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IZENA 
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAKO GIDA 
 
KODEA 
AFDA0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Kirol-jarduera fisikoak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Aisialdiko gorputz- eta kirol-ekintzak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AFD160_2 Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa, 2007ko azaroaren 16ko 
1521/2007 EDaren bidez eguneratua). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz egiteko ibilbideak zehaztea eta haietan erabiltzaileak 
gidatzea, segurtasun-baldintzak betez eta ingurumena errespetatuz, eta erabiltzaileetara egokitzea, haien gogobetetzea eta 
zerbitzuaren kalitatea aurreikusitako kostu-mugen barruan lortzeko. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0353_2: Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz egiteko ibilbideak zehaztea eta antolatzea. 
 
- UC0508_2: Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletak eraginkor eta seguru gidatzea eta bizikleten 
mantentze-lan operatiboak egitea. 
 
- UC0509_2: Pertsonak gidatzea eta dinamizatzea bizikletaz egiteko ibilbideetan (gehienez erdi-mailako mendiak). 
 
- UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Naturan egiten diren kirol- eta olgeta-jardueren eta turismo aktiboaren eta kirol- eta abentura-turismoaren esparruan 
egiten du lan, askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz egiteko ibilbideak era guztietako 
erabiltzailearentzat programatzeko, antolatzeko, garatzeko eta haien segimendua eta ebaluazioa egiteko arloetan. 
Lanbide-jarduera modu autonomoan nahiz kontratupean egiten da, nola eremu publikoan —administrazio 
orokorretan, autonomia-erkidegokoetan edo tokikoetan—, hala eremu pribatuan —enpresa handi, ertain eta 
txikietan—: 
• aisia aktiboko, kirol-aisiako eta abentura-aisiako enpresak; 
• turismo-enpresak: hotelak, kanpinak, aterpetxeak, landa-etxeak; 
• bidaia-agentziak; 
• denboraldiz kanpoko jardueren eskaintza osagarria egiten duten eski-estazioak,  
• mendi-aterpeak eta aterpetxeak,  6 
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• eskolaz kanpoko jardueren zerbitzuak ematen dituzten ikastetxeak eta enpresak,  
• udalekuetako edo oporretako etxeak, baserri-eskolak, kanpamentuak 
• kirol-federazioak. Kirol- eta gizarte-klubak,  
• parke naturalak kudeatzen dituzten enpresak,  
• giza baliabideen prestakuntza-zerbitzuak ematen dituzten enpresak 
• bezero partikularrak. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Kirola. Aisia eta denbora librea. Turismoa. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
Mendiko bizikletaz egiteko ibilbideetako gida. 
Zikloturismo-ibilbideetako gida. 
Bizikletaz egiteko bideetako eta bizikleta-ekitaldietako prebentzio- eta segurtasun-arduraduna. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0296: Bizikletaz egiteko ibilbideen 
azterketa eta kudeaketa 

50 

UF0297: Ingurune naturaleko joan-etorriak, 
egonaldiak, eta segurtasuna, eta lekuko 
bertako orientazioa. (Zeharkakoa) 

30 MF0353_2 
Bizikletaz egiteko ibilbideak. 110 

UF0298: Olgeta-jarduerak egitea, eta kirol-
jarduera autonomia pertsonala mugatua 
duten pertsonentzat egokitzea. (Zeharkakoa) 

30 

UF0299: Bizikleten mantentze-lanak egitea, eta 
haiek konpontzea eta lekualdatzea. 30 

UF0297: Landa-eremuko joan-etorriak, 
egonaldiak, eta segurtasuna, eta lekuko bertako 
orientazioa. (Zeharkakoa) 

30 MF0508_2 
Bizikletak mantentzea eta gidatzea 

140 

UF0300: Bizikletak askotariko lurretan gidatzea 80 

UF0301: Kirol-jarduera ingurune naturalean 
egitea 

80 
MF0509_2 
Bizikletaz egiteko ibilbideetan 
pertsonak gidatzea. 

110 
UF0298: Olgeta-jarduerak egitea, eta kirol-
jarduera autonomia pertsonala mugatua 
duten pertsonentzat egokitzea (zeharkakoa) 

30 

MF0272_2 
Lehen laguntza. (Zeharkakoa) 40 

 
 

MP0071 
Bizikletaz egiteko ibilbideetako 
gidaritzari buruzko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideen modulua. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 420 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1. gaitasun-atala 

1ASKOTARIKO LURRETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO 
MENDIAK) BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEAK ZEHAZTEA ETA 

ANTOLATZEA 
 

2. gaitasun-atala 

2ASKOTARIKO LURRETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO 
MENDIAK) BIZIKLETAK ERAGINKOR ETA SEGURU GIDATZEA 

ETA BIZIKLETEN MANTENTZE-LAN OPERATIBOAK EGITEA 
 

3. gaitasun-atala 

3
4

PERTSONAK GIDATZEA ETA DINAMIZATZEA BIZIKLETAZ 
EGITEKO IBILBIDEETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO 

MENDIAK) 
 

4. gaitasun-atala 
ISTRIPU EDO LARRIALDI-EGOERETAN LEHEN  

ESKU-HARTZAILE GISA LAGUNTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
ASKOTARIKO LURRETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO MENDIAK) 
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEAK ZEHAZTEA ETA ANTOLATZEA 
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Kodea: UC0353_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bizikletaz egiteko ibilbidea zehazteko edo egokitzeko esku-hartzearen testuinguruaren analisi diagnostikoa egitea, 
eskatutako zerbitzuarekin bat etorriz. 

BI1.1 Ibilbidea ezartzeko behar den dokumentazioa hautatzeko, bilaketa- eta bilketa-teknika egokiak erabiltzen dira. 
BI1.2 Antolaketaren ezaugarriak aztertzeko, helburuak eta eskuragarri dauden baliabideak eta bitartekoak zehazten dira. 
BI1.3 Bezeroaren eta hartzaileen ezaugarri orokorrak identifikatzeko, informazioa aztertzeko teknika egokiak erabiltzen dira, eta 
haien kondizioak, premiak, interesak eta itxaropenak zehazten dira, premia bereziren bat dutenengan arreta berezia jarrita. 
BI1.4 Ibilbidea egingo den eremuko ezaugarriak bertan identifikatzen dira, eta/edo mapak, aipamen teknikoak eta gida 
deskribatzaileak erabiliz, eskaerara egokituta eta inguruak eskaintzen duena eta izan daitezkeen egoerak nabarmenduta. 
BI1.5 Ematen den zerbitzuari lotutako indarreko araudia eta erregelamenduak aztertzeko, jardueraren diseinuan eta 
antolaketan eragina duten alderdiak identifikatzen dira. 
BI1.6 Lortutako informazioa prozesatzeko, behar diren teknikak eta ofimatikako tresna egokiak erabiltzen dira, eta, beharrezkoa 
izanez gero, zerbitzua diseinatzeko eta emateko txostenak lantzen dira. 
BI1.7 Dokumentazioa eta hari buruzko azterketa egokiak dira eta errealitatearekin bat datoz, eta haiek prestatzeko ematen 
duen denbora eta erabiltzen dituen datuen garrantzia eskatu zaion proiektuaren heinekoak dira. 
BI1.8 Dokumentazioa antolatzeko, artxibo-irizpideak aplikatzen dira, errazago aurkitzeko eta eskuratzeko, eta modu 
sistematikoan eguneratzen da; era berean, beharrezkoa den kasuetan, informazioaren konfidentzialtasuna ahalbidetzen da. 

LB2: Bizikletaz egiteko ibilbideak zehaztea, egindako analisi diagnostikoa kontuan izanik. 
BI2.1 Indarrean dauden araudi eta erregelamenduak zorrotz aplikatzen dira ibilbidea egitean. 
BI2.2 Ibilbidearen berezitasunak —distantzia, desnibela, zailtasuna, jarduerak eta beste— hautatzeko, hainbat bezeroren 
itxaropenak betetzen eta haien ezaugarri eta ahalmenetara egokitzen dira, eta kontuan hartzen dira izan litezkeen premia 
bereziak, aurreikusitako denboran eta erabiltzaileentzat egokitutako erritmoan egin ahal izateko. 
BI2.3 Kontuan hartzen dira inguruko natura- eta kultura-balioak eta baliabideak, eta diseinatutako ibilbideak nabarmentzen dira. 
BI2.4 Bildu eta elkartzeko eta atseden hartu eta gaua igarotzeko guneak zehazteko, ziurtatzen da ibilbidean jan-edanak egoki 
hornituko direla, eta txirrindularien esfortzua nahiz kanpoko eragileen laguntza eta babeserako behar litezkeen ekintza eta 
baliabideak egoki dosifikatuko direla. 
BI2.5 Ibilbideko puntu gatazkatsuak identifikatzeko, zailtasun-maila baloratzen da, gainditzeko beste aukera batzuk zehazten 
dira, eta jarduera egiten den bitartean gerta litezkeen gorabeherak aurreikusten dira. 
BI2.6 Ibilbideko erreferentzia-puntu adierazgarrienak identifikatzen eta baloratzen dira, orientazioa errazteko eta jarduera egiten 
den bitartean izan litezkeen gorabeherak aurreikusteko. 
BI2.7 Sentsibilizatzeko eta ingurunea ezagutzeko jarduerak diseinatzeko, honako alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

- Hartzaileen ezaugarriak eta itxaropenak. 
- Inguruko natura- eta kultura-balioak eta baliabideak. 
- Jarduera egingo den tokiko aurreikusitako baldintzak. 
- Aurreikusitako helburuak lortzea. 

BI2.8 Ordezko bideak eta jarduerak ezartzeko, izan litezkeen gorabeherak aurreikusten dira. 
BI2.9 Irudikapen grafikoa, programa eta beharrezko datuak etapa-profil edo bide-liburu batean biltzen dira, eta egoera 
bakoitzerako teknikarik eta euskarririk egokienak aplikatzen dira. 

LB3: Segurtasun-protokoloak zehaztea, erabiltzaileak babesteko behar diren baliabideak eta jokaerak finkatzea, eta izan 
litezkeen gorabeherak aurreikustea. 

BI3.1 Zailtasunari, arriskuari, irisgarritasunari eta beharrezkoa den maila teknikoari buruzko informazioa eguneratzen da, aldian-
aldian ibilbidea berrikusten da, eta, beharrezkoa bada, ezarritako segurtasun-neurriak eta -baliabideak aldatzen dira. 
BI3.2 Segurtasun-neurriak zehazteko, ibilbidearen berezitasunetara egokitzen dira. 
BI3.3 Kirol-materiala hondatzen edo galtzen denean jarduteko jarraibideak modu ordenatuan, argi eta zehatz ezartzen dira, 
profesionalak garbi izan dezan egoerak zer ezaugarri eta zer larritasun dituen, zer ekintza egin behar diren, zer teknika erabili 
behar diren, eta nori edo zer instantziari jakinarazi behar zaion 
BI3.4 Hidratazio- eta elikadura-arazoei aurre hartzen zaie, kualitatiboki nahiz kuantitatiboki nahikoak diren jan-edanez hornituz. 
BI3.5 Norbera babesteko ekipamendua (betaurrekoak, kaskoa, kulota, kremak eta beste hainbat) aurreikusten da, eta ziurtatzen 
da egokia dela inguruko agenteen ezaugarrietarako eta indarrerako. 
BI3.6 Lehen laguntza espezifikoaren protokoloa hautatzeko, kontuan hartzen da jarduera-motaren arabera izan litezkeen 
lesioen kasuistika. 
BI3.7 Inguruko larrialdi-zerbitzuei aldez aurretik eman beharreko informazioaren inguruan aintzat hartu beharreko jarraibideak 
(erabiltzaileei eta jarduerari buruzko datu garrantzitsuak) eta laguntzako eta ebakuazioko protokoloak, beharrezkoa bada, 
inguruko larrialdi-zerbitzuekin batera zehazten dira, modu ordenatuan, argi eta zehatz. 
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BI3.8 Komunikazio-aparatuak eta aparatu horien funtzionamendua egiaztatzeko jarraibideak ezartzeko, kontuan hartzen da 
haien eraginkortasuna. 
BI3.9 Segurtasun-materiala (erremintak, botikina eta laguntza-ibilgailua) jardueraren, ibilbidearen ezaugarrien eta taldearen 
arabera aurreikusten eta hautatzen da, eta materiala garraiatzeko modua ezartzen da, une oro erabilgarri egon dadin. 

LB4: Ingurune naturalera iristeko eta ingurune hori kontserbatzeko protokoloak zehaztea, eta, horretarako, beharrezkoak 
diren jarduerak eta baliabideak finkatzea, ingurune naturala zaintzeko eta babesteko indarrean dagoen araudiari 
jarraikiz. 

BI4.1 Ingurunera sartzeko, han ibiltzeko eta gaua igarotzeko baimenak jarduera egingo den eremuaren arabera identifikatzen 
dira. 
BI4.2 Behar diren baimenak kudeatzeko jarraibideak indarrean dagoen legediaren eta ematen dituen organismoaren arabera 
ezartzen dira. 
BI4.3 Erabiltzaileen portaera-arauak definitzeko, honako alderdi hauek hartzen ditu kontuan: 

- Ingurunea erabiltzeko baldintzetara eta araudira egokitzeko irizpideak. 
- Ingurune naturalaren ezaugarriak eta hura kontserbatzeko eta errespetatzeko arauak. 
- Jarduera egiten den bitartean izan litezkeen gorabeherak. 

BI4.4 Ingurune naturala babesteko behar diren materialak eta baliabideak diseinatutako proiektuaren eta erabiltzaileen 
berezitasunen arabera zehazten dira. 

LB5: Olgetako jarduera ludiko osagarriak programatzea, erabiltzaileen aisiarako eta dibertimendurako, ezarritako helburu 
eta jarraibideetara, parte-hartzaileen ezaugarri eta interesetara, jarduerak egingo diren ingurunera eta eskuragarri 
dauden baliabideetara egokituta. 

BI5.1 Ibilbidearen programa interpretatzeko, erabiltzaileen ezaugarriak, olgeta-jarduerak egiteko kondizioak, eskuragarri dauden 
bitartekoak eta baliabideak, eta olgeta-jarduerak eginez lortu nahi diren helburuak identifikatzen dira. 
BI5.2 Olgetan esku hartzeko jarduera eta baliabide egokiak hautatzeko eta prestatzeko, kontuan hartzen da egindako analisi 
diagnostikoa. 
BI5.3 Jarduerak egiteko metodologia zehazteko, olgeta-printzipioekin bat etortzen da, eta estrategiarik egokienak ezartzen da. 

LB6: Jardueraren segimendua egiteko prozesua zehaztea, jarduera baloratzeko behar den informazioa biltzeko, teknika 
eta tresnarik egokienak zehaztuz. 

BI6.1 Zerbitzuaren balorazioari buruzko jarraibideak interpretatzeko, kontuan hartu beharreko alderdiei ematen zaie 
lehentasuna. 
BI6.2 Jardueraren segimendua egiteko teknikak eta tresnak zehazten dira, aurreikusitako helburuen, prozesuen eta emaitzen 
arabera, ezarritako ebaluazio-adierazleak aplikatzeko. 
BI6.3 Tresnak aplikatzeko uneak eta hurrenkera zehazteko, aintzat hartzen dira jardueraren garapena eta egokitasuneko nahiz 
inplikatuak parte hartzeko irizpideak. 

LB7: Eskatutako zerbitzua aurreikusitako kalitate-mailaren, kostu-mugen eta helburuen arabera egiteko beharrezkoak 
diren bitartekoak eta baliabideak ezartzea, eta, hala badagokio, kudeatzea. 

