARISTAS 

Polikiroldegian 

Iturribide 78 

(BILBAO) 

Astelehen, asteazken eta 

ostiral: otsailak 4, 6, 9, 

11, 13, 18, 20, 23, 25, 27 

martxoak 2, 4, 6 eta 10  

20:00- 22:00 

BLOKE ESPEZIFIKOEN 
AKTAK ARGITARATU 

----- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Astelehena, 2015eko 

martxoaren 16a.  
 

B
LO

K
E 

K
O

M
U

N
A

: 
6

0
 

o
rd

u
 

AURKEZPENA HARROBIA Harrobia 
Astelehena, 2015eko 

martxoaren 16a 
19:00 -22:00 

TEORIA - 
PRAKTIKA 

HARROBIA 
Harrobia 

 

Astelehenetik ostiralera: 

2015eko martxoak 16, 

17, 18, 23, 24, 25, 26, 27 

eta apirilak. 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28. 

19:00- 22:00 

BLOKE KOMUNEN AKTAK 
ARGITARATU 

---- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Asteazkena, 2015eko 

maiatzaren 6a 
12:00 

PRAKTIKALDIA 

Kirol klubak 

eta 

zerbitzuen 

empresa 

HITZARTUTA 

(zerrenda 

emango da) 

EAE 

2015eko martxoaren 

16tik 2016ko martxoaren 

15era.  

---- 
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UDAZKENA - UDABERRIA DEIALDIA (LARUNBATA – BILBO): 

 

 EMATEN DU TOKIA DATAK ORDUTEGIA 

IZEN EMATEA ETA 
MATRIKULA 

---- 
Harrobia 

 (BILBAO) 

2014ko ekainaren 1etik 

2015eko urriaren 10era. 

Abuztua itxita. 

(izen emate ordenaren 

arabera) 

8:30tik 

14:00etara eta 

15:00tik a 

17:30etara 

SARBIDE FROGAN PARTE 
HARTZEKO ONARTUEN 

ZERRENDA ARGITAPENA 
---- www.harrobia.net 

Ostirala, 2014ko urriaren 

17a 
12:00 

SARBIDE PROBA HARROBIA 

Benedikta 

Polikiroldegian 

(Sestao) 

Larunbata, 2014ko 

urriaren 18a  
9:00 - 15:00 

IKASTAROAN ONARTUEN 
ZERRANDA ARGITARATU 

---- www.harrobia.net 
Ostirala, 2014ko urriaren 

24a 
12:00 

B
LO

K
E 

ES
P

EZ
IF

IK
O

A
: 

6
5

 O
rd

u
 

AURKEZPENA HARROBIA Harrobia 
Larunbata, 2015eko 

urriaren 25a  
9:00 - 15:00 

TEORIA HARROBIA Harrobia 

 

Larunbatak: azaroak  

2015eko 8, 15, 22, 29 eta 

abenduak 13 eta 20 eta 

urtarrilak 10, 17, 24 Y 31  

9:00 - 15:00 

EBALUAZIOA HARROBIA Harrobia Larunbata, urtarrilak 24  9:00 -15:00 

PRAKTIKA HARROBIA 
Benedikta 

Polikiroldegian 

(Sestao) 

Larunbatak: 2015eko 

azaroak  8, 15, 22, 29 eta 

abenduak 13 eta20 eta 

urtarrilak 10, 17, 24  31  

 9:00 -15:00 

BLOKE ESPEZIFIKOEN 
AKTAK ARGITARATU 

----- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Astelehena, 2015eko 

otsailaren 6a  
12:00 

B
LO

K
E 

K
O

M
U

N
A

: 
6

0
 

o
rd

u
 

AURKEZPENA HARROBIA Harrobia 
Larunbata, 2015eko 

otsailaren 14a  
19:00 - 22:00 

TEORIA - 
PRAKTIKA 

HARROBIA 
Harrobia 

 

Larunbata, otsailak 21, 

28; martxoak 7, 14 eta 

28; apirilak 18 eta 25 eta 

maiatzak 9 eta 16.  

