KIROL-JARDUERA FISIKOAK
Lanbide-eremua: PREBENTZIOA ETA SENDATZEA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AFDP0209) UR-INGURUNE NATURALETAKO SOROSPENA (711/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Ur-ingurune naturaletako bainu publikoen erabiltzaileen segurtasuna zaintzea, modu autonomoan edo erreskate- eta sorospen-talde batean integratuta; segurtasuna zaintzea,
arriskutsuak izan litezkeen egoerak saihestuz, eta, horretarako, etengabeko zainketa eraginkorra egitea eta efikaziaz esku hartzea istripuetan edo larritasun-egoeretan.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Gaitasun-atalak

UC0269_2

2

AFD340_2 Ur-ingurune naturaletako
sorospena (1521/2007 EDa, 2007ko
azaroaren 16koa).

Igeriketako teknika espezifikoak eraginkortasunez eta segurtasunez
gauzatzea.

UC1082_2

Ur-ingurune naturaletako istripuak edo larrialdi-egoerak prebenitzea.

UC1083_2

Ur-ingurune naturaletako istripu edo larrialdi-egoeretan pertsonak
erreskatatzea.

UC0272_2

Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea.

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

−
−
−
−
−

5992.1017 Bainulari-soroslea.
Itsas hondartzetako soroslea.
Ibai-hondartzetako soroslea.
Aintzira eta urtegietako soroslea.
Uretan esku hartzeko unitateei
laguntzeko soroslea.
− Ingurune naturaleko ur-jardueretako
soroslea.
− Uretako kirol-jardueretako soroslea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0269_2: Igeriketa

120

MF1082_2: Ur-ingurune naturaletan istripuak prebenitzea

60

Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0907

Uretako oinarrizko trebetasun eta abileziak

40

-

UF0908

Uretan igeri egiteko teknika espezifikoak

80

-

60

20

Ur-ingurune naturaletan istripua izan dutenak erreskatatzean igeri egiteko teknikak eta
kondizio fisikoa

30

10

UF1500

Ur-ingurune naturaletan istripua izan dutenak ateratzea eta lekualdatzea.

90

20

40

40

10

80

80

120

MF0272_2: Lehen laguntza.
Ur-ingurune naturaletako sorospeneko lanekoak
ez diren lanbide-jardunbideak

Prestakuntza-atalak

UF1499

Ur-ingurune naturaletan istripua izan dutenak
MF1083_2:
erreskatatzea

MP0187:

Kodea

Iraupenak

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

420

60

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
−
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
−
2. mailako profesionaltasunziurtagiriren bat edukitzea.
MF1082_2:
−
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
−
Erdi-mailako heziketa-zikloetan
sartzeko baldintza akademikoak
MF1083_2
betetzea edo erdi-mailako zikloetara
sartzeko dagozkion probak gainditu
izana
−
25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako
MF0272_2 −
probetxua ateratzeko behar diren
prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak
izatea, ezartzen den araudiaren
arabera.

MF0269_2

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

UF0907

•

UF0908 UF0907 gainditua izan behar du

•
•

UF1499

•

UF1500 UF1499 gainditua izan behar du:

•

•

•

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat
Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
Prestakuntza-modulu honen antzeko kirolmodalitateetako goi-mailako kirol-teknikaria.
Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

Lizentziaduna Medikuntzan eta Kirurgian, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Erizaintzan diplomaduna edo dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Gorputz- eta kirol-ekintzen lantegi-ikasgela

60

100

Lehen laguntzako praktiketarako lantegia

60

100

*25 m luzeko igerileku klimatizatua

120

120

*Bainu publikoko eremuak dituzten ur-ingurune naturalak.

-

-

Biltegia
* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez.

20

20

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