BI7.1 Jarduera egiteko giza baliabideak eta egitura funtzionala zehazten dira, helburuak lortzeko eta eskuragarri dauden 
bitartekoak eta baliabideak arrazionalizatzeko. 
BI7.2 Jardueraren ezaugarriei buruzko informazioa lantzen da, jarduerak jomugan dituen hartzaileen arabera behar diren 
informazioko, sentsibilizazioko eta sustapeneko bitartekoak eta baliabideak sortzeko. 
BI7.3 Gidak badu zerbitzua kontratatzeko baldintzen eta legezko erantzukizun propioen eta enpresaren legezko 
erantzukizunaren dokumentazioaren berri, eta erabiltzaileari uzten dio, hark eskatzen duenean. 
BI7.4 Jarduerarako beharrezkoak diren materialak identifikatzen dira, eta sailkatzeko, biltegiratzeko, mantentzeko, 
ordezkatzeko eta erabiltzeko irizpideak ezartzen dira, ziurtatzeko aurkituko direla eta erabilera-egoera egokian eta eskuragarri 
egongo direla. 
BI7.5 Zerbitzua egiteko behar diren baliabideak zerbitzuaren berezitasunen, aurreikusitako jardueren eta erabiltzaileen 
ezaugarrien arabera kudeatzen dira, betiere aurreikusitako kalitate-mailaz eta kostu-mugaz. 
BI7.6 Baliabide logistikoak (ostatua, mantenua eta erabiltzaileen nahiz bizikleta eta materialen garraioa) zehazten dira, 
eskatutako edo eskainitako zerbitzuaren premietara eta ezaugarrietara egokitzeko. 
BI7.7 Ingurunera sartzeko eta handik igarotzeko behar diren baimenak kudeatzeko, ezarritako bideak erabiltzen dira, eta behar 
den denboraz kudeatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipamendu informatikoz hornitutako bulegoa. Aplikazio informatikoak. Zerbitzua kontratatzeko erabakia hartzeko aintzat 
hartutako irizpideei buruzko txostenak. Bezeroen eta erabiltzaileen ezaugarriei buruzko txostenak. Zerbitzu-programak. 
Mapak, iparrorratza eta eskalimetroa. Ibilbideen fitxak. Krokisa. Aipamen teknikoak eta eremuko gidak. Naturaguneei eta 
ingurune naturaleko jarduerei buruzko legedia. Ingurunera sartzeko eta han gaua igarotzeko baimena eskatzeko 
formularioak. Sustapen-materiala. Jolasei eta olgetako jarduerei buruzko dokumentazioa eta fitxategiak. Ingurune 
naturala ezagutzeko eta haren inguruan sentsibilizatzeko jardueren dokumentazioa. 
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Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Analisi diagnostikoari buruzko txostenak. Ibilbidearen ezaugarriak zehaztea. Bizikletaz egiteko ibilbideak, esku hartzeko 
testuingurura egokituak. Segurtasun-protokoloak. Ingurune naturala kontserbatzeko protokoloak. Behar diren baimenak 
izapidetzea. Erabiltzaileentzako informazio-dokumentazioa. Ematen den zerbitzua ebaluatzeko prozedurak. Ibilbidearen 
programa. Behar logistikoei eta giza baliabideei buruzko dokumentazioa. Ibilbide-gida edo bide-liburua. Ibilbideen 
irudikapen grafikoak. Olgetako jarduera ludikoen programa. Giza baliabideak eta baliabide materialak kudeatzea. 
Lurraren gorabeherak baloratzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapa kartografikoak. Kartografia-tresnak erabiltzeko eskuliburuak. Inguruko naturaguneei buruzko dokumentazioa. 
Turismo aktiboko eskaintzaren inguruko araudiak. Zerbitzuan eragina duen berariazko legedia. Bezeroei eta 
erabiltzaileei buruzko txostenak. Laguntza-taldeen irrati-frekuentziak eta telefonoak. Ibilbide-gidak. Bizikletaz egiteko 
bideen seinale-sinbologiak. Aseguruei eta erantzukizun zibilari buruzko informazioa. Eguraldiari buruzko informazioa. 
Berariazko legedia. Zerbitzuen ebaluazioari buruzko bibliografia espezializatua. Krokisak eta bide-liburuak. 
Txirrindularitzako materialen katalogoa. Garraio-enpresei buruzko informazioa. Ostalaritza- eta jatetxe-arloko gidak. 
Olgetako jarduerei eta baliabideei buruzko dokumentazioa eta fitxategiak. Ingurune naturala ezagutzeko eta haren 
inguruan sentsibilizatzeko jardueren dokumentazioa. 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ASKOTARIKO LURRETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO MENDIAK) 
BIZIKLETAK ERAGINKOR ETA SEGURU GIDATZEA ETA BIZIKLETEN 
MANTENTZE-LAN OPERATIBOAK EGITEA 

 
2 

Kodea: UC0508_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bizikletaren mantentze-lan operatiboak egitea eta materiala egoki prestatzea, bizikleta egoera onean dagoela eta 
ondo funtzionatzen duela ziurtatzeko, eta jarduera ondo ateratzeko, lesiorik edo istripurik gertatu gabe. 

BI1.1 Bizikleta, material osagarria eta norberaren ekipamendua hautatzeko, aintzat hartzen dira egokitasunari buruzko 
irizpideak eta jendearen ezaugarriak, helburua, ingurune-kondizioak eta jardueraren ezaugarriak. 
BI1.2 Kirol- eta konponketa-materiala egoki erabiltzen eta maneiatzen da, lesiorik eta istripurik gerta ez dadin eta/edo materiala 
behar baino lehenago honda ez dadin. 
BI1.3 Bizikletaren eta material osagarriaren mantentze-lan prebentiboak (aztertzea, garbitzea eta lubrifikatzea) egiteko, material 
horiek prestaziorik onenak izateko behar den maiztasuna eta espezifikotasuna erabiltzen dira, eta beharrezkoak diren 
egokitzapenak eta/edo konponketak egiten dira. 
BI1.4 Materiala ordezkatzeko, aintzat hartzen ditu erabilera-maiztasuneko eta -intentsitateko irizpideak eta segurtasun-
baldintzei eusteko fabrikatzaileak emandako gomendioak. 
BI1.5 Piezak, osagaiak eta erremintak modu jakin batean hautatu, sailkatu eta jartzen dira lantegiko bankuan eta koadroan, 
azkar eta modu seguruan erabiltzeko eskuragarri egoteko eta tokiari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. 
BI1.6 Erremintak erabilera-premiekin bat etorriz hautatzen eta erabiltzen dira, eta segurtasun-baldintzetan erabiltzen dira. 
BI1.7 Bizikletak egoki gordetzen dira, ziurtatuz iraungo dutela eta prestaziorik ez dutela galduko. 
BI1.8 Modu egokian prestatzen da lekualdatu beharreko materiala, narria ez dadin, betiere indarreko araudia betez. 
BI1.9 Bizikletaren osagaiak desmuntatu, sailkatu eta enbalatzen dira, eta aukeratutako garraiobidearen eta indarrean dagoen 
araudiaren arabera prestatzen dira ainguraketak. 
BI1.10 Karga, beharrezkoa denean, bizikletaren zakutoetan banatu eta finkatzen da, bidean segurtasuna eta egonkortasuna 
ziurtatuz. 

LB2: Beharrezkoa den tarteetan, kondizioak, arriskua eta zailtasuna aztertzea, haiek gainditzeko egokienak izan 
litezkeen ibilbideak eta teknikak ezartzeko, erabiltzaileen maila teknikoa eta fisikoa eta segurtasun-irizpideak aintzat 
hartuta. 

BI2.1 Tartearen zailtasun-elementuak eta oztopoak identifikatzeko, erabakiak hartzeko behar adina denbora hartzen da. 
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Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida 

BI2.2 Tartearen zailtasun-elementuak eta oztopoak aztertzeko, aintzat hartzen dira arriskugarritasuneko eta zailtasun teknikoko 
irizpideak, eta mugatu egiten dira igarotzeko aukerak. 
BI2.3 Igarobideak eta teknikarik egokienak hautatzeko, aintzat hartzen dira egokitasuneko, segurtasuneko eta maila tekniko 
pertsonaleko irizpideak. 

LB3: Bizikleta eraginkor eta seguru gidatzea, askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) ibilbideak egin ahal 
izateko, lurraren hainbat kondizio gaindituz. 

BI3.1 Ondo igotzen eta jaisten da bizikletatik edozein lurretan, martxan eta geldirik dagoela. 
BI3.2 Oreka- eta itsaspen-posizio egokiak mantentzen eta egokitzen dira askotariko lurretan. 
BI3.3 Bizikletaren gaineko propultsioa eraginkor egiten da, lurrera eta bere ezaugarrietara egokituz. 
BI3.4 Martxa-aldaketa erabiltzeko, lur-motara, pertsonaren egoerara eta jarritako helburura egokitzen da. 
BI3.5 Izan litezkeen gorabeherei aurrea hartuta irakurtzen da lurra, erabakitzeko zer ibilbide den egokiena ekintzaren helburua 
eta zailtasunaren eta bizikletaren ezaugarriak betetzeko. 
BI3.6 Bihurguneetan eta ezustekoak gertatzen direnean, egoki eta segurtasun-baldintzei eutsiz egiten da ibilbidea. 
BI3.7 Balaztatzeko teknikak egoki erabiltzen dira, eta bizikleta derrapatu gabe gelditzen da askotariko lurretan. 
BI3.8 Egoeraren arabera beharrezkoa denean, oztopoak gainditzeko, aurreko gurpila, atzekoa edo biak batera altxatzen dira. 
BI3.9 Derrapatzeko teknikak egoki egiten dira, ibilbidea zuzentzeko irizpideen arabera. 
BI3.10 Bizikleta alde batean eta bizkarrean hartuta garraiatzen da, tartearen zailtasun-mailaren arabera. 
BI3.11 Gidatzeko teknika eta martxaren erritmoa karga-motaren arabera (zakutoak, animaliak garraiatzeko kaxa eta saskia) 
bizikletak hartzen duen pisura eta tamainara egokitzen dira. 
BI3.12 Hirian gidatzen duenean, zirkulazio-kodea errespetatzen du. 

LB4: Ingurune naturalean une oro kokapena edo jarraitu beharreko noranzkoa zehazteko orientatzea, baliabide egokiak 
erabiliz. 

BI4.1 Ibilbideko erreferentzia-puntuak identifikatzeko, mapa kartografikoak, iparrorratza, altimetroa eta GPSa erabiltzen dira, eta 
graduen, norabidearen, azimutaren eta altueraren balioak ematen dira. 
BI4.2 Bere kokapen egokia zehazteko triangulazio-teknikak aplikatzeko, hasieran ezarritako ibilbideari eusteko aukera ematen 
duten zuzenketak zehazten dira. 
BI4.3 Mapa kartografikoa irakurriz eta lurreko gorabehera naturalen konparazio-analisia eginez, une oro jakiten da zer kokapen 
dugun ezarritako ibilbideari dagokionez. 
BI4.4 Orientatzeko tresnak (mapa, iparrorratza, altimetroa eta GPSa) bidean erabiltzen dira, eta ibilbideari eusten zaio, bai eta 
ikuspen txarreko kondizioetan ere. 
BI4.5 Izan litezkeen ordezko ibilbideak aplikatzeko, kontuan hartzen dira sortzen diren gorabeherak, betiere segurtasun-
irizpideei jarraikiz. 

LB5: Ingurune naturalean gaua igarotzea, hartarako prestatuta dauden edo prestatu gabeko eremuetan, kanpaketa- 
eta/edo bibak-teknikak erabiliz. 

BI5.1 Lekuaren xarmaren eta funtzionaltasunaren arabera hautatzen da kanpaketa edo bibaka egiteko tokia, arrisku natural 
objektiboetatik —hala nola harriak erortzetik, ur-goraldietatik, tximistetatik eta haizetik— babestuta dagoela ziurtatuta. 
BI5.2 Gaua igarotzeko eremua bat dator ingurune naturala erabiltzeko eta kontserbatzeko araudiarekin. 
BI5.3 Denda instalatzeko, kontuan hartzen dira orientazioa, lurzoru-mota, maldaren inklinazioa, dendaren ezaugarriak eta 
lurrera finkatzeko aukerak. 
BI5.4 Planifikatutako edo behartutako bibaka egiteko, eskuragarri dauden materialak erabiltzen dira, gaua ahalik eta erosoen 
eta seguruen igarotzea bermatzeko. 
BI5.5 Janaria prestatzeko, otorduak egiteko eta behar higienikoetarako tokirik egokienak segurtasun-, funtzionaltasun- eta 
ingurumen-irizpideen arabera hautatzen dira. 
BI5.6 Ingurune naturala errespetatzen da, hura ahalik eta gutxien hondatzeko jarraibideak betez. 
BI5.7 Gauean bizikletak uzteko tokia segurtasun-, funtzionaltasun- eta ingurumen-irizpideen arabera egokitzen da. 

LB6: Ingurunearen baliabideak aztertzea, eskaintzen dituzten aukerak beren balio ekologikoa kaltetu gabe 
aprobetxatzeko. 

BI6.1 Ingurumena babesteko eta ingurune naturalera sartzeko araudia errespetatzen da, ingurumen-inpaktua kontuan izanik. 
BI6.2 Ekosistemen eta espezieen ezaugarriak identifikatzen dira, haien ingurumen-balioa aintzat hartuz eta haiekiko errespetuz 
jardunez. 
BI6.3 Bizirauteko baliabide naturalak identifikatzen dira, gerta litezkeen askotariko gorabeherei irtenbidea emateko. 

LB7: Meteorologia- eta ingurumen-zeinuak ezagutzea, egoera txarrak prebenitzeko eta ingurune naturalean haien 
arabera jarduteko, baliabide egokiak erabiliz. 

BI7.1 Mapak eta eguraldiaren iragarpena interpretatzen dira, gerta litekeen bilakaera meteorologikoari aurrea hartzeko. 
BI7.2 Eguraldi-aldaketak adierazten dituzten adierazgarri naturalak antzematen dira, haiek izan lezaketen bilakaera 
interpretatzen da, eta egoera bakoitzerako erabakirik egokienak hartzen dira. 
BI7.3 Presio atmosferikoa neurtzeko aparatuak erabiltzen dira, gerta litekeen bilakaera meteorologikoa interpretatzen da, eta 
haren arabera jarduten da. 

LB8: Norberaren kondizio fisikoak eta teknikoak egoera ezin hobean edukitzeko entrenamendu-programak egitea, 
ezarritako kirol-helburura eta hartarako dituen baliabideetara eta denborara egokituta. 
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Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI8.1 Kondizio egokietan mantentzen du nork bere egoera fisikoa, eta ingurune naturaleko eta/edo erabili beharreko 
instalazioko kondizioetara egokitzen da: instalazioan nahiz ingurune naturalean entrenatzen da, aldian-aldian eta modu 
sistematikoan. 
BI8.2 Kondizio fisikoa maila altuenean izaten da, eta, horretarako, oinarrizko ezaugarri fisikoak entrenatzeko programak egiten 
dira, metodo jarraitua eta zatitua nahiz sistema aerobikoa eta anaerobikoa konbinatzen eta txandakatzen dituztenak, bai 
aretoan, bai bizikletan kanpoan ibiltzeko. 
BI8.3 Nork bere iaiotasun teknikoari eta pertsonalari kondizio ezin hobeetan eusten zaie, aldian-aldian eta modu sistematikoan 
entrenatuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bizikletak. Norberaren txirrindularitza-ekipamendua. Zakutoak. Saskiak eta fardel-euskarriak. Aluminioztatutako mantak. 
Prestakuntza fisikorako espazioak eta tresnak. Kirola egiteko egokiak diren elikagai solidoak eta likidoak. Bideak eta 
ibilbideak. Ibilbidearen fitxa teknikoak. Mapa kartografikoak. Iparrorratza. GPSa. Altimetroa. Informazio meteorologikoko 
mapak. Kanpin-dendak. Bibak-materiala. Baimendutako kanpaketa-eremuak. Mendi-aterpeak. Aterpetxeak. Bizikletak 
prestatzeko eta haien mantentze-lanak egiteko materialak eta erremintak. Materialak garbitzeko eta haien mantentze-
lanak egiteko substantziak eta produktuak. Biltegia eta lantegia: lantegiko koadroa, bankua eta euskarria; lantegiko 
erreminta-kaxak; aire-konpresorea; ur-mahuka bilgarria. Erremintak: giltza finkoen jokoak; bihurkin lauak eta izar 
erakoak; aliketak eta kurrikatxoak; giltza doigarriak, hala nola giltza ingelesa eta iturgin-giltza; allen motako giltzak; kate-
giltza; gurpilak zentratzeko eta erradioak aterki moduan jartzeko jokoa; mekanikako mailua; erabilera orokorreko labana, 
hala nola kuterra; garbigarriak, disolbatzaileak eta ez itsasteko produktuak; desoxidatzailea; lubrifikatzailea, 
langarreztatua eta likatsua; garbitzeko eskuilak, hainbat tamainatakoak; zulatuak konpontzekoa, ohikoa eta likidoa; 
erradioak; hagunak; ganberak; gurpil-azalak; aldaketa- eta balazta-kableak; eta puzgailuak. Bizikletaren atal 
bakoitzerako piezak eta osagaiak. Garraiobideak. 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Behar diren baliabide eta materialen berrikusketa: bizikletak, norberaren ekipamendua eta erremintak. Kirol-materialaren 
(norberarena eta konponketetarakoa) mantentze-lanak egitea eta haiek biltegiratzea. Piezak eta osagaiak biltegiratzea. 
Materiala kargatzea eta garraiatzea. Lurra aztertzea eta irakurtzea. Aurreikusitako ibilbideak egitea. Gida entrenatua. 
Egoki gidatzea askotariko lurretan. Ezarritako helburuak lortzeko aukera ematen duten maila teknikoa eta kondizio 
fisikoa. Askotariko lurretan orientatzea. Bide eta bidezidorretako seinaleak identifikatzea. Kondizio meteorologikoak 
identifikatzea. Eroso eta seguru kanpatuta edo bibakeatuta igarotzea gaua. Kirola egiten den bitartean elikagaiak egoki 
hautatu eta kontsumitzea. Lurraren zailtasunak gainditzeko norberak duen gaitasuna baloratzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Eguraldi-iragarpeneko mapak. Bizikletaren, kirol-materialen eta erreminten ezaugarriei eta mantentze-lanei eta haiek 
biltegiratzeari buruzko eskuliburuak. Kanpaketari eta bibakari buruzko dokumentazio teknikoa. Mapa eta informazio 
meteorologikoak. Ingurune naturala babesteari eta hara sartzeari buruzko araudia. Bidezidorren seinaleztapenari 
buruzko dokumentazioa. Txirrindularitzako materialen eta bizikleten katalogoak. Erreminten erabilerari eta bizikletei 
buruzko gida teknikoak. Bibliografia espezifikoa. Aldizkari espezializatuak. Legeak. Segurtasun-arauak. Txostenak eta 
memoriak. Entrenamendu-programak. Entrenamenduari buruzko kontrol-fitxak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
PERTSONAK GIDATZEA ETA DINAMIZATZEA BIZIKLETAZ EGITEKO 
IBILBIDEETAN (GEHIENEZ ERDI-MAILAKO MENDIAK) 

 
Kodea: UC0509_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Jarduera erabiltzaile-talde batekin egiteko behar diren baliabideak prestatzea eta materialak berrikustea, 
planifikatutakoari jarraikiz, teknikarik egokienak erabiliz eta ezarritako protokoloak betez. 

BI1.1 Ahal denean, bidea berrikusten da, egin baino lehen, eta izan litezkeen eremu gatazkatsuak aztertzen eta behar diren 
neurriak aurreikusten dira. 14 

 
 
 

 



 
 

Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida 

BI1.2 Erreminta-poltsa osagarrian eta laguntza-ibilgailuan dauden botikina eta konponketa- eta segurtasun-materiala 
berrikusten dira, eta jardueraren aurretik eta ondoren egokiak eta nahikoak diren eta erabiltzeko egoera ezin hobean dauden 
begiratzen da. 
BI1.3 Zerbitzua egiteko behar diren baimenak berrikusten dira, egiaztatzeko indarrean daudela eta egokiak direla. 
BI1.4 Bizikletak, material osagarria eta erabiltzaile bakoitzaren ekipamendua hautatu, berrikusi eta egokitzen dira, parte-
hartzaileen, inguruaren, helburuaren eta jardueraren ezaugarrietara egokitzeko, beharrezkoak diren segurtasun-mailei eutsiz. 
BI1.5 Erabiltzaileen jan-edanak eta materiala berrikusten dira, bezero guztiek behar dena badutela egiaztatzeko, eta 
bizikletetako zakutoetan ondo banatzen dira, segurtasun-, egonkortasun- eta oreka-irizpideak aintzat hartuta. 
BI1.6 Enpresarekin, gida-taldearekin eta larrialdi-zerbitzuekin harremanetan egoteko komunikazio-aparatuak hautatzen dira, eta 
ondo funtzionatzen duten eta eraginkorrak diren begiratzen da. 
BI1.7 Ibilbidean aurreikusitako jarduerak egiteko behar diren dokumentazioa eta baliabideak berrikusten dira, egiaztatzeko 
egokiak eta nahikoak direla, programari eta taldeari dagokienez, eta erabiltzeko egoera ezin hobean daudela. 
BI1.8 Epe labur eta ertaineko meteorologia-bilakaera aztertzen da, meteorologia-zerbitzuen bidez, jarduera hasi baino lehen; 
edo seinale naturalak neurtzeko eta haiei behatzeko tresnen bidez interpretatzen da, eta jarduerarako eta behar diren 
baliabideetarako egokiak diren neurriak hartzen dira. 
BI1.9 Garraiobideak behar direnean, egiaztatzen da taldearen joan-etorrietan erabiltzeko prest daudela eta segurtasun- eta 
eraginkortasun-irizpideak errespetatzen dituztela. 
BI1.10 Lekualdatu behar den materiala egoki prestatzen da, ez hondatzeko eta eraginkortasunari eutsiko diola bermatzeko, 
aukeratutako garraiobidean finkatuta (atoia, gainaldea, trena edo beste batzuk), indarrean dagoen araudiari jarraikiz eta 
segurtasun-maila ezin hobeari eutsiz. 
BI1.11 Jardueran erabiltzen den banakako eta taldeko kirol-materiala bildu, eta egoera onean dagoen begiratzen da; konpondu 
beharrekoa konpondu egiten da, eta konpondu behar ez dena garbitu eta biltegiratu egiten da. Inbentarioa egunean edukitzen 
da. 

LB2: Jardueraren aurretik eta ondoren, taldea eta taldekideak aztertzea, jardueraren garapena egokitzeko, programan 
dagozkion egokitzapenak eginez, betiere zerbitzua ematen duen erakundearen jarraibideek horretarako aukera ematen 
duten neurrian. 

BI2.1 Taldeko kideen itxaropenak eta premiak aztertzen dira, egoera horretarako egokiak diren tekniken bidez, eta 
programazioarekin alderatzen dira. 
BI2.2 Erabiltzailearen kirol-profilari, material pertsonalari eta esperientzia-mailari behatzen zaie, behaketako eta informazio-
trukeko tekniken eta maila-proben bidez; zer aukera dauden identifikatzen da, aurrez ezarritako ibilbidea kontuan izanik, eta 
dagozkion egokitzapenak egiten dira. 
BI2.3 Taldearen ezaugarriak zehazten dira, datu pertsonalen bidez eta berariazko teknika egokiak erabiliz. 
BI2.4 Erabiltzaileen esperientzia eta gauzatze-maila baloratzen dira, bizikleta maneiatzeko oinarrizko eragiketak egiten diren 
bitartean; jarduerak egokitzeko behar den informazioa ematen da, eta behar diren segurtasun-mailei eusten zaie une oro. 
BI2.5 Jarduerari egin beharreko egokitzapenak egiten dira, taldea eta taldekideak aztertuta eta haiei behatuta lortutako datuak 
kontuan izanik, dagokion erabiltzaile-taldearen interes, gaitasun eta premietara eta egoeraren bilakaerara egokitzeko. 
BI2.6 Erabiltzaileen neke-zantzuak edo balizko arrisku-jokabideak identifikatzen dira, egoera bakoitzerako egokienak diren 
neurri zuzentzaileak aplikatzeko eta jarduerari segurtasun- eta gozamen-maila egokietan eusteko. 
BI2.7 Erabiltzaileak dituen eta jardueran eragina izan lezaketen osasun-arazoak identifikatzen dira, beharrezkoak diren neurri 
prebentiboak hartzeko. 
BI2.8 Erabiltzaileen jarrera jakin batzuen aurrean, jokabide ausartegiak, patologikoak edo legez kontrakoak ekar litzaketenak 
identifikatzen dira, haiek prebenitzeko eta dagokion moduan jarduteko, jardueraren segurtasun-mailari eta jarraitutasunari 
eutsiz. 

LB3: Bezeroari arreta ematea, jarduera egitea errazteko eta hura gogobetetzea ziurtatzeko, une eta erabiltzaile-mota 
bakoitzerako teknikarik egokienak erabiliz, enpresak ezarritako irizpideen arabera. 

BI3.1 Gidak ematen duen irudi pertsonala eta erabiltzailearekin duen portaera bat datoz kontratatu duen erakundeak ezarritako 
irizpideekin eta jardueraren testuinguruarekin. 
BI3.2 Parte-hartzaileei enpatiazko harrera eta agur aktiboa eta kilikaria egiten zaizkie, eta, hala, desinhibizioa eta harreman 
natural eta errespetuzkoa sustatzen dira. 
BI3.3 Erabiltzaileei informazio zehatza ematen zaie, une egokian, modu atseginean eta hizkuntza ulergarrian, kanal eta 
teknikarik egokienak erabiliz; ahal bada, egiaztatzen da ulertu dutela eta jarduerarekiko interesari eusten diela, eta kontuan 
hartzen dira premia bereziak dituzten pertsonak. Informazioak honako alderdi hauek hartu behar ditu barnean: 

- Ibilbidearen ezaugarriak, etapak, aurreikusitako ordutegiak, atsedenaldiak, interes bereziko tokiak. 
- Janzkera, material pertsonala eta beharrezko jan-edanak. 
- Gidatzeko teknika, ibilbidearen zailtasuna, eskakizun fisikoak edo behar diren abileziak, ingurune-kondizioak eta, 

hala dagokionean, jarduera egitea ez-gomendagarri bihurtzen duten patologiak. 
- Jarduera egiten den bitartean eraman behar diren elikagai solido eta likido kantitatea eta mota, baita noiz eta nola 

hartu ere. Gune babestuak eta eremuaren ezaugarriak. 
- Bideetan, bidegurutzeetan, atzerapenetan, oztopoak daudenean eta gorabeherak gertatzen direnean jarduteko 

protokoloak. 
- Ingurune naturala babesteko eta han nola jokatu zehazteko arauak. 

BI3.4 Bezeroarekiko tratu enpatikoa eta motibagarria izaten da ibilbide osoan, haren eskaerak identifikatzen dira, eta, ahal den 
neurrian, bideratu, betiere jarduerari eta/edo taldeari kalterik egin gabe. 
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BI3.5 Bezeroek aurkeztutako erreklamazioak ziurtasunezko jarrera positiboaz hartzen dira, ezarritako irizpideak eta prozedurak 
aintzat hartuz, eta erreklamazio-prozesuari buruzko informazioa ematen zaie bezeroei. 
BI3.6 Bezeroari jardueraren emaitzen eta norberaren bilakaeraren inguruko informazioa ematen zaio; hala, haren 
autobalorazioa indartzen da, eta itxaropen errealistak eta positiboak sortzen dira. 
BI3.7 Sortutako giroak, jardueraren dinamikak eta aurreikusitako helburuak lortzeak erabiltzailea gogobetetzea sustatzen dute. 

LB4: Taldeen barne-dinamika optimizatzea, jardueraren garapena eta bizikidetza errazteko, eta, horretarako, parte-
hartzaileen artean harreman positiboak sustatzea, taldearen barne-dinamika identifikatzea, eta taldean esku hartzeko 
estrategiak eta teknikak aplikatzea. 

BI4.1 Taldearen barne-dinamikaren ezaugarriak identifikatzen dira (ereduzko rolak, harremanak, buruzagitza-premiak eta 
taldeko gatazkak), eta egoera bakoitzerako teknikarik egokienak aplikatzen dira. 
BI4.2 Taldea dinamizatzen da, gizarte-trebetasunak eta talde-teknikak erabiliz, jarduera egiten den bitartean harremanen 
dinamika errazago kontrolatzeko. Horretarako, taldeko kideen artean begikotasuna eta desinhibizioa sustatzen dira, eta 
banakako interesak errespetatzen dira, ahalik eta parte-hartze handiena izateko, gatazka-egoerei aurrea hartuz eta helduz, eta 
jokaerak edo jarrerak sustatuz edo bideratuz. 
BI4.3 Taldearen jarduerak eta antolaketa, ahal den neurrian, modu malguan eta dinamikoan egiten dira, hauek lortzeko: 

- Ahalik eta parte-hartzerik handiena, banakako interesak errespetatuz. 
- Erabakiak eta erantzukizunak hartzean denek parte hartzea. 
- Taldeko kideen artean jarrera irekia eta solidarioa sortzea. 

BI4.4 Jarduera egiten den bitartean erabilitako edo sortutako jarrerak, jokaerak eta teknikak aztertzen dira, emaitza ona 
izandakoa hautatzen da, eta zer alderdi aldatu behar diren zehazten da. 

LB5: Ibilbidean behar diren oinarrizko teknikak erabiltzen irakastea, baita bizikletak eta materialak erabiltzen ere, 
erabiltzaileek ziklismoa kirol gisa egitean duten abilezia hobetzeko, baliabide egokienak erabiliz. 

BI5.1 Modu praktikoan erakusten zaie erabiltzaileei materiala nola erabili, baliabiderik egokienak erabiliz eta ulertu dutela 
egiaztatuz. 
BI5.2 Aplikatu beharreko teknikak modu praktikoan azaltzen eta erakusten zaizkie erabiltzaileei, baliabiderik egokienak erabiliz 
eta ulertu dutela egiaztatuz. 
BI5.3 Bezeroen gauzatze teknikoa baloratzen da teknikak egiten dituzten bitartean, eta dagozkion zuzenketak egiten dira, 
behar diren segurtasun-mailari une oro eutsiz. 

LB6: Bizikletaz egiteko ibilbideko progresioa eta programatutako jarduerak antolatzea eta kontrolatzea, proiektua 
egiteko, erabiltzaileen ezaugarriak, ingurunea eta baliabideak kontuan hartuz, eta sortzen diren gorabeherei irtenbidea 
ematea. 

BI6.1 Bezeroa legea betez, azkar, eraginkor eta eroso eramaten da ibilbidearen hasierara. 
BI6.2 Jarduera hasi baino lehen, beharrezkoak diren materiala eta arropak berrikusten dira, eta egoki antolatzen eta banatzen 
dira; erabili ondoren, bildu eta toki eta modu egokietan gordetzen dira, segurtasunari eusteko eta egoki kontserbatzeko. 
BI6.3 Ibilbideko progresioa egiteko, kontuan izaten da programatutakoa, eta erritmoa ibilbidean egiten den balorazioetara 
egokitzen da. 
BI6.4 Jarduera egiten den bitartean, etengabe egiaztatzen da taldearen orientazioa eta kokapena, seinale naturalak, orientazio-
tresnak eta mapak erabiliz. 
BI6.5 Urrats gatazkatsuen zailtasun teknikoa eta arriskugarritasuna erabiltzaileen aukerekin alderatzen dira, igarobide zail edo 
arriskutsuetan bakoitzak behar dituen laguntza eta babesa jasotzeko, kontuz eta segurtasunez, egoerarako teknikarik 
egokienekin taldeari segurtasuna emateko, eta egin behar diren ekintzak eta izan behar diren portaerak taldeari argi azaltzeko. 
BI6.6 Taldea haren eta jardueraren ezaugarrien arabera antolatzen da, segurtasun-baldintzak eta jarduerarekiko interesa 
errazteko, eta, horretarako, zereginak taldeko kideen esperientziaren eta kirol-trebetasunen eta sortzen den egoera bakoitzaren 
arabera banatzen dira. 
BI6.7 Bizikletak, kirol- eta segurtasun-materiala eta erabiltzailearen elikadura erregulartasunez begiratzen dira jarduera egiten 
den bitartean, eta behar diren premiazko konponketak egiten dira; era berean, azkar hidratatzeko likidoak eta erraz asimilatzen 
diren elikagaiak ematen zaizkie kirol-esfortzuak eragiten dituzten patologien zantzuak dituzten erabiltzaileei. 
BI6.8 Ibilbidean, parte-hartzaile guztiak ikusteko eta haiekin ahoz komunikatzeko aukera ematen dion tokian joaten da gida, 
ibilbidean segurtasunari eusteko, izan litezkeen gorabeherei aurrea hartzeko eta eraginkor esku hartzeko; eta kontuan izaten du 
erabiltzaile jakin batzuek —hala nola haurrek, adinduek, ezgaituek eta premia bereziak dituzten pertsonek— izan lezaketen 
arriskua. 
BI6.9 Jokaera desegokiak, ausartegiak, errespetugabeak, patologikoak edo legez kontrakoak antzematen eta aurreikusten dira, 
eta dagokion moduan jarduten da, zuzenean, egoera horiek konpontzeko teknikarik egokienak erabiliz, betiere portaeraren 
larritasunarekin edo arriskugarritasunarekin bat etorriz eta ezarritako protokoloak betez. 
BI6.10 Klimatologiari, materialari eta inguruneari loturik sortzen diren gorabeherak lasaitasunez eta adeitsu konpontzen dira, 
ezarritako protokoloak aplikatuz eta jarduera eten gabe. 
BI6.11 Gaua igarotzeko modua antolatzen da, eta, kanpatu behar denean, taldea eta dendak banatzen dira. Toki eta orientazio 
egokiak adierazten dira, eta, beharrezkoa bada, dendak jartzen eta antolatzen laguntzen da, bai eta toki komunak eta behar 
higienikoetakoak zehazten ere, indarrean dauden araudia errespetaraziz. 
BI6.12 Gidak aldian-aldian komunikatzen dira beren artean, lehorreko laguntza-taldearekin eta basearekin, komunikazio-
aparatuen bitartez edo bisualki; horri esker, jardueraren segimendua errazten da, kontrolari eusten zaio, eta segurtasun-
protokoloak betetzen dira. 
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Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida 

LB7: Inguruneari dagokionez programatutako sentsibilizazio- eta ezagutza-jarduerak eta erabiltzailearen aisiarako 
olgeta-jarduera ludikoak dinamizatzea eta haietan parte hartzea, unean-unean animazio-teknikarik egokienak eta parte-
hartzaileentzat seguruak eta gustukoak direnak aplikatuz. 

BI7.1 Jarduerak egiteko erabiliko diren tokiak eta baliabideak berrikusten dira, erabilgarri dauden edo egokiak diren 
erabakitzeko, eta izan litezkeen gorabeherak konpontzeko behar diren neurriak hartzen dira. 
BI7.2 Jarduera hasi baino lehen, beharrezkoak diren materiala eta arropak berrikusten dira, eta egoki antolatzen eta banatzen 
dira; erabili ondoren, bildu eta toki eta modu egokietan gordetzen dira, segurtasunari eusteko eta egoki kontserbatzeko. 
BI7.3 Pertsonak, espazioa eta baliabideak parte-hartzerik handiena bultzatzeko antolatzen dira, betiere taldearen, jardueraren, 
ingurunearen eta erabiliko diren materialen egoerara egokituta. 
BI7.4 Argi eta modu ulergarri eta motibagarrian azaltzen eta erakusten zaie erabiltzaileei jarduerari, helburuei, materialaren 
erabilerari eta arauei buruzko informazioa, baliabiderik egokienak erabiliz, pertsona bakoitzera egokituz eta informazioa ulertu 
dutela egiaztatuz. 
BI7.5 Erabiltzaileen parte-hartzea sustatzen da, motibazio-teknika egokien bidez. 
BI7.6 Jarduera kontrolatzen da, segurtasun- eta gozamen-parametro egokietan gauzatzeko, eta izan litezkeen gorabeherak 
konpontzen dira. 

LB8: Jardueraren segimendua egitea, haren kalitatea baloratzeko eta jarduera egiteko hobekuntzak proposatzeko. 
BI8.1 Jardueraren segimendua egiteko eta ebaluatzeko aurreikusitako tresnak ezarritako unean eta baldintzetan aplikatzen 
dira. 
BI8.2 Sortutako informazioa aztertzen da, eta hobekuntza-mekanismoak hartzen edo proposatzen dira. 
BI8.3 Segimenduari buruzko informazioa eskatzen denean, ezarritako moduan eta epeetan aurkezten da. 

LB9: Taldea zuzentzea, istripua edo larrialdi-egoera gertatzen bada, segurtasun-neurriak koordinatuz. 
BI9.1 Jarduteko hainbat aukera egoeraren ezaugarrien arabera baloratzen dira. 
BI9.2 Esku hartzeko erabilgarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak egoeraren arabera hautatzen dira, erabiltzeko 
egokitasuna baloratuz. 
BI9.3 Istripuak edo larrialdi-egoerak jakinarazteko, jarduteko protokoloetan eta larrialdi-planetan ezarritako ohartarazteko eta 
jakinarazteko jarraibideak betetzen dira. 
BI9.4 Azkar eta prestasunez hartzen da erabakia, egoera oro har aztertu ondoren eta betiere kontuan hartuta inguruaren eta 
istripuaren ezaugarriak, eskuragarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak, eta ezarritako larrialdi-planetako eta -
protokoloetako jarraibideak; larrialdi-egoeran beharrezkoak diren laguntza guztiak eskatzen dira. 
BI9.5 Egin beharreko ekintzei eta izan beharreko portaerari buruzko jarraibideak argi eta zehatz ematen zaizkie erabiltzaileei, 
eta taldea kontrolatzea lortzen da. 
BI9.6 Gidak larrialdi-egoeran duen jarrerak konfiantza eta segurtasuna ematen du. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Laguntza-ibilgailuak (4x4, furgoneta eta atoia). Garraiobideak. Bizikletak. Kasko homologatuak. Biltegia. Mendi-aterpeak. 
Aterpetxeak. Hotel-instalazioak. Kanpaketa-eremuak. Irrati-transmisoreak. Telefono mugikorra. Norberaren 
ekipamendua: kasko homologatua, betaurrekoak, eskularruak, kulota, maillota, oinetakoak, zira, haize-babesa eta 
motxila. Mantentze-lanak egiteko eta konpontzeko materiala: konponketa-kaxa osoa, erreminta-poltsa eramangarria, 
ganberak, gurpil-azalak, aldaketa- eta balazta-kableak, lubrifikatzailea, desoxidatzailea, eta puzgailuak. Orientatzeko eta 
neurtzeko materiala: GPSa, mapak, iparrorratzak, distantzia-neurgailua, altimetroa, barometroa eta termometroa. 
Kanpatzeko materiala: lozakua, bibak-zorroa, zerria isolatzailea, kanpin-denda, kopeta-argia, kantinplora, beste hainbat. 
Lehen laguntzako botikina. Laguntza-baliabide profesionalak. Halabeharrezko baliabideak. Jokoetarako eta olgeta-
jardueretarako materialak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Jarduerarako behar diren baliabideak berrikustea eta kudeatzea. Errepidean, bideetan, bidezidorretan eta maila txikiko 
eta erdi-mailako mendiko eremuetan bizikletaz egiteko ibilbideak interpretatzea eta gauzatzea, indarrean dagoen 
araudian aurreikusitako mugen barnean. Programazioak interpretatzea. Ingurune naturalari eta soziokulturalari 
behatzeko ibilbideak. Nekazaritza-turismoko eta ekoturismoko jarduerak. Zikloturismoko ibilbideak. Ingurunea aztertzea. 
Bezeroak bizikletaz gidatzea beren segurtasuna bermatuz eta ibilbidea bezeroen mailara egokituz. Bizikletaz gidatzeari, 
materialei eta inguruneari buruzko oinarrizko alderdien inguruko informazioa ematea bezeroei. Jardueran behar diren 
baliabideak antolatzea. Bezeroen maila identifikatzea. Atsedenaldiak animatzea. Taldeak dinamizatzea. Gorabeherak 
eta gatazka-egoerak konpontzea. Taldearen buruzagia izatea arrisku-egoeretan. Arrisku-egoerak identifikatzea. 
Erabiltzailearen mendiko gaitasun fisikoak eta abileziak hobetzea edo haiei eustea. Esperientzia pertsonala aldatzea. 
Erabiltzailea informatuta eta motibatuta egotea. Taldea kohesionatuta egotea eta eraginkorra izatea. Informazio-
erregistroak. Txostenak. Erabiltzailearen ingurumen-hezkuntza. Erabiltzailea gogobetetzea, eta hark gozatzea. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak, mapak, bide-liburuak. Informazio geografikoa. Meteorologia-txosten eguneratuak. Materialen dokumentazio 
teknikoa. Taldeak dinamizatzeari buruzko dokumentazioa. Programazioa. Jarduerari buruzko inkestak. Bezeroen datuak, 
premiak eta motibazioak biltzen dituzten fitxak. Bezeroarentzako dokumentazioa. Laguntza- eta erreskate-zentroei 
buruzko datuak: helbideak, telefonoak eta sarbide-maiztasunak. Ebaluazio- edo prozesu-txostenak. 

 
 
 

 
4. gaitasun-atala 
ISTRIPU EDO LARRIALDI-EGOERETAN LEHEN ESKU-HARTZAILE 
GISA LAGUNTZEA. 

 
Kodea: UC0272_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Alterazio organikoen zantzuak ezarritako protokoloen arabera bilatzea, lehen esku-hartzaile gisa. 

BI1.1 Harremanetan jartzen da istripua izan duen pertsonarekin, ahal bada haren egoerari eta istripuaren kausei buruzko 
informazioa biltzeko. 
BI1.2 Inguruko pertsonei galderak egiten zaizkie, adeitasunez eta errespetuz, gertaerari buruzko informazioa osatzeko. 
BI1.3 Aire-bidearen iragazkortasuna, aireztapena, zirkulazioa eta kontzientzia-maila aztertzen dira. 
BI1.4 Beharrezkoa bada, egindako txekeoaren emaitzaren berri ematen zaio larrialdien arretarako zerbitzuari, aplikatu 
beharreko maniobrak kontsultatzen zaizkio, eta beharrezkoak izan litezkeen beste baliabide batzuk eskatzen zaizkio. 
BI1.5 Traumatismoa nola izan den aztertzen da, hari atxikiak izan litezkeen lesioak hautemateko. 
BI1.6 Norbera babesteko elementuak erabiltzen dira, istripua izan duenari laguntza ematean laneko arriskuak 
prebenitzeko. 

LB2: Oinarrizko aireztapen- eta/edo zirkulazio-euskarriko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
BI2.1 Aire-bideak ireki eta garbitzen dira, esku-teknika egokien bidez edo xurgagailua erabiliz. 
BI2.2 Istripua izan dutenak konorterik gabe daudenean, jarrera-teknika egokiaren bidez eusten zaie haien aire-bideen 
iragazkortasunari. 
BI2.3 Buxadura kentzeko esku-teknikak aplikatzen dira aire-bideak buxatuta daudenean. 
BI2.4 Bizkortze-baloi autopuzgarria erabiltzen da istripua izan duenari aireztapen-euskarria emateko, halakorik behar badu. 
BI2.5 Bihotz-biriketako bizkortze-teknikak aplikatzen dira bihotz- eta arnas gelditzea gertatzen den egoeretan. 
BI2.6 Beharrezkoa denean, oxigenoa aplikatzen da, ezarritako protokoloen arabera. 
BI2.7 Desfibriladore erdiautomatikoa erabiltzea beharrezkoa denean, ezarritako araudiei eta protokoloei jarraikiz erabiltzen da. 
BI2.8 Kanpoko odoljarioak gertatzen direnean, egoki aplikatzen dira hemostasia-teknikak. 
BI2.9 Jarrera-tratamendu egokia aplikatzen da, istripua izan duena aireztapen-afekzioko egoeran badago, edo «shock-
egoerako» zantzu nabarmenak baditu. 

LB3: Larrialdi-egoeretan, bihotz- eta arnas gelditzerik ez dagoenean, hasierako oinarrizko zainketak ematea, ezarritako 
protokoloaren arabera. 

BI3.1 Larrialdien arretarako zerbitzuari egoeraren berri ematen zaio, eta zer neurri aplikatu behar diren galdetzen zaio, 
gertatzen ari den egoera jakin horri erantzuteko. 
BI3.2 Hasierako arreta egokia ematen zaie aireztapen-afekzioko egoeran dauden pertsonei. 
BI3.3 Hasierako arreta egokia ematen zaie bihotz- eta zirkulazio-afekzioko egoeran dauden pertsonei. 
BI3.4 Zainketa egokiak ematen zaizkie istripuan agente fisikoek eta/edo kimikoek eragindako lesioak dituzten pertsonei. 
BI3.5 Arreta eta zainketa egokiak ematen zaizkie berehala erditzeko egoeran dauden emakumeei. 
BI3.6 Hasierako arreta egokia ematen zaie konbultsio-krisia duten pertsonei. 
BI3.7 Jarrera eta ingurune egokienean jartzen da istripua izan duen pertsona, haren egoeraren arabera eta larrialdi-egoeraren 
arabera. 
BI3.8 Larrialdi-egoera kolektiboetan eta katastrofeetan, hasierako arreta ematen eta pazienteen lehen sailkapena egiten 
laguntzen da, oinarrizko irizpideen arabera. 

LB4: Ingurune segurua sortzea larrialdi-egoeretan. 
BI4.1 Seinaleak eta balizaje-eremuak zehazteko, behar diren elementuak erabiltzen dira. 
BI4.2 Toki seguruan jartzen da istripua izan duen pertsona. 
BI4.3 Mobilizatzeko eta immobilizatzeko teknikak aplikatzen dira, istripua izan duen pertsona kaltegarria ez den jarrera 
anatomiko batean jartzeko, larrialdiko osasun-zerbitzuak bertaratu arte edo, beharrezkoa bada, pertsona lekualdatzeko. 
BI4.4 Norbera babesteko bitartekoak eta ekipamenduak erabiltzen dira, laneko arriskuak eta istripuak prebenitzeko. 
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LB5: Istripua izan duenari eta haren ahaideei laguntza psikologikoa ematea osasun-larrialdiko egoeretan. 
BI5.1 Istripua izan duenaren premia psikologikoak hautematen dira, eta haren egoera emozionala hobetzeko laguntza 
psikologikoko oinarrizko teknikak aplikatzen dira. 
BI5.2 Komunikazio arina ezartzen da istripua izan duenarekin eta haren ahaideekin, haiekin harremanetan jartzen denetik 
istripua izan duena lekualdatu arte, eta, ahal dela, haien eskakizun guztiei erantzuten zaie. 
BI5.3 Konfiantza eta baikortasuna ematen zaizkio istripua izan duenari jarduera osoan. 
BI5.4 Istripua izan duena haren ahaideekin harremanetan jartzeko erraztasunak ematen dira. 
BI5.5 Istripua izan dutenen ahaideei arreta ematen zaie, eta galdetzen dutenari buruzko informazioa ematen zaie, betiere 
eskumenen barnean. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Mobilizatzeko eta immobilizatzeko materiala. Material elektromedikoa. Material suntsikorra. Botikina. Oxigenoterapia-
ekipoa. Desfibriladore erdiautomatikoa. Norbera babesteko ekipoa. Komunikazio-sistema. Katastroferen bat izaten 
denerako antolakuntza-kita. Jarduera-protokoloak. Seinaleztatzeko eta balizatzeko materiala. Norbera babesteko 
materiala. Komunikazio-teknikak. Informazio-teknikak. Behaketa- eta balorazio-teknikak. 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Istripua izan duenari buruzko hasierako balorazioa. Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. Oinarrizko zainketak 
ematea larrialdi ohikoenetan. Istripua izandakoen oinarrizko sailkapena larrialdi kolektiboetan eta katastrofeetan. 
Ingurune segurua sortzea pertsonari laguntza emateko. Lesioen immobilizazio prebentiboa. Mobilizatzea teknika egokiak 
erabiliz. Gertaera izan den tokitik leku seguru bateraino ebakuatzea. Istripua izandakoa lekualdatzea, haren 
premietarako egokiena den jarrera anatomikoan. Jarduera-protokoloak. Laguntzari buruzko txostena. Istripua izan 
duenaren premia psikologikoak ezagutzea. Istripua izan duena seguru egotea, laguntzari dagokionez. Ahaideen 
sentimenduak bideratzea. Suminkortasun kolektiboko egoerak baretzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lehen laguntzari buruzko eskuliburuak. Aldizkari eta bibliografia espezializatuak. Jarduera-protokoloak. Txostenak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

1
2
3
4
5

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

BIZIKLETAK MANTENTZEA ETA GIDATZEA  
 

3. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAN PERTSONAK GIDATZEA  

  
4. prestakuntza-modulua:  

LEHEN LAGUNTZA 
 

5. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAKO GIDAREN LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEAK  
 
Kodea: MF0353_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0353_2 Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz 
egiteko ibilbideak zehaztea eta antolatzea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEAK AZTERTZEA ETA KUDEATZEA 
 
Kodea: UF0296 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, 
ibilbideen diseinuari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gaur egungo gizarteko faktore psikosozialak aztertzea eta pertsonen ezaugarri orokorrak ezagutzea (fisikoak, psikikoak 
eta emozionalak), bizikletaz egiteko ibilbideak prestatzeko edo egokitzeko kontuan hartu behar diren erabiltzaileen eta 
bezeroen gaitasunak, premiak eta motibazioak identifikatzeko. 

EI1.1 Gizarte-faktore jakin batzuek hainbat kolektiboren portaeretan eta harreman sozialetan duten eragina azaltzea. 
EI1.2 Gaur egungo gizartearen barnean arrisku-, abentura- eta ihesbide-faktoreek bizikleta-ibilbideetako motibazio-
elementu gisa zer garrantzi duten azaltzea. 
EI1.3 Aisiak eta turismoak gizartean duten garrantzia baloratzea, eta gorputz- eta kirol-jarduerekin eta naturan egiten 
diren jarduerekin zer lotura duten azaltzea. 
EI1.4 Giza garapeneko etapetan funtsezkoak diren ezaugarri psikologiko, emozional eta fisikoak aipatzea eta 
deskribatzea, baita bizikletaz egiteko ibilbideak prestatzeko lanetan duten eragina ere. 
EI1.5 Bizikletaz ibilbideak egiteko behar diren funtsezko gaitasun eta ezaugarri motorrak aipatzea. 
EI1.6 Giza garapeneko etapetako gaitasun fisiko, baldintzatzaile eta koordinaziozkoen bilakaera deskribatzea. 
EI1.7 Organismoko sistemen eta bizikletaz gidatzeko jardueretan egiten den kirol-esfortzuaren arteko lotura 
deskribatzea. 
EI1.8 Erabiltzaileen ezaugarriak identifikatzeko kasu praktikoetan, helburuak eta jarduerak egoki hautatzea ezaugarri 
jakin batzuk dituzten taldeentzat. 