9:00 - 15:00 

BLOKE KOMUNEN AKTAK 
ARGITARATU 

---- 
www.harrobia.net 

Harrobia 

Asteazkena 2015eko 

maiatzaren 23 a 
12:00 

PRAKTIKALDIA 

Kirol klubak 

eta 

zerbitzuen 

empresa 

HITZARTUTA 

(zerrenda 

emango da) 

EAE 
2015eko otsailaren 7tik 

2016ko otsailaren 6ra 
---- 

 

(1) Praktika eta teoriako egunak aurrerago zehaztuko dira.  
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2. PRESTAKUNTZAREN HELBURUA 
 

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. 

 

o Kirol-jardueren segurtasuna bermatu. 

 
 

 

3. PRESTAKUNTZA JARDUERAREN EGITURA ETA EZAUGARRIAK:  

 
Ikastaroa hiru multzotan banatzen da: Bloke espezifikoa, bloke komuna eta praktikak.  

 

BLOKE ESPEZIFIKOA 

ARLOAK 
ORDU-KOPURUA (MODU 

PRESENTZIALEAN) 
Igeriketaren irakaskuntzaren didaktika 25 

Prebentzioa, segurtasuna eta legedia 20 

Kirol hastapena 20 

GUZTIRA 65 

 

BLOKE KOMUNA 

ARLOAK 
ORDU KOPURUA (MODU 

PRESENTZIALEAN 

Kirol jokabidearen oinarriak 20 

Lehen laguntzak 30 

Ariketa fisiko egokitua eta minusbaliotasuna  5 

Kirol antolamendua 5 

TOTAL 60 

 

PRAKTIKA ALDIA 150 ordu 

 

 
Bloke Espezifikoaren ezaugarriak:  

o Ikastaroaren hasieran emango da.  
o Aldez aurretik igeriketako moduluren bat ikasi eta gainditu duten ikasleek ez dute berriz egin behar.  
o Arlo/saio presentzialetan, derrigorrezkoa da orduen % 80ra, gutxienez, bertaratzea. Arlo bakoitzaren 

saio praktikoetako asistentzia derrigorrezkoa delarik 

o Asistentzia betetzen ez bada, ohiko deialdietan azterketa egiteko eskubidea galduko da.  
o Azterketak presentzialak izango dira.  
o Ez ohiko deialdi baterako eskubidea izango da.  

 

Bloke komunaren ezaugarriak:  

o Igeriketako bloke espezifika eman ondoren burutuko da. 
o Aldez aurretik bloke komuneko moduluren bat ikasi eta gainditu duten ikasleek ez dute berriz egin 

behar beste kirol modalitate edo espezialitatean egin izan arren.  
o Arlo/saio presentzialetan, derrigorrezkoa da orduen % 80ra, gutxienez, bertaratzea. Arlo bakoitzaren 

saio praktikoetako asistentzia derrigorrezkoa delarik 

o Asistentzia betetzen ez bada, ohiko deialdietan azterketa egiteko eskubidea galduko da.  
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o Azterketak presentzialak izango dira.  
o Ez ohiko deialdi baterako eskubidea izango da.  

 

 

Praktiken epealdiaren ezaugarriak:  
 

o Bloke espesifikoaren arlo guztien emaitzak argitaratzen direnetik 12 hileko epea izango du ikasleak 

praktikak burutu  ahal izateko. 

o Federazioak  antolatzen dituen ekintzetan, zein kirol erakunde edo zerbitzu enpresetan beteko dira 

praktikak.  
o Ikasleak bloke espezifiko osoa gainditu eta bloke komunean matrikulaturik dagoenean hasi ahal izango 

ditu.  
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4. MATRIKULATU AHAL IZATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK 
 

 

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, www.hezkuntza.net. 

o Sarrera-proba espezifikoa gainditzea.   

 

 
5. SARBIDE FROGA-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. 
� Hau dela eta, norbaitek egiaztatzen badu azkeneko 18 hilabeteetan proba espezifikoa 

gainditu duela ez du berriro egin behar izango. 
� 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. 

� Gorputz eta kirol ekintzak familiako Irakaskuntza ofizialak akreditatzeagatik: 
� Gorputz eta Kirol Zientzietako lizentziatura / Gradua. 
� Lehen Hezkuntza diplomatura / Gradua. Gorputz Hezkuntzakoa.  
� Gorputz eta kirol ekintzen animazioa goi mailako heziketa zikloa. 
� Gorputz eta kirol ekintzak natur ingurunean gidatzea erdi mailako heziketa zikloa. 
� Beste kirol modalitate erdi edo goi mailako irakaskuntzak. 
� Denboraldi iragankorreko beste modalitate batzuetako I, II edo III mailakoak. 
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� Gorputz eta kirol ekintzekin zerikusia ez duten beste titulazio ofizialak edukiatzeagatik.  
 

