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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN TALDEA GIDATZEAN TALDEA 

BABESTEA ETA SOROSTEA Espezifikoa 
Kodea  UF0731 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurunean orientatzeko eta moldatzeko jarduerak Iraupena 100 

Natura- edo hiri-ingurunean orientatzea eta ibilbideak marraztea. 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Natura- edo hiri-ingurunean ibilbideak planifikatzea eta taldea 

gidatzea 
Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0803_3 GPERTSONA-TALDEAK INGURUNEAN ETA HAREN IRUDIKAPENETAN GIDATZEA, HAIEK 
INGURUMENAREKIKO SENTSIBILIZATZEKO ETA TREBATZEKO gaitasun-ataleko LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, eta LB1 lanbide-
burutzapenarekin,  natura- edo hiru-ingurunean taldea gidatzean taldea babesteari eta sorosteari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak aplikatzea, ezarritako prozeduraren arabera.  

EI1.1 Bizi-arriskuaren zeinu nagusiak zerrendatzea: aire-bidea, aireztapena, zirkulazioa eta egoera neurologikoa. 
EI1.2 Istripu baten ondorioz aire-bideak asaldatuta dauzkan pertsona baten aire-bideak kontrolatzeko oinarrizko teknikak 
deskribatzea.  
EI1.3 Istripu baten ondorioz arnasa hartzeko arazoak dituen pertsona bati aireztapen-laguntza emateko teknikak erabiltzea.  
EI1.4 Istripu baten ondorioz funtzio hemodinamikoa asaldatuta daukan pertsona batean kontrol hemodinamikoa egiteko oinarrizko 
teknikak bereiztea.  
EI1.5 Istripua izan duen pertsona bati laguntzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

 Larritasun-zeinuak baloratzea. 
 Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. 
 Istripua izan duena medikuarenera eramateko prestatzea, hala badagokio eta nahitaezkoa bada.  

A2: Istripua izan duenari laguntzeko oinarrizko prozedurak aplikatzea.  
EI2.1 Lesioak immobilizatzeko metodoak deskribatzea.  
EI2.2 Lesioak immobilizatzeko oinarrizko teknikak deskribatzea.  
EI2.3 Hemostasiako oinarrizko teknikak zerrendatzea.  
EI2.4 Erredurak, izozteak, ziztadak, animalien hozkadak, substantzia erresumingarrien lesioak edo agente fisikoek eragindako 
bestelako lesioak gertatuz gero jarduteko metodoak deskribatzea.  
EI2.5 Istripua izan duen pertsona bati laguntzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

 Erredurak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
 Animalia baten ziztada edo hozkada bat tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
 Agente fisikoek eragindako lesioak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Taldeak gidatzeak dituen arriskuak eta lege-erantzukizuna aintzat hartzea 

o Taldeak gidatzeak dituen arriskuak 
• Arrisku pertsonalak (materialaren egoera, medikazioa ahaztea, norberaren kondizio fisikoak uste baino txikiagoak izatea, 

ebasketak eta abar) 
• Talde-arriskuak (atzean geratzea, kontra egitea, nekea, antsietatea eta abar) 
• Tokiko arriskuak (zoruaren egonkortasuna eta ezaugarriak, heltzeko baliabideak, oztopo arkitektonikoak eta abar) 
• Urtaroaren araberako arriskuak (gramineoen loratzea, erleen, liztorren, sugeen eta abarren habitata asaldatzea) 
• Aurrealerta eta alerta meteorologikoak (horia, laranja, gorria) 

o Gidariaren edo monitorearen lege-erantzukizuna 
• Dagokion legedia 
• Erantzukizun zibila 
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o Prebentzio-neurri kolektiboak ezartzea 
• Tokietan behar bezala jokatzeko araudia 
• Informazio meteorologikoa eskuratzeko metodoak eta kanalak 
• Osasun-, ingurumen- eta bizikidetza-arauak 
• Galduz gero erabili beharreko erreferentzia-puntuak ematea 
• Aseguru zibila eta istripu-asegurua 

2. Larrialdi-egoeretan nola jokatu 
o Protokoloei buruzko informazioa 

• Informazioa igortzea larrialdietako zentroari 
• Herriguneetan, eraikinetan edo natura-inguruneren batean suterik edo arriskurik badago taldea ebakuatzea 
• Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 

o Arazoak gertatuz gero bizirik irauteko oinarrizko teknikak 
• Ingurune naturalean 
• Hiri-ingurunean 

3. Lehen laguntzen oinarrizko aplikazioa 
o Istripuari buruzko hasierako balorazioa 

• Gertakizun-mota 
• Tokia 
• Arriskuak 
• Informazioa zentro medikoari helaraztea 
• Istripua izan duenarengana hurbiltzea 
• Ebakuazioa 

o Hasierako osasun-laguntza 
• Bizia arriskuan dagoela adierazten duten zeinuak (aire-bideak, hemodinamika, zeinu neurologikoak) 
• Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea 
• Bizi-euskarri aurreratuko teknikak erabiltzea 
• Lesio-motak identifikatzea (agente fisikoek eragindakoak, bihurrituak, ebakiak, hausturak eta hozkadak, besteak beste) 
• Lesioak immobilizatzeko oinarrizko metodoak 
• Oinarrizko hemostasia-teknikak erabiltzea 
• Bihotz-biriketako bizkortzea 

o Desfibriladore automatikoa. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ingurumen-interpretazioa eta –heziketa. 
.              
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