A2: Bizikletaz gidatzeko jarduerak egitean osasuneko eta gaitasun fisikoko maila baldintzatzen duten alderdiak aztertzea eta 
ibilbideak prestatzean aplikatzea. 

EI2.1 Bizikletaz ibilbideak egiteko zer energia-eskaera izaten den kalkulatzea, ibilbideen iraupenaren eta intentsitatearen 
arabera, eta erreferentziazko taulak erabiliz. 
EI2.2 Erreferentziazko taulak erabiliz pertsonaren eta jardueraren ezaugarriak definitzeko kasu praktiko batean, hornitu 
beharreko jan-edanen kantitatea eta mota eta hidratazio-jarraibide egokiak adieraztea. 
EI2.3 Bizikletaz gidatzeko gorputz- eta kirol-jarduerak egiteak dituen kontraindikazio absolutuak eta erlatiboak aipatzea. 
EI2.4 Bizikletaz ibilbideak egiteak giza gorputzaren organo eta sistemei ekartzen dizkien onurak aintzat hartzea. 
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A3: Ingurune naturalean jarduerak egiteari eta ingurumen-babesari buruzko araudia aztertzea eta bizikletaz egiteko 
ibilbideak prestatzeko lanetan aplikatzea. 

EI3.1 Naturagune babestu motak aipatzea eta haien ezaugarriak azaltzea. 
EI3.2 Ingurune naturalaren erabilera eta merkataritza-ustiapena mugatu edo murriztu dezaketen kausak deskribatzea. 
EI3.3 Bizikletaz kirola egiteko kondizioak eta haren ingurumen-inpaktua aztertzea. 
EI3.4 Naturaguneei loturik indarrean dagoen legedia eta ziklismoa kirol gisa azaltzea. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Naturagune-motak aipatzea eta haien ezaugarriak azaltzea. 
- Bizikleten zirkulazioa mugatu dezaketen erakundeak aipatzea. 
- Baimenei, merkataritza-ustiapenari eta adierazgarria izan litekeen guztiari buruzko informazioa biltzeko erabili 

beharreko iturriak aipatzea. 
- Igarotzeko eta zirkulatzeko baimena eskatzeko prozedurak deskribatzea, eta dokumentu bakoitza kudeatzen 

duen erakundea eta hartarako behar den denbora eta modua aipatzea. 
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Ingurune naturalean bizikletak taldean gidatzearen ezaugarriak deskribatzea. 
- Ingurumen-babesari dagokionez, gidek eta talde-laguntzaileek bizikletak gidatzean zer zeregin dituzten aipatzea. 

A4: Bizikletaz gidatzeko jarduerak egiteko behar den informazioa lortzeko, aztertzeko, tratatzeko, prozesatzeko eta 
artxibatzeko prozedura eta teknika egokiak aplikatzea. 

EI4.1 Lehen mailako eta bigarren mailako iturriaren eta zuzeneko nahiz zeharkako iturriaren kontzeptuak azaltzea eta 
iturri horietatik informazioa lortzeko prozedurak definitzea. 
EI4.2 Ibilbideak antolatzeko eskaintza definitzeko behar den informazioa adieraztea, baita informazio hori lantzeko 
irizpideak eta prozedurak ere. 
EI4.3 Jarduerak egiten direnean ematen den zerbitzuaren kalitatea baloratzeko aukera ematen duten parametroak 
identifikatzea eta informazioa biltzeko teknika desberdinak deskribatzea. 
EI4.4 Ingurune jakin bati buruzko informazioa ematen duten parametroen inguruko datuak —ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkatenak— abiapuntu izanik: 

- Jarduera-proiektua egiteko behar den informazioa hautatzea. 
- Emandako datuak interpretatzea, eta jarduera-proiektuari buruzko ondorioak ezartzea. 

EI4.5 Antolakundeak ideiak eta eskuragarri dauden baliabideak ezartzen dituen kasu bat —ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, jarduera-proiektua baldintzatzen duten elementuak zehaztea eta ondorioak 
ezartzea, proiektua lantzeari begira. 
EI4.6 Ibilbidea lantzeko behar den aldez aurreko informazioa biltzea, honako alderdi hauei dagokienez: 

- Araudia 
- Mapak 
- Informazio meteorologikoa 
- Ibilbidearen zailtasunari eta/edo arriskugarritasunari buruzko informazioa 
- Taldearen ezaugarriei buruzko informazioa (aldez aurreko esperientziak, interesak eta itxaropenak) 
- Sorospen- eta larrialdi-postuei buruzko informazioa 

EI4.7 Ostatu hartzeari, mantenuari eta garraiobideei buruz behar diren datuak biltzeko erabil daitezkeen informazio-
iturriak identifikatzea. 
EI4.8 Informazioa (testua eta irudiak) tratatzeko kasu batean oinarrituta, txosten bat lantzeko prozedurarik egokiena 
aukeratzea. 
EI4.9 Informazioa aurkitzea eta ondoren erabiltzea errazten duten informazioa artxibatzeko prozedurak deskribatzea, 
eta, biltegiratutako informazioari dagokionez, bete behar diren konfidentzialtasun-arauak azaltzea. 
EI4.10 Hainbat iturritako informazioaren kasu batean oinarrituta: 

- Irudiak tratatzea informatika-erabilera emateko. 
- Landutako testuak prozesatzea. 
- Tratatutako hainbat informazio konbinatzen dituen dokumentua diseinatzea. 
- Landutako dokumentua eta informazioa antolatzea eta artxibatzea, ondoren erabiltzeko. 

A5: Bizikletaz ibilbidea egiten den bitartean arrisku-egoerak prebenitzeko eta konpontzeko behar diren neurriak zehaztea. 
EI5.1 Bizikletaz egiteko ibilbideetan teknikariek dituzten funtzio prebentiboak deskribatzea. 
EI5.2 Ibilbidearen ezaugarriak, kondizio meteorologikoak eta ingurune-kondizioak nahiz taldearen ezaugarriak 
deskribatzen dituen jarduera-kasu bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, honako 
hauek identifikatzea: 

- arriskua edo larrialdia eragin dezaketen elementuak 
- norbera babesteko ekipamendua 
- Materiala berrikusteko protokoloak: ekipamendua, berrikuspenaren maiztasuna, beste hainbat 23 
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- Giden arteko komunikazioaren unea 
EI5.3 Inguruko sorospen-zerbitzuei transmititu/jakinarazi beharreko datuak zerrendatzea, jarduera egin baino lehen. 
EI5.4 Jardueran zehar garraiatu behar den segurtasun- eta komunikazio-materiala zehaztea, jardueraren ezaugarrien 
arabera. 
EI5.5 Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzean izan litezkeen arrisku-egoeretan izan beharreko portaera-arauak eta 
segurtasuneko ekipamenduak eta materiala erabiltzeko arauak deskribatzea. 
EI5.6 Hainbat larrialdi-egoera aipatzen dituen kasu batean oinarrituta: 

- Egoeraren kondizioak deskribatzea. 
- Larrialdiari irtenbidea emateko ekintzak proposatzea, arrazoituz. 
- Ebakuazio- edo erreskate-plan bat lantzea. 

EI5.7 Bezeroei eman beharreko informazioa deskribatzea, eta larrialdi-egoera batean eroriz gero eta materiala apurtu 
eta/edo galduz gero zer portaera izan behar den azaltzea. 
EI5.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan ibilbide-zati zail eta arriskutsu baten kasu batean oinarrituta, hauek 
identifikatzea: 

- Laguntza-taldeak bete beharreko jarraibideak. 
- Beharbada komunikazio-estaldurarik izango ez duten eremuak. 

A6: Bizikletaz egiteko ibilbideetako jarduerak prestatzeko baliabideak kudeatzeko teknikak aplikatzea. 
EI6.1 Sarreren eta gastuen aurrekontuak zer osaera duen jakitea. 
EI6.2 Jarduerari egotzi beharreko gastuak identifikatzea. 
EI6.3 Jarduera baten eta pertsona-talde baten kasuan oinarrituta, aurrekontu bat lantzea. 
EI6.4 Egindako jarduera baten kasuan oinarrituta, ezarritako aurrekontuko desbideratzeak hautematea, eta behar diren 
zuzenketak egitea. 
EI6.5 Egindako jarduera baten kasuan, gastuak justifikatzea, ezarritako moduan. 
EI6.6 Bizikletaz gidatzeko jarduera baterako behar diren baliabide logistikoak deskribatzea, iraupenaren, jarduera egingo 
den tokiaren eta taldearen ezaugarrien arabera. 
EI6.7 Bidaiariak garraiatzeari buruz indarrean dagoen araudia hautatzea. 
EI6.8 Talde jakin baterako ibilbide-proiektuaren kasu praktiko batean, proiektua osatzea, eta honako alderdi hauek 
deskribatzea: 

- Behar diren langile teknikoen ezaugarriak eta kopurua. 
- Behar den banakako eta taldeko materiala. 
- Gidariak eraman behar duen konponketa-materiala. 
- Antolakuntzari, taldeko gainerako gidariei eta erabiltzaileei emango zaien jarduerari buruzko informazioa. 
- Instalazioak eta garraio-langileak. 
- Proposatutako ostatu-mota, ezaugarriak eta haren kostua. 
- Proposatutako mantenua, ezaugarriak eta kostua. 
- Erabiltzaileen garraioa, eta haren ezaugarriak eta kostua. 

 
Edukiak: 
1.  Mendi-bizikletaz egiteko ibilbideen prestaketan oinarri psikosozialak aplikatzea: 

- Aisia eta turismoa ingurune naturalean. 
- Hezkuntza ez-formala eta gorputz- eta kirol-ekintzak. 
- Mendi-bizikletaren eragina: Ezaugarriak. Garrantzi soziala. Arrisku-, abentura- eta ihesbide-faktoreak. 
- Kirolaren funtzio soziala: portaera eta harreman sozialak. 

2.  Erabiltzaileen ezaugarri psikologikoak, fisikoak eta sozialak ezagutzea 
- Bilakaera-etapak: haurrak, nerabeak, helduak eta adinduak. 

• Oinarrizko gaitasun fisikoak. 
• Gaitasun fisiko baldintzatzaileak eta koordinaziozkoak. 

- Garapen ebolutiboa eta motorra. 
- Bizi-kalitatea eta garapen pertsonala. 

3.  Jarduera fisikoak osasunean duen eraginaren balorazioa: 
- Gaitasun fisikoa eta osasuna: 

• Organismoaren sistemak eta kirol-esfortzua. 
• Bizikletaz gidatzeko jarduerak egiteak dituen onura eta kontraindikazio erabatekoak eta partzialak. 
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• Energia-eskakizunak: energia-gastua, -ekarpena eta -balantzea, bizikletaz gidatzeko jardueretan. 
• Jan-edanak. 
• Hidratatzeko jarraibideak. 

- Erabiltzailearen hasierako balorazio fisikoa: behaketa, elkarrizketa eta euskarriak. 
4.  Legedia- eta araudi-aplikazioa, mendi-bizikletaz egiteko ibilbideen diseinuan, eta naturaguneen 

erabilerari dagokionez: 
- Naturaguneei buruzko legedia eta araudia, eta haien irismena. 
- Naturaguneetan sartzeari eta gaua igarotzeari buruzko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko legedia. 
- Naturaguneetan sartzeko eta gaua igarotzeko administrazio-baimena. 

• Dokumentuen kudeaketa: erreferentziako erakundeak, izapideak eta epeak. 
• Naturaguneak igarotzeko eta haietan zirkulatzeko baimenak. 
• Jarduera horiek mugatzen edo murrizten dituzten erakundeak. 

- Bizikletaz egiteko ibilbideen antolatzaileari eta haietan gida-lanak egiten dituenari dagokion erantzukizun zibila. 
- Naturagune babestuetan egiten diren kirol-ekintzei buruzko erregulazioa. 

5.  Bizikletaz egiteko ibilbide bat diseinatzea eta programatzea: 
- Bizikletaz egiteko ibilbideak lantzeko behar den informazioa bilatzea, aztertzea eta tratatzea: 

• Informazioa lortzeko teknikak eta prozedurak: behaketa, inkesta, galdera sorta eta elkarrizketa. 
• Azterketa eta interpretazioa: zerbitzuaren kalitate-parametroak. Datuen babesa. 
• Testuen, kalkulu-orrien eta datu-baseen tratamendua, irudien tratamendua eta Interneteko 

nabigatzaileak. 
• Prozesatzea eta artxibatzea. 
• Antolatzeko eskuragarri dauden baliabideak eta elementu baldintzatzaileak. 

- Informazio-iturriak: 
• Ibilbideak diseinatzeko behar den informazioa identifikatzea. 
• Lehen mailakoa / Bigarren mailakoa. 
• Zuzenekoa/Zeharkakoa. 
• Informazio-iturriak aurkitzea. 
• Ostatatzea. 
• Mantenua. 
• Garraioa. 

- Ibilbideak prestatzeko behar den informazioa: 
• Araudia. 
• Ibilbidea egingo den eremuko mapak. 
• Eguraldiari buruzko informazioa. 
• Zailtasunari eta arriskugarritasunari buruzko informazioa. 
• Sorospen-postuari buruzko informazioa. 
• Taldearen ezaugarriei buruzko informazioa, esperientziak, interesak eta itxaropenak. 

6.  Ibilbide baten prestaketa orokorra: 
- Bizikletaz gidatzeko jardueretarako prebentzioa eta segurtasun-protokoloak: 

• Teknikariaren funtzio prebentiboa. 
• Arrisku-faktoreak eta istripu-kausa nagusiak. 
• Jarduera egin baino lehen sorospen-zerbitzuari jakinarazi beharreko datuen zerrenda. 
• Segurtasun- eta komunikazio-materiala berrikusteko protokoloak, eta egoera kontrolatzeko, 

lekualdatzeko eta ebakuatzeko protokoloak. 
• Larrialdiak: larrialdi-planak; erreskate- eta sorospen-zerbitzuak; eta tokiaren eta kondizioen arabera 

larrialdi-egoeretan portatzeko arauak. 
• Laguntza-taldeak jarduteko prozedurak eta komunikazio-estaldurarik ez duten eremuak. 

- Askotariko lurretan bizikletaz gidatzeko jardueretarako baliabideak kudeatzea: 
• Aurrekontua kontrolatzea eta lantzea. 
• Ostatua eta mantenua: ezaugarriak eta kostuak. 
• Bizikletaz gidatzeko jardueretan erabiltzeko irizpideak. 
• Bizikletaz gidatzeko jardueren logistika: materiala eta bidaiariak garraiatzea. Garraiobidearen 

ezaugarriak. 
• Giza baliabideak: kudeaketa-eredua, prestakuntza eta antolaketa. 
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• Baliabide materialak: erosketak kudeatzea, behar diren baliabideen ezaugarriak aztertzea, hornitzaileak 
hautatzea. 

• Zerbitzua sustatzeko ekintzak. 
• Ematen den zerbitzua baloratzea eta aztertzea: zerbitzuaren ezaugarriak, zerbitzuak kalitatez emateari 

buruzko oinarrizko kontzeptuak. Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko metodoak. 
• Emaitzak interpretatzea eta txostenak egitea. 
• Aseguruak eta estaldurak. 

 
 
 
1.2. prestakuntza-atala 
INGURUNE NATURALEKO JOAN-ETORRIAK, EGONALDIAK, ETA SEGURTASUNA, 
ETA LEKUKO BERTAKO ORIENTAZIOA 
 
Kodea: UF0297 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, landa-
ingurunea ezagutzeari eta han orientatzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eremu jakin bateko ezaugarri geografiko, geologiko, sozioekonomiko eta biologikoen ezaugarriak aztertzea, eta 
ingurumen-babesari eta -hezkuntzari lotutako jarduera-planak lantzea eta hedatzea. 

EI1.1 Eremu bat zehaztu, eta haren geologia- eta paisaia-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Eremu jakin bateko floraren eta faunaren ezaugarriak azaltzea, eta landare- eta animalia-espezie adierazgarriak 
non aurkitu daitezkeen adieraztea. 
EI1.3 Igarobideak eta inguruneari behatzeko guneak egokitzeko erabiltzen diren metodoen ezaugarriak azaltzea. 
EI1.4 Natura-ibilbideak edo bidezidor ekologikoak ezartzeko informazio-materiala lantzea, eta, horretarako, ibilbideen 
krokisak eta gune interesgarrien deskribapen-fitxak egitea. 
EI1.5 Eremu jakin bateko alderdi sozialak eta ekonomikoak deskribatzea, eta sektore turistikoak landa-garapenean duen 
eragina azaltzea; inguruko kultura-adierazpenak eta artisautza- eta elikadura-produktuak identifikatzea, eta nekazaritza-
turismo ekologikoarekin lotzea. 
EI1.6 Bizikletaz egiteko ibilbidea aurkezten duen kasu praktiko bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— 
abiapuntu izanik: 

- Eremu interesgarriak zehaztea. 
- Eremu interesgarri bakoitzeko kultura, botanika, paisaia, biologia eta geologiari buruzko informazioa lantzea. 