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 baliozkotzea / konpentsatzeagatik eskabideak:  
 
� BLOKE ESPEZIFIKOAren arloetako baliozkotze- edo konpentsazio-eskaerak: Kirolaren Euskal 

Eskolari luzatu behar zaizkio eskabidea. Ikasleak eskabidea ikastaroa hasi baino 10 egun lehenago, 

gutxienez, aurkeztu beharra du. 

 

Dokumentazio guzti hau Harrobian entregatzeko aukera badago. Horretarako 15 egun lehenago 

entregatu beharko dituzu eskabidea eta dokumentazioa. Guk geuk helaraziko diogu Kirolaren 

Euskal Eskolari.  

 

� BLOKE KOMUNAren arloetako baliozkotze edo konpentsazio eskaerak:  Harrobiari luzatu behar 

zaizkio eskabidea. Ikasleak eskabidea bloke komuneko ikastaroa hasi baino 15 egun lehenago, 

gutxienez, aurkeztu beharra du. 

 

Ondorengo agiriak aurkeztu behar izango ditu: 

• Kirol kontseilu gorenari zuzendutako eskaera orria beterik 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/991946_solicitud.pdf) 

• NANaren fotokopia konpultsatua 

• Baliozkotzeko dagoen arloarekin zerikusia duen kirol eta jarduera fisikoko agiri ofizialaren 

konpultsatutako fotokopia.  

• Balioztatutako zentroak egindako bloke komunaren matrikularen gordekina  

 

 

7. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PRÁCTICAS A TRAVÉS DE LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
 

o El alumnado que acredite una determinada experiencia laboral o deportiva podrá obtener el 

certificado de prácticas sin la necesidad de realizar el correspondiente periodo de prácticas. 

o Características para poder optar a esta posibilidad: 

� Experiencia laboral o deportiva en la misma modalidad/especialidad deportiva y en 

actividades del mismo nivel formativo. 

� Experiencia superior al doble del número de horas establecidas. 

� Para el nivel I, si se acredita formación o experiencia laboral o deportiva en 

actividades de deporte escolar: 150 horas. 

� Experiencia, en su totalidad, previa al comienzo del bloque específico. 

o La experiencia laboral o deportiva se tendrá que acreditar de la siguiente manera: 

� Experiencia laboral: 

� Trabajadores/as por cuenta ajena: certificación de la empresa en la que conste la 

duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo trabajado. 

� Trabajadores/as por cuenta propia: certificación de alta en el censo de obligados 

tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una declaración de la 

persona interesada de las actividades más representativas. 

� Experiencia deportiva: 

� Deporte federado: certificado de la federación española o vasca correspondiente en 

el que conste la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha 

realizado la actividad. 
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� Deporte escolar: certificado de la diputación foral correspondiente en el que conste 

la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado la 

actividad. 

o El alumno/a interesado/a ha de presentar una solicitud (web: escuela vasca del deporte)  ante la 

Escuela Vasca del Deporte previamente a la finalización del bloque específico del cursos 

correspondiente, quien resolverá con la correspondiente resolución. 

 

También cabe la posibilidad de entregar esta documentación en Harrobia con 15 días de antelación a 

la finalización del bloque específico y desde aquí se le hará llegar a la Escuela Vasca del Deporte toda 

la documentación del alumnado. 
 

 

 

8. HIZKUNTZA 

 
o Euskaraz edo Gazteleraz, eskariaren arabera 

o Euskaraz egiten diren izen emateak lehentasuna izango dute 

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

eta irakaskuntza euskaraz egiteko gaitasuna. 

 

 

 

9. DIPLOMA 

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

� Igeriketa modalitateko I. mailako entrenatzaile-diploma hain zuzen ere.  

� Bloke komunaren ziurtagiria.  

 

o Igeriketako modalitatea hezkuntza sistemara pasatu ondoren ikasle hauek igeriketako hasierako 

zikloko erdi mailako ziurtagiria jasotzeko eskubidea izango dute. 