EI1.7 Legeetan bildu ez diren hainbat jarduera egiteko baldintzak eta haien ingurumen-inpaktua aztertzea. 
EI1.8 Naturarekiko errespetuan sentsibilizatzeko eta ingurumen-inpaktua txikiagotzeko ekintza pertsonalak proposatzea. 
EI1.9 Taldearen, ibilbidearen eta ingurunearen ezaugarriak ezartzen dituen jarduera-kasu batean oinarrituta, honako 
ekintza hauek egitea: 

- Ingurumenari dagokionez, jarduerak izan ditzakeen arriskuak identifikatzea eta arrisku horiek saihesteko neurriak 
proposatzea. 

- Erabiltzaileek ingurumenarekiko errespetuari dagokionez bete beharreko portaera-jarraibideak lantzea. 
- Portaera-arau horiek betetzeko behar diren baliabide materialak zerrendatzea. 
- Ingurunea zaintzeko eta babesteko arauei buruzko informazio-materialak lantzea. 

A2: Ingurune naturalean, interesgarriak izan daitezkeen gorabehera geologikoak eta ekosistemak ezagutzea. 
EI2.1 Mendiko ekosistema baten ereduzko landaredia identifikatzea, eta haren erabilera eta arriskuak deskribatzea. 
EI2.2 Animalia-espezierik adierazgarrienak eta haien kokapena identifikatzea, haiek zuzenean edo haien aztarnak 
ikusita, eta zer arrisku dakartzaten deskribatzea. 
EI2.3 Egoki tipifikatutako kasu praktiko batean oinarrituta, ura non eta nola hartu identifikatzea. 

A3: Bizikletaz egiteko ibilbideak lantzea. 
EI3.1 Pendizak eta luzetarako distantziak kalkulatzea, hainbat eskalatako mapak erabiliz. 
EI3.2 Mapa batean, ibilbidearen ezaugarriak identifikatzea. 26 
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EI3.3 Hainbat mapa alderatzea eta haien sinbologia interpretatzea. 
EI3.4 Bizikletaz egiteko ibilbide baten zailtasun- eta arrisku-elementuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI3.5 Taula bat egitea, ibilbidearen tartean dauden zailtasun- eta arrisku-elementuak segurtasunez gainditzeko behar 
den iaiotasun teknikoaren mailari lotuta. 
EI3.6 Errealitatearen analisiaren eta diagnostikoaren ondorioak eta egiazko ibilbide bateko eremuaren ezaugarriei 
buruzko informazioa biltzen dituen kasu praktiko bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu 
izanik, bizikletaz egin beharreko ibilbidea egitea, alderdi hauek ezarriz: 

- Ibilbidea garatzeko behar diren baliabideak. 
- Ibilbidearen hasiera eta amaiera. 
- Ibilbidearen iraupena. 
- Taldea elkartzeko ezar litezkeen guneak. 
- Beharrezkoak diren atsedenguneak. 
- Ordezko ibilbideak. 
- Ibilbidean zehar egiteko jarduerak. 
- Ebaluazioko adierazleak eta tresnak, baita haiek erabiltzeko unea ere. 
 

EI3.7 Erabiltzaileen ezaugarriak eta eskuragarri dauden baliabideak ezartzen eta egiazko ibilbide baten eremua 
zehazten duen kasu bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, ibilbidea lantzea, hala nola 
honako alderdi hauek adierazita: 

- Zailtasuneko tarteen hasiera eta amaiera. 
- Behe- eta erdi-mailako mendietako arrisku objektiboak dituzten tarteen hasiera eta amaiera. 
- Tartea segurtasunez gainditzeko izan litezkeen ordezko ibilbideak. 
- Taldea elkartzeko ezar litezkeen guneak. 
- Ordezko planak, izan litezkeen gorabeherak gertatzen direnerako. 
- Gaua igarotzeko balizko puntuak. 
- Itzulerarik gabeko puntuak. 
- Gidaren komunikazio-aparatuak dituzten estaldura-eremuak. 
- Orientatzeko erreferentzia-punturik adierazgarrienak, ibilbidean zehar izango diren altuera-kotak, eta ordezko 

tarteak. 
- Jan-edanak hornitzeko izan litezkeen puntuak. 

A4: Tresnak, mapak eta zantzu naturalak erabiltzea mendian era guztietako giro-kondizioetan orientatzeko. 
EI4.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan orientazioko kasu praktiko batean, honako ekintza hauek egitea, 
mapa topografikoa soilik erabiliz: 

- Mapa egoki orientatzea, inguruko lur naturala erreferentziatzat hartuta. 
- Mapan, ingurunean ikus daitezkeen natura-elementurik adierazgarrienak identifikatzea, hala nola ibaiak, haitz-

ebakiak, basoak, baso-pistak, goi-tentsioko bideak, presa artifizialak, errepideak eta herrixkak. 
- Muino agerikoenak ezagutzea. 

EI4.2 Mapan, ibilbide jakin bateko distantziak eta denbora-tarteak nola kalkulatzen diren azaltzea. 
EI4.3 Zirkulu graduatu mugikorra duen iparrorratzaren elementuak eta funtzionatzeko moduak deskribatzea. 
EI4.4 Iparrorratzaren deklinazioaren eta inklinazioaren arteko aldeak nabarmentzea, latitudeak eta altitudeak haietan zer 
eragin duten azaltzea, eta deklinazioa kalkulatzea, urtearen arabera. 
EI4.5 Iparrorratzaren funtzionamendu onerako kaltegarriak diren materialak eta elementuak aipatzea. 
EI4.6 Orientazio-teknika hauek deskribatzea: 

- Nahita egiten diren akatsak. 
- Sestra-kurbari jarraitzea. 
- Alderantzizko norabidea. 

EI4.7 GPSaren funtzionamendua deskribatzea. 
EI4.8 GPSaren hasieraketa deskribatzea. 
EI4.9 GPSrako koordenatuak hartzeko prozesua deskribatzea, eta koordenatuak sartzea, ibilbidearen pantaila 
bistaratuz. 
EI4.10 Altimetroaren funtzionamendua eta altuerarekin eta behe-presio eta goi-presio atmosferikoko klima-kondizioekin 
dagoen lotura deskribatzea. 
EI4.11 Orientazio-lasterketetako baliza estandarrez zedarriztatutako orientazio-zirkuitua ezarria duen kasu praktiko 
batean oinarrituta: 

- Ibilbidea egitea, baliza bakoitza aurkituta. 
- Orientatzeko, zirkulu graduatu mugikor gardeneko iparrorratza eta inguruko mapa kartografikoa erabiltzea. 

EI4.12 Mapa, iparrorratza, GPSa eta altimetroa erabiliz egiten den orientazioko hainbat kasu praktikotan oinarrituta, 
ibilbide osoa egitea, eta: 27 
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- Norabideak eta azimutak kalkulatzea. 
- Mapan irudikatuta dauden gorabehera geologikoak eta gizakiak eraikitako egiturak identifikatzea. 
- Mapan puntuak kokatzea, triangulazio-teknikak erabiliz. 
- Dagokion ibilbidean gaudela berrestea, alderantzizko bidearen teknika aplikatuz. 
- Ingurune naturalean puntuak identifikatzea, mapan bideak hartuta. 
- Ibilbideko erreferentzia-puntuen koordenatuak kalkulatzea, GPSan sartzeko. 
- Egindako ibilbidea GPStik berreskuratzea. 

 
 
 
Edukiak: 
1.  Ingurune naturala aztertzea, ibilbideak diseinatzeko 

- Hainbat eremutako geografia, klima, flora eta fauna. 
- Eskualdeko eta lurraldeko eremu interesgarriak. 
- Mendiko ingurunea eta haren karakterizazio ekologikoa. 
- Ingurune naturaleko turismoa: kirol-turismoa, ekoturismoa, nekazaritza-turismoa eta landa-turismoa. 
- Hainbat ingurutako alderdi antropologiko eta soziokultural autoktonoak. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko kirol-jardueren ingurumen-inpaktua: 

• Legeetan bildu ez diren jarduerak eta haien ingurumen-inpaktua. 
• Ingurumen-inpaktua txikiagotzeko banako eta taldeko ekintzak. 

- Ingurumen-hezkuntza: helburuak, jarduerak, ingurumen-hezkuntzarako baliabideak, ingurumenarekiko jarrerak 
sustatzea, eta ingurumen-hezkuntzaren metodologia. 

2.  Ingurune naturala ezagutzea ibilbideak egitean 
- Mendi-sistemen geomorfologia: haran-motak. 
- Ekosistema-motak: landaredia, izan litezkeen erabilerak eta arriskuak identifikatzea. 
- Landare- eta animalia-espezieen zuzeneko behaketako teknikak. 
- Ura eta elikagaiak lortzeko prozedurak. 

3.  Ingurune naturala ezagutzea ibilbideak egitean 
- Mapak maneiatzea: 

• Ibilbide baten pendizak, distantziak eta denbora-tarteak kalkulatzea. 
• Ibilbidearen ezaugarriak: hasiera, iraupena eta amaiera; taldea elkartzeko guneak; atsedenguneak; 

behar diren baliabideak eta ibilbidean zehar egiteko jarduerak; ordezko ibilbideak. 
• Ibilbidearen ebaluazioa: tresnak eta irizpideak. 
• Sinbologia interpretatzea. 
• Ibilbidearen balorazio teknikoa: zailtasuna eta arriskuak dituzten tarteak. 
• Ibilbidearen zailtasun- eta arrisku-elementuak. 
• Tarte zailak eta arriskutsuak segurtasunez gainditzea. 
• Tarte arriskutsuak gainditzeko ordezko ibilbideak. 
• Ordezko planak, izan litezkeen gorabeherak gertatzen direnerako. 
• Itzulerarik gabeko puntuak. Taldea elkartzeko izan litezkeen guneak, gaua igarotzeko tokiak, jan-edanak 

hornitzeko guneak, eta komunikazio-aparatuetarako estaldura-eremuak. 
- Planoak erabiltzea: 

• Plano-motak eta hainbat motatako planoak interpretatzea. 
• Orientaziorako adierazgarriak diren erreferentzia-puntuak. 
• Tresnak erabiltzea. 
• Distantzien eta altueren oinarrizko kalkuluak. 

4.  Tresnen bidez orientatzea 
- Ibilbideen diseinuari aplikatutako orientazioa: 

• Baliabideak eta tresnak; mapa eta iparrorratz bidezko orientazioa. 
• Baliabide naturalak, zantzuen bidezko orientazioa. 
• Orientatzeko elementu naturalak: landaredia. 

- Iparrorratza: 
• Ezaugarriak, funtzionamendua, motak eta mugak. 
• Latitudearen, longitudearen, deklinazioaren eta inklinazioaren eragina. 
• Iparrorratzaren funtzionamenduari kalte egiten dioten materialak eta elementuak. 

28 
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• Lur-nabigazioa iparrorratza eta mapa erabiliz. 
- GPSa: 

• Ezaugarriak, funtzionamendua, motak eta mugak. 
• GPSaren hasieraketa. 
• GPSarentzako koordenatuak: GPSko datuak hartzea eta datuak GPSan sartzea. 

- – Orientatzen laguntzen duten aparatu osagarriak: altimetroa, podometroa, klinometroa eta kurbimetroa. 
- – Orientazio-teknikak: azaleko orientazioa eta orientazio zehatza. 
- – Ikuspena txikia denean orientatzeko teknikak: nahita egiten diren akatsak, sestra-kurbari jarraitzea, alderantzizko 

norabidea. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
OLGETA-JARDUERAK EGITEA, ETA KIROL-JARDUERA AUTONOMIA 
PERTSONALA MUGATUA DUTEN PERTSONENTZAT EGOKITZEA. 
 
Kodea: UF0298 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator lanbide-burutzapen hauekin: LB1 (premia espezifikoen 
arretari dagokionez), LB2 (premia espezifikoetara egokitzeari dagokionez) eta LB5.  
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Olgeta-jarduerek pertsonaren aisia-premiari egiten dioten ekarpena aztertzea, eta jarduera horiek bizikletaz egiteko 
ibilbideak dinamizatzeko osagarri gisa programatzea, parte-hartzaileen eta ingurunearen ezaugarrietara eta eskuragarri 
dauden baliabideetara egokituta. 

EI1.1 Olgeta-jarduera identifikatzea eta haren ezaugarriak zehaztea, pertsonaren eta egungo gizartearen garapenean 
eta orekan duen papera baloratuz. 
EI1.2 Olgeta-metodologiarako joera positiboa izatea. 
EI1.3 Bizikletaz egiteko ibilbideen testuinguruan eta programa jakin batean oinarrituta, jardueraren osagarri diren olgeta-
jarduerek bete behar dituzten ezaugarriak definitzea. 
EI1.4 Olgeta-jarduerak bilatzea hainbat informazio-iturritan, haien ezaugarriak aztertzea, zenbateko aplikagarritasuna 
duten identifikatzea, eta sailkatzea. 
EI1.5 Hainbat motatako jolasak gauzatzea eta haien ezaugarriak aztertzea, zenbateko aplikagarritasuna duten 
identifikatzea, sailkatzea, eta erregistratzea. 
EI1.6 Adin eta helburu jakin baterako jolasak hautatzea eta ondo egokitzea. 
EI1.7 Kondizio eta helburu jakin batzuk aintzat hartuta, jarduera baterako olgeta-jarduerak hautatzea, denbora zehaztea 
eta haien sekuentzia egitea. 

A2: Olgetako, sentsibilizazioko eta ingurunea ezagutzeko askotariko jarduerak dinamizatzea, olgeta-metodologia egoki 
aplikatuz eta askotariko helburuetara eta parte-hartzaileen eta jarduerak egingo diren ingurunearen ezaugarri, interes 
eta/edo premietara egokituz. 

EI2.1 Olgeta-metodologia propioa identifikatzea eta haren erabilera justifikatzea jarduera-animazioko hainbat kasutan. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, instalazioak, baliabideak eta materialak 
aztertzea eta pertsonetara eta aurreikusitako helburuetara egokitzea, erabilera-parametro egokiak ziurtatuz. 
EI2.3 Hainbat jolasetan erabiltzaile gisa jokatzen duten erabiltzailez osatutako talde bat ondo zuzentzea. 
EI2.4 Jolasaren garapena eta arauak ondo azaltzea, informazio nahikoa, argia, motibatzailea, sekuentziatua eta 
ordenatua emanez, eta alderdirik garrantzizkoenak nabarmentzea: 

- Behar adina erakustaldi egitea. 
- Jolasa parte-hartzaileetara egokitzea. 
- Jolasaren garapenean gorabeherak hautematea eta konpontzea. 
- Parte-hartzea sustatzea. 

EI2.5 Jarduerak azaltzean eta/edo animatzean, prozesua azaltzea, taldearen harremanak dinamizatzeko eta helburuak 
lortzeko, hartutako erabakiak justifikatuz. 
EI2.6 Jardueretan desinhibizioz parte hartzea. 
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EI2.7 Jolasak zuzentzean kide baten esku-hartzea ondo aztertzea, akatsak hautematea, eta akats horiek konpontzeko 
proposamen egokiak egitea. 

A3: Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen ezaugarriak eta bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerari 
dagokionez egin beharreko espazio-egokitzapenak identifikatzea. 

EI3.1 Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen ezaugarririk adierazgarrienak deskribatzea. 
EI3.2 Autonomia pertsonala nolabait mugatua duten pertsonak esfortzura egokitzearen, beroketaren eta 
indarberritzearen berezitasunak adieraztea, eta ibilbideak bizikletaz egiteko kontraindikazioak azaltzea. 
EI3.3 Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerak egiten diren bitartean autonomia pertsonala mugatua duten 
pertsonekin tratu eraginkorra izateko jarraibiderik egokienak deskribatzea. 
EI3.4 Autonomia pertsonala mugatua duen pertsonaren ezaugarriak ondo definituak dituen kasu praktiko batean 
oinarrituta: 

- Bizikletaz kirola egiteko pertsonak modu autonomoan edo laguntzarekin mugitzeko duen aukera baloratzea. 
- Beharrezkoak diren zainketa espezifikoak adieraztea. 
- Izan litezkeen arriskuak eta sor litezkeen larrialdiak konpontzeko modua adieraztea. 

EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan balizko jarduera-egoera batean, txosten bat lantzea, eta, han, 
autonomia pertsonala mugatua duten pertsonek aurreikusi diren helburuak lortzeko egin behar diren egokitzapenak 
deskribatzea. 
EI3.6 Aldez aurretik planifikatutako bizikletaz gidatzeko jarduera bat abiapuntutzat hartuta, hainbat alderdi aldatzea 
(ibilbidea eta jarduerak), autonomia pertsonala mugatua duten parte-hartzaileek egiteko aukera izan dezaten. 
EI3.7 Autonomia pertsonala mugatua duen pertsonak dauden talde baten ezaugarriak definitzen dituen kasu batean, 
materialean eta instalazioetan egin behar diren egokitzapenak proposatzea eta egitea. 

Edukiak: 
1.  Bizikletaz gidatzeko jardueretan, erabiltzaileen aisiarako olgeta-jarduerak prestatzea. 

- Olgeta: pertsonarentzat duen garrantzia. 
- Olgeta-jarduerak eta jolasak: Kontzeptua, funtzioak eta teoria orokorrak. 
- Ezaugarriak, aplikagarritasuna eta sailkapena. 
- Olgeta-jarduera motak. Helburuak. Ezaugarriak. Metodologia. 
- Adin eta helburu jakin batzuetarako jolasak hautatzea. 
- Olgeta-jarduerak hautatzea, denbora zehaztea eta sekuentziatzea. 
- Desinhibizioz parte hartzea. 
- Jolasen erregistroa. Jolas-fitxak lantzea. 
- Olgeta-saioak programatzea. 
- Gau-jaiak. Esku hartzeko baliabideak. Arrisku profesionalak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak. 
- Lan-istripua. 
- Gaixotasun profesionala. 
- Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
- Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak. 

2.  Olgeta-jardueren dinamizazioa 
- Gidak animatzaile gisa esku hartzea. 
- Jarduerak zuzentzea: azaltzea, erakustea, eta parte-hartzaileak, tokiak eta materiala antolatzea. 
- Jarduera egiten esku hartzea: errefortzuak, emaitzen berri izatea, gorabeherak konpontzea eta jarduera 

ebaluatzea. 
- Jarduera amaitzea. 
- Jarduera-zuzendaritzari behatzeko eta hura aztertzeko eta baloratzeko teknikak. 

3.  Autonomia pertsonala mugatua duten erabiltzaileen ezaugarriak ezagutzea 
- Bizikletaz kirola egitean pertsonak duen mugitzeko aukera. 
- Zainketa espezifikoak. 
- Izan litezkeen arriskuak. 
- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonak naturaltasunez tratatzea: 

• Pertsonen arteko harremanak optimizatzeko jarraibideak. 
• Pertsona horien ezaugarri psikoafektiboen oinarrizko alderdiak. 30 
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• Pertsona horiek autonomia lortzeko bidean behar dituzten laguntzak. 
• Kontsignak eta azalpenak egokitzea. 

4.  Jarduerak autonomia pertsonala mugatua duten pertsonetara egokitzea 
- Autonomia eta mugak baloratzea. 
- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen esfortzura, beroketetara eta indarberritzera egokitzea. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetako jarduerak gauzatzeak dituen kontraindikazioak. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetan gauzatzen diren jarduerek dituzten onura fisikoak, psikikoak eta sozialak. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerak gauzatzeko ekipamenduak, materialak eta laguntza teknikoak 

egokitzea. 
- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonak ingurune naturalean mugitzeari eta garraiatzeari buruzko 

transferentziak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAK MANTENTZEA ETA GIDATZEA 
 
Kodea: MF0508_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0508_2 Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletak 
eraginkor eta seguru gidatzea eta bizikleten mantentze-lan operatiboak egitea 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
2.1. prestakuntza-atala 
BIZIKLETAK MANTENTZEA, KONPONTZEA ETA LEKUALDATZEA 
 
Kodea: UF0299 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bizikleta eta ibilbidea egiteko beharrezkoa den materiala prestatzea. 

EI1.1 Bizikleta-moten ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Bizikletaz egiteko ibilbideetarako zer material pertsonal eta osagarri behar diren aipatzea, eta haien ezaugarriak 
eta funtzionaltasuna azaltzea. 
EI1.3 Materiala eta ekipoa zakutoetan nola banatu zehaztea. 
EI1.4 Bide jakin baterako behar diren erreminten eta ordezko piezen zerrenda adieraztea. 
EI1.5 Bizikletaren kondizioak zehaztea, lur-motaren eta erabiliko diren tekniken arabera. 

A2: Bizikletak eta jarduerak egiteko behar den materialaren mantentze- eta konponketa-lanak egitea, fabrikatzaileak 
aurreikusitako erabilera-baldintzei eutsiz. 

EI2.1 Bizikletaren piezak eta osagaiak eta haien funtzionaltasuna deskribatzea. 
EI2.2 Bizikletaren piezak eta osagaiak eta hondatuta dagoen konponketa-materiala ordezkatzea, fabrikatzaileak 
gomendatutako eraginkortasun-irizpideei eutsiz. 
EI2.3 Bizikletaren oinarrizko elementuak desmuntatzea eta bereiz muntatzea, modu egokian, erreminta egokiak abileziaz 
erabiliz. 
EI2.4 Matxurak diagnostikatzea eta konpontzea, hala nola zulaketak, bielak, kateak, balaztak, direkzioa eta 
aldagailuaren desdoikuntzak. 

31 EI2.5 Bizikleta garbitzeko eta koipeztatzeko lanak egitea. 
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EI2.6 Bizikletaren konponketa- eta mantentze-lanak egiteko behar diren erremintak hautatzea. 
EI2.7 Erreminta bakoitza dagozkion piezarekin eta osagaiarekin identifikatzea. 
EI2.8 Erremintak abileziaz erabiltzea, haien ezaugarriak eta aplikazioak aztertuz. 
EI2.9 Mantentze- eta konponketa-lanetarako erabiltzen diren erremintak erabiltzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.10 Ekipamenduaren mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren materialei dagokienez, teknikak, materialak eta lan-
erremintak deskribatzea. 
EI2.11 Mantentze-ekintza prebentiboak egitea, fabrikatzaileak ezarritako jarraibideen arabera. 

A3: Materiala biltegiratzeko eta lekualdatzeko hainbat modu aukeratzea eta gauzatzea. 
EI3.1 Bizikletak eta materialak biltegian sailkatzea, ezarritako irizpideen arabera. 
EI3.2 Beharrezkoak diren materiala eta jantziak biltegiratzeko eta kontserbatzeko erabiltzen diren irizpideak 
deskribatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan egoera simulatu batean, biltegi bateko materiala antolatzea: 

- Erabilgarri dagoen tokia optimizatzea. 
- Materiala eskuratzea erraztea. 
- Materiala entregatzeko eta jasotzeko eremuak, mantentze-lanetako eremuak, garbiketako eremuak eta 

biltegiratze-eremuak zehaztea. 
- Bizikletak eta materialak argi sailkatzea. 

EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bizikleten garraioa antolatzea, plangintza 
egokia eginez. 
EI3.5 Materiala eta bizikletak egoki eta eraginkor garraiatzea, haien osotasunari une oro eutsiz. 
EI3.6 Bizikletak eta antzekoak garraiatzeari dagokionez indarrean dagoen legeria azaltzea. 
EI3.7 Furgoiek edo atoiek bizikletak garraiatzeko bete behar dituzten baldintzak deskribatzea. 
EI3.8 Bizikletak ainguratzeko, lotzeko eta oratzeko behar diren elementuak deskribatzea. 
EI3.9 Kasu praktiko batean, bizikletak lekualdatzeko prestaketa-lanak egitea. 
 . 

Edukiak: 
1.  Materiala eta ekipoa 

- Bizikleta: oinarrizko osagaiak. 
- Bizikleta-motak: errepidekoa, hibridoa eta mendikoa. 
- Ekipamendua eta materiala, norberarena eta osagarria: materiala eta ekipamendua zakutoetan banatzea. 
- Ekipamendu pertsonala eta kolektiboa: kaskoa, ezaugarriak eta homologazioa, betaurrekoak, eskularruak, kulota, 

maillota, oinetakoak, zira, CamelBak motxila, eta konponketako eta lehen laguntzako materiala. 
- Ibilbiderako beharrezkoak diren erremintak eta ordezko piezak. 
- Neurriak erabiltzaileari egokitzea: Neurria. Elementu mugikorrak erregulatzea. 
- Bizikletaren kondizioak eta gidatzeko teknikak, ibilbidea egingo den lur-motaren arabera. 
- Bizikleta eta material lagungarria eta osagarria egokitzea, autonomia pertsonala mugatua duten pertsonek 

erabiltzeko. 
2.  Bizikleten mantentze-lanak eta mekanika 

- Bizikletaren piezak: koadroa, gurpilak eta urkila zurruna eta esekidurakoa, pedalei eragiteko ardatza, direkzioa, 
potentzia, eskulekua, zela-hodia, zela, bielak, pedalak eta piñoiak, katea, platerak, desbideragailuak, balaztak eta 
aldagailu-palankak. 

- Bizikletaren lan teknikoak: potentzia, balaztatzea, direkzioa, esekidura. 
- Bizikletaren osagaiak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Bizikleta-lantegia: 

• Lantegiko oinarrizko ekipamendua, erremintak eta ordezko piezak. 
• Matxurak hautematea eta ordezko piezak eta osagaiak berriro jartzea. 
• Oinarrizko eta premiazko konponketak. 
• Garbitzea eta koipeztatzea. 
• Mantentze-lan prebentiboak. 

3.  Bizikletak lekualdatzea 
- Biltegiaren antolakuntza: materiala eta bizikletak. Materiala eta behar diren jantziak lekualdatzean kontuan hartu 

beharreko kontserbazio-irizpideak. 
- Bizikletak garraiatzea: 

• Hainbat motatako ibilgailuek bete behar dituzten baldintzak. 
• Bizikletak oso-osorik lekualdatzeko segurtasun-baldintza egoki eta eraginkorrak. 

- Bizikletak lekualdatzeari buruzko legedia ezagutzea. 32 
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- Oratzeko teknikak: ainguratzea, lotzea eta korapilo-motak. 
 
 
2.2. prestakuntza-atala 
INGURUNE NATURALEKO JOAN-ETORRIAK, EGONALDIAK, ETA SEGURTASUNA, 
ETA LEKUKO BERTAKO ORIENTAZIOA 
 
Kodea: UF0297 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eremu jakin bateko ezaugarri geografiko, geologiko, sozioekonomiko eta biologikoen ezaugarriak aztertzea, eta 
ingurumen-babesari eta -hezkuntzari lotutako jarduera-planak lantzea eta hedatzea. 

EI1.1 Eremu bat zehaztu, eta haren geologia- eta paisaia-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Eremu jakin bateko floraren eta faunaren ezaugarriak azaltzea, eta landare- eta animalia-espezie adierazgarriak 
non aurkitu daitezkeen adieraztea. 
EI1.3 Igarobideak eta inguruneari behatzeko guneak egokitzeko erabiltzen diren metodoen ezaugarriak azaltzea. 
EI1.4 Natura-ibilbideak edo bidezidor ekologikoak ezartzeko informazio-materiala lantzea, eta, horretarako, ibilbideen 
krokisak eta gune interesgarrien deskribapen-fitxak egitea. 
EI1.5 Eremu jakin bateko alderdi sozialak eta ekonomikoak deskribatzea, eta sektore turistikoak landa-garapenean duen 
eragina azaltzea; inguruko kultura-adierazpenak eta artisautza- eta elikadura-produktuak identifikatzea, eta nekazaritza-
turismo ekologikoarekin lotzea. 
EI1.6 Bizikletaz egiteko ibilbidea aurkezten duen kasu praktiko bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— 
abiapuntu izanik: 

- Eremu interesgarriak zehaztea. 
- Eremu interesgarri bakoitzeko kultura, botanika, paisaia, biologia eta geologiari buruzko informazioa lantzea. 

EI1.7 Legeetan bildu ez diren hainbat jarduera egiteko baldintzak eta haien ingurumen-inpaktua aztertzea. 
EI1.8 Naturarekiko errespetuan sentsibilizatzeko eta ingurumen-inpaktua txikiagotzeko ekintza pertsonalak proposatzea. 
EI1.9 Taldearen, ibilbidearen eta ingurunearen ezaugarriak ezartzen dituen jarduera-kasu batean oinarrituta, honako 
ekintza hauek egitea: 

- Ingurumenari dagokionez, jarduerak izan ditzakeen arriskuak identifikatzea eta arrisku horiek saihesteko neurriak 
proposatzea. 

- Erabiltzaileek ingurumenarekiko errespetuari dagokionez bete beharreko portaera-jarraibideak lantzea. 
- Portaera-arau horiek betetzeko behar diren baliabide materialak zerrendatzea. 
- Ingurunea zaintzeko eta babesteko arauei buruzko informazio-materialak lantzea. 

A2: Ingurune naturalean, interesgarriak izan daitezkeen gorabehera geologikoak eta ekosistemak ezagutzea. 
EI2.1 Mendiko ekosistema baten ereduzko landaredia identifikatzea, eta haren erabilera eta arriskuak deskribatzea. 
EI2.2 Animalia-espezierik adierazgarrienak eta haien kokapena identifikatzea, haiek zuzenean edo haien aztarnak 
ikusita, eta zer arrisku dakartzaten deskribatzea. 
EI2.3 Egoki tipifikatutako kasu praktiko batean oinarrituta, ura non eta nola hartu identifikatzea. 

A3: Bizikletaz egiteko ibilbideak lantzea. 
EI3.1 Pendizak eta luzetarako distantziak kalkulatzea, hainbat eskalatako mapak erabiliz. 
EI3.2 Mapa batean, ibilbidearen ezaugarriak identifikatzea. 
EI3.3 Hainbat mapa alderatzea eta haien sinbologia interpretatzea. 
EI3.4 Bizikletaz egiteko ibilbide baten zailtasun- eta arrisku-elementuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI3.5 Taula bat egitea, ibilbidearen tartean dauden zailtasun- eta arrisku-elementuak segurtasunez gainditzeko behar 
den iaiotasun teknikoaren mailari lotuta. 
EI3.6 Errealitatearen analisiaren eta diagnostikoaren ondorioak eta egiazko ibilbide bateko eremuaren ezaugarriei 
buruzko informazioa biltzen dituen kasu praktiko bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu 
izanik, bizikletaz egin beharreko ibilbidea egitea, alderdi hauek ezarriz: 

- Ibilbidea garatzeko behar diren baliabideak. 33 

 
 

 

 



 
 
Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Ibilbidearen hasiera eta amaiera. 
- Ibilbidearen iraupena. 
- Taldea elkartzeko ezar litezkeen guneak. 
- Beharrezkoak diren atsedenguneak. 
- Ordezko ibilbideak. 
- Ibilbidean zehar egiteko jarduerak. 
- Ebaluazioko adierazleak eta tresnak, baita haiek erabiltzeko unea ere. 

EI3.7 Erabiltzaileen ezaugarriak eta eskuragarri dauden baliabideak ezartzen eta egiazko ibilbide baten eremua 
zehazten duen kasu bat —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, ibilbidea lantzea, hala nola 
honako alderdi hauek adierazita: 

- Zailtasuneko tarteen hasiera eta amaiera. 
- Behe- eta erdi-mailako mendietako arrisku objektiboak dituzten tarteen hasiera eta amaiera. 
- Tartea segurtasunez gainditzeko izan litezkeen ordezko ibilbideak. 
- Taldea elkartzeko ezar litezkeen guneak. 
- Ordezko planak, izan litezkeen gorabeherak gertatzen direnerako. 
- Gaua igarotzeko balizko puntuak. 
- Itzulerarik gabeko puntuak. 
- Gidaren komunikazio-aparatuak dituzten estaldura-eremuak. 
- Orientatzeko erreferentzia-punturik adierazgarrienak, ibilbidean zehar izango diren altuera-kotak, eta ordezko 

tarteak. 
- Jan-edanak hornitzeko izan litezkeen puntuak. 

A4: Tresnak, mapak eta zantzu naturalak erabiltzea mendian era guztietako giro-kondizioetan orientatzeko. 
EI4.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan orientazioko kasu praktiko batean, honako ekintza hauek egitea, 
mapa topografikoa soilik erabiliz: 

- Mapa egoki orientatzea, inguruko lur naturala erreferentziatzat hartuta. 
- Mapan, ingurunean ikus daitezkeen natura-elementurik adierazgarrienak identifikatzea, hala nola ibaiak, haitz-

ebakiak, basoak, baso-pistak, goi-tentsioko bideak, presa artifizialak, errepideak eta herrixkak. 
- Muino agerikoenak ezagutzea. 

EI4.2 Mapan, ibilbide jakin bateko distantziak eta denbora-tarteak nola kalkulatzen diren azaltzea. 
EI4.3 Zirkulu graduatu mugikorra duen iparrorratzaren elementuak eta funtzionatzeko moduak deskribatzea. 
EI4.4 Iparrorratzaren deklinazioaren eta inklinazioaren arteko aldeak nabarmentzea, latitudeak eta altitudeak haietan zer 
eragin duten azaltzea, eta deklinazioa kalkulatzea, urtearen arabera. 
EI4.5 Iparrorratzaren funtzionamendu onerako kaltegarriak diren materialak eta elementuak aipatzea. 
EI4.6 Orientazio-teknika hauek deskribatzea: 

- Nahita egiten diren akatsak. 
- Sestra-kurbari jarraitzea. 
- Alderantzizko norabidea. 

EI4.7 GPSaren funtzionamendua deskribatzea. 
EI4.8 GPSaren hasieraketa deskribatzea. 
EI4.9 GPSrako koordenatuak hartzeko prozesua deskribatzea, eta koordenatuak sartzea, ibilbidearen pantaila 
bistaratuz. 
EI4.10 Altimetroaren funtzionamendua eta altuerarekin eta behe-presio eta goi-presio atmosferikoko klima-kondizioekin 
dagoen lotura deskribatzea. 
EI4.11 Orientazio-lasterketetako baliza estandarrez zedarriztatutako orientazio-zirkuitua ezarria duen kasu praktiko 
batean oinarrituta: 

- Ibilbidea egitea, baliza bakoitza aurkituta. 
- Orientatzeko, zirkulu graduatu mugikor gardeneko iparrorratza eta inguruko mapa kartografikoa erabiltzea. 

EI4.12 Mapa, iparrorratza, GPSa eta altimetroa erabiliz egiten den orientazioko hainbat kasu praktikotan oinarrituta, 
ibilbide osoa egitea, eta: 

- Norabideak eta azimutak kalkulatzea. 
- Mapan irudikatuta dauden gorabehera geologikoak eta gizakiak eraikitako egiturak identifikatzea. 
- Mapan puntuak kokatzea, triangulazio-teknikak erabiliz. 
- Dagokion ibilbidean gaudela berrestea, alderantzizko bidearen teknika aplikatuz. 
- Ingurune naturalean puntuak identifikatzea, mapan bideak hartuta. 
- Ibilbideko erreferentzia-puntuen koordenatuak kalkulatzea, GPSan sartzeko. 
- Egindako ibilbidea GPStik berreskuratzea. 
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Edukiak: 
1.  Ingurune naturala aztertzea, ibilbideak diseinatzeko 

- Hainbat eremutako geografia, klima, flora eta fauna. 
- Eskualdeko eta lurraldeko eremu interesgarriak. 
- Mendiko ingurunea eta haren karakterizazio ekologikoa. 
- Ingurune naturaleko turismoa: kirol-turismoa, ekoturismoa, nekazaritza-turismoa eta landa-turismoa. 
- Hainbat ingurutako alderdi antropologiko eta soziokultural autoktonoak. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko kirol-jardueren ingurumen-inpaktua: 

• Legeetan bildu ez diren jarduerak eta haien ingurumen-inpaktua. 
• Ingurumen-inpaktua txikiagotzeko banako eta taldeko ekintzak. 

- – Ingurumen-hezkuntza: helburuak, jarduerak, ingurumen-hezkuntzarako baliabideak, ingurumenarekiko jarrerak 
sustatzea, eta ingurumen-hezkuntzaren metodologia. 

2.  Ingurune naturala ezagutzea ibilbideak egitean 
- Mendi-sistemen geomorfologia: haran-motak. 
- Ekosistema-motak: landaredia, izan litezkeen erabilerak eta arriskuak identifikatzea. 
- Landare- eta animalia-espezieen zuzeneko behaketako teknikak. 
- Ura eta elikagaiak lortzeko prozedurak. 

3.  Kartografiaren eta orientazioaren oinarri orokorrak aplikatzea 
- Mapak maneiatzea: 

• Ibilbide baten pendizak, distantziak eta denbora-tarteak kalkulatzea. 
• Ibilbidearen ezaugarriak: hasiera, iraupena eta amaiera; taldea elkartzeko guneak; atsedenguneak; 

behar diren baliabideak eta ibilbidean zehar egiteko jarduerak; eta ordezko ibilbideak. 
• Ibilbidearen ebaluazioa: tresnak eta irizpideak. 
• Sinbologia interpretatzea. 

- Ibilbidearen balorazio teknikoa: zailtasuna eta arriskuak dituzten tarteak. 
• Ibilbidearen zailtasun- eta arrisku-elementuak. 
• Tarte zailak eta arriskutsuak segurtasunez gainditzea. 
• Tarte arriskutsuak gainditzeko ordezko ibilbideak. 
• Ordezko planak, izan litezkeen gorabeherak gertatzen direnerako. 
• Itzulerarik gabeko puntuak. Taldea elkartzeko izan litezkeen guneak, gaua igarotzeko tokiak, jan-edanak 

hornitzeko guneak, eta komunikazio-aparatuetarako estaldura-eremuak. 
- Planoak erabiltzea: 

• Plano-motak eta hainbat motatako planoak interpretatzea. 
• Tresnak erabiltzea. 
• Orientaziorako adierazgarriak diren erreferentzia-puntuak. 
• Distantzien eta altueren oinarrizko kalkuluak. 

4.  Tresnen bidez orientatzea 
- Ibilbideen diseinuari aplikatutako orientazioa: 

• Baliabideak eta tresnak; mapa eta iparrorratz bidezko orientazioa. 
• Baliabide naturalak, zantzuen bidezko orientazioa. 
• Orientatzeko elementu naturalak: landaredia. 

- Iparrorratza: 
• Ezaugarriak, funtzionamendua, motak eta mugak. 
• Latitudearen, longitudearen, deklinazioaren eta inklinazioaren eragina. 
• Iparrorratzaren funtzionamenduari kalte egiten dioten materialak eta elementuak. 
• Lur-nabigazioa iparrorratza eta mapa erabiliz. 

- GPSa: 
• Ezaugarriak, funtzionamendua, motak eta mugak. 
• GPSaren hasieraketa. 
• GPSarentzako koordenatuak: GPSko datuak hartzea eta datuak GPSan sartzea. 

- Orientatzen laguntzen duten aparatu osagarriak: altimetroa, podometroa, klinometroa eta kurbimetroa. 
- Orientatzeko teknikak: azaleko orientazioa eta orientazio zehatza. 
- Ikuspena txikia denean orientatzeko teknikak: nahita egiten diren akatsak, sestra-kurbari jarraitzea, alderantzizko 

norabidea. 
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2.3. prestakuntza-atala 
BIZIKLETAK ASKOTARIKO LURRETAN GIDATZEA 
 
Kodea: UF0300 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB5, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bizikleta seguru eta eraginkor gidatzea askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak). 

EI1.1 Aldagailuaren biderketak ondo erabiltzea, lurrak eragindako premien arabera. 
EI1.2 Igoeretan eta jaitsieretan, bizikletan eserita eta zutik, etengabe eta modu erritmikoan eragitea pedalei. 
EI1.3 Igoera eta jaitsieretan derrapatzea, oinik lurrean jarri gabe. 
EI1.4 Bizikleta martxan dagoela, bizikletara igotzea eta handik jaistea, abileziaz eta eraginkor. 
EI1.5 Oina automatikoan sartzea eta handik ateratzea, pedalei eragiteko kadentzia gutxitu gabe. 
EI1.6 Gurpilak batera eta bereiz igotzea, oztopoak gainditzeko. 
EI1.7 Bizikletaren gainean orekari eustea, bizikleta geldirik dagoela. 
EI1.8 Pedalei kadentzia egokian eragitea. 
EI1.9 Ibilbidearen tarte bakoitzean egin litekeen biderik onena egitea. 
EI1.10 Bizikletaz ibiltzeko ez diren lurretan, norberaren bizikleta eramatea, kanpo-baliabiderik erabili gabe. 
EI1.11 Derrapatuz eta derrapatu gabe balaztatzeko maniobrak egitea, eraginkor eta seguru. 
EI1.12 Bizikleta eraginkor eta seguru gidatzea, hainbat motatako lurretan: errepide asfaltatua, bideak, bizikleta-bidexkak, 
baso-pistak, abelbideak eta bide berdeak. 

A2: Ingurune naturalean gaua ematea, kanpaketa- eta bibak-teknikak aplikatuz. 
EI2.1 Dendak edo bibak-materialak bete behar dituen funtsezko ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Kanpaketa- edo bibak-eremu naturalen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3 Denda muntatzeko urratsak aipatzea. 
EI2.4 Gaua igarotzea eskatzen duen ibilbide baten kasu praktiko batean, honako ekintza hauek egitea: 

- Gaua igarotzeko tokia hautatzea, eta aukera arrazoitzea. 
- Espazioa egokitzea, ingurune naturalean izan beharreko portaeraren mugen barnean. 
- Arrisku objektiboko tokiak adieraztea. 
- Eremuak identifikatzea: janaria eta garbiketa. 
- Dendak egoki banatzea eta orientatzea. 
- Ingurune naturalean izan beharreko portaerari buruzko protokoloa ezartzea. 

EI2.5 Bibak-materialak erabiliz gaua igarotzea eskatzen duen ibilbidearen kasu praktiko batean: 
- Gaua igarotzeko tokia hautatzea, eta aukera arrazoitzea. 
- Espazioa egokitzea, ingurune naturalean izan beharreko portaeraren mugen barnean. 
- Bibaka egiteko tokia identifikatzea, erraz aurkitzeko. 

A3: Informazio meteorologikoa interpretatzea, eguraldiaren eta eguraldiak izan dezakeen bilakaeraren berri izateko. 
EI3.1 Atmosferaren portaera orokorra deskribatzea, meteorologia-ikuspegitik. 
EI3.2 Mapa meteorologikoak emandako informazioa eta eguraldiak izan dezakeen bilakaera identifikatzea, eta: 

- Behe-presioko eremuak non dauden jakitea. 
- Haize bortitzeko eremuak identifikatzea. 
- Depresioen eta antizikloien biraketa adieraztea. 
- Mapan ageri diren fronteak ezagutzea. 

EI3.3 Ingurunea identifikatuz, eguraldi-aldaketa adierazten duten zeinu naturalak deskribatzea eta identifikatzea. 
EI3.4 Presio atmosferikoaren eta eguraldiaren artean dagoen lotura azaltzea. 
EI3.5 Eguraldi txarraren edo jarduerarako arriskutsuak izan daitezkeen egoeren osaera azaltzea, eta haiek hautemateko 
edo aurreikusteko zeinuak deskribatzea. 
EI3.6 Zero isotermoa eta izozte-mailarekin duen lotura definitzea. 
EI3.7 Foehn efektuaren fenomenoa eta mendi-kliman duen eragina azaltzea. 
EI3.8 Tenperaturaren inbertsioaren fenomenoa definitzea, eta fenomeno hori zer egoera tipikotan gertatzen den eta 
eragiten dituen fenomeno meteorologikorik ohikoenak azaltzea. 
EI3.9 Hodeiaren atalak, hodei-motak eta eguraldiaren iragarpenarekin duten lotura aipatu eta deskribatzea. 
EI3.10 Haizearen eta giro-hezetasunaren ondorioz sentsazio termikoa nola aldatzen den azaltzea. 36 
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A4: Bizikleta-gidaren mantentze fisikoko eta teknikoko helburu jakin batekin bat datozen entrenamendu-programak 
aztertzea, eta gauzatzea. 

EI4.1 Bizikletaz egiteko ibilbideetako gidak izan behar dituen gaitasun fisikoak eta teknikoak identifikatzea. 
EI4.2 Bizikletaz ibilbideak eginez gaitasun fisiko baldintzatzaileak eta koordinaziokoak garatzeko aukera ematen duten 
oinarrizko faktoreak eta metodoak deskribatzea. 
EI4.3 Kirol-errendimendua hobetzeko printzipioak definitzea eta azaltzea. 
EI4.4 Hobetu beharreko alderdiak identifikatzea, gaitasun fisikoko eta teknikoko maila autoebaluatuz, eta, horretarako 
baloratzeko oinarrizko prozedurak erabiltzea eta egoki erregistratzea. 
EI4.5 Hainbat egokitzapen-jarduera gauzatzea; haien helburuak, egiteko baldintzak eta esfortzu-karga identifikatzea; eta 
egoki sailkatzea eta erregistratzea. 

 
Edukiak: 
1.  Bizikletak gidatzeko teknikak 

- Abiadurak aldatzea eta garapena aldatzea hainbat egoeratan. 
- Ekintza teknikoak askotariko lurretan: 

• Etengabe eta erritmoari eutsiz eragitea pedalei, eserita eta zutik, eta abiadura egokian. 
• Oreka-, propultsio- eta jauzi-teknikak. 
• Bizikleta martxan dagoela bizikletara igotzea eta handik jaistea, oina automatikoan sartzea, oztopoak 

gainditzea, balaztatzeak, derrapatzeak. 
• Ibilbidearen zati bakoitzean ahalik eta bide onenak aukeratzea. 
• Bizikleta eraginkor eta segurtasunez gidatzea. 

- – Gidatzeko teknikak autonomia pertsonala mugatua duten pertsonei egokitzea. 
2.  Ingurune naturalean gaua igarotzea 

- Kanpaketa: 
• Tokia hautatzeko eta egokitzeko irizpideak. 
• Dendak haize nagusien arabera orientatzea. 

- Kanpin-dendak: ezaugarriak eta muntaketa. Dendei indargarriak jartzea klima-egoera txarretan. 
- Bibaka: 

• Dendak edo bibakeko materialak bete behar dituzten ezaugarriak. 
• Bibaka egiteko elementuak: bibakeko zorroa, koltxoneta eta sabai bikoitza. 
• Bibaka egiteko tokia hautatzeko eta egokitzeko irizpideak. 
• Premiazko bibaka egiteko halabeharrezko elementuak. 
• Bibak-posizioa markatzea. 

3.  Eguraldiaren iragarpena, ingurune naturalean gorputz- eta kirol-jardueretarako 
- Kontzeptu orokorrak: atmosferaren portaera orokorra. 
- Presio atmosferikoa: definizioa eta aldaketa. Eguraldi atmosferikoarekin duen lotura. 
- Hodeiak: definizioa; atalak; motak, sorreraren arabera; eta generoak. 
- Sentsazio termikoa: haizearen eta giro-hezetasunaren ondorioa. 
- Mapa meteorologikoa: Eguraldiaren interpretazioa eta bilakaera: behe-presioak, haize bortitzak, depresioak eta 

antizikloiak, eta fronteak identifikatzea. 
- 0 °C isotermaren eta izoztearen arteko lotura. 
- Foehn efektuak mendi-kliman duen eragina. 
- Tenperaturaren inbertsioa: zer egoeratan gertatzen den eta zer fenomeno meteorologiko eragiten dituen. 
- Eguraldia zeinu naturalen bidez iragartzea. 
- Egoera meteorologiko txarretan —ekaitza, lainoa eta haizea— jarduteko modua. 

4.  Bizikletaz egiteko ibilbideetako gidentzako prebentzio- eta mantentze-entrenamendua. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetako gidak izan beharreko gaitasun baldintzatzaileak eta koordinaziokoak. 
- Bizikletaz ibilbideak eginez gaitasun fisiko baldintzatzaileak eta koordinaziokoak garatzeko aukera ematen duten 

oinarrizko faktoreak eta metodoak deskribatzea. 
- Kirol-errendimendua hobetzeko printzipioak: definizioa eta azalpena. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetako gidak izan beharreko gaitasun teknikoak eta fisikoak autoebaluatzeko oinarrizko 

prozedurak. 
- Egokitzapen-jarduerak: helburuak, egiteko baldintzak eta esfortzu-karga. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAN PERTSONAK GIDATZEA 
 
Kodea: MF0509_2 

  
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0509_2 Pertsonak gidatzea eta dinamizatzea bizikletaz egiteko 
ibilbideetan (gehienez erdi-mailako mendiak). 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
KIROL-JARDUERA INGURUNE NATURALEAN EGITEA 
 
Kodea: UF0301 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator lanbide-burutzapen hauekin: LB1, LB2 (erabiltzaile-
taldeen gaitasun eta premietarako egokitzapenei buruzko alderdiak izan ezik), LB3, LB4, LB5, LB6, LB8 eta LB9. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Behar diren materiala eta baliabideak hautatzea, egoera onean dauden begiratzea, eta erabiltzaile-motetara eta jarduera 
eta helburuen ezaugarrietara egokitzea. 

EI1.1 Zerrenda bat egitea, eta zerbitzua egiteko behar den banakako nahiz taldeko kirol- eta segurtasun-materiala 
identifikatzea, jardueraren eta talde-motaren arabera. 
EI1.2 Bizikletak aztertzeko eta hainbat erabiltzaile-motatara egokitzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko bat abiapuntu izanik, banakako eta taldeko kirol