 

 

10. IZENA EMATEA 

 
o Ikasleak izena ematean honako aukerak izango ditu baldin eta sartzeko baldintza orokorrak eta 

espezifikoak bete ondoren:    

� Ikastaro osoa: sarbide proba, bloke espezifikoa, bloke komuna eta praktikak.  

� Arloka ere partzialean.  

� Bloke komuna besterik ez.  

� Bloke komuna eta sarbide proba. 

 

o Izena emateko lekua eta modua: 

 

� Harrobia – Harrobia. Harrobia plaza 4. 48003 Bilbo. Tf: 944724366 
 

o SARBIDE PROBA, BLOKE ESPEZIFIKOA, BLOKE KOMUNA egiteko matrikula epeak:    
 

DEIALDIA IZENA EMATEKO EPEA 

UDAZKEN – NEGUA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): 2014ko irailaren 5 arte.  

NEGUA - UDABERRIA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): 2015eko urtarrilaren 15 arte.  

UDAZKENA - UDABERRIA DEIALDIA (LARUNBATA – BILBO): 2014ko urriaren 10 arte.  

 



 

  

11/12 

Inskripzioa data errespetatuko da (dokumentazio guztia eta ordainketaren konprobantea entregatzen 

denean). 

 

o BLOKE KOMUNA BAKARRIK egiteko matrikula epeak:    

   
 

DEIALDIA IZENA EMATEKO EPEA 

UDAZKEN – NEGUA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): Hasta el 31 de octubre de 2014. 

NEGUA - UDABERRIA DEIALDIA (ASTEAN ZEHAR – BILBO): Hasta el 13 de marzo de 2015 

UDAZKENA - UDABERRIA DEIALDIA (LARUNBATA – BILBO): Hasta el 12 de febrero de 2015. 

 
 

Inskripzioa data errespetatuko da (dokumentazio guztia eta ordainketaren konprobantea entregatzen 

denean). 

 

o Documentación a presentar: 

o Aurkeztu beharreko agiriak: 
 

� NANaren fotokopia. 
� Argazki bi.  

� 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.  
 

� Formakuntza jardueraren baldintzatutako errekonozimendua biltzend duen dokumentu 

sinatua. Matrikula egitean helaraziko da.   
 

� Transferentziaren ziurtagiriaren kontzeptuan hurrengo formatua agertu beharko da: 

IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK (3035 0062 39 0620061416 kontu korrontean egin behar da 

banku transferentzia) 
 
Ordainketa zatika bada trasferentziaren ziurtagiria behean aipatzen diren epeen barruan 

entregatu beharko dira. Horrela ezean ikastarotik kanporatua ahal izango da.   

 

� 20 ikasleetara heltzen ez diren ikastaroak bertan behera usteko eskubidea gorde egiten du 

Euskadiko Igeriketa federazioak. Kasu horietan jarritako dirua ikasleei bueltatuko zaie.  
 

Izen emateek plaza kopurua gainditzen dutenean, izen emateko ordena (izen-ematea egin eta 

ordaindu egin duten ikasleen artean) eta sarrera-frogaren emaitzak kontuan hartuko dira. 

Ikastaroan onartzen ez diren ikasleei matrikula egiterakoan ordaindutakoa bueltatuko zaie.   
 

 

o Plaza kopurua: 36 

 

 

 

o Prezioa:  
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 ORDAINTZEKO MODUAK 

 

ORDAINKETA 

OSOA 

Matrikula 

egitean.  

ORDAINKETA ZATITUA 

 1º 

Matrikula 

egitean.  

2º 

Bloque 

espezifikoaren 

ebaluazioa 

egin baino 

lehen. 

Begiratu 

egutegia 

3º 

Bloke 

komunaren 

10 eguna 

baino 

lehen.  

SARBIDE PROBA BAKARRIK 30 € --- ---- --- 

SARBIDE PROBA  + BLOKE ESPEZIFIKOA 530 € 300 € 230 € ---- 

SARBIDE PROBA  + BLOKE ESPEZIFIKOA + 

BLOKE KOMUNA 
750 € 300 € 230 € 220 € 

SARBIDE PROBA  + BLOKE KOMUNA 250 € --- ---- ---- 

BLOKE KOMUNA BAKARRIK 220 € --- --- --- 

 

 

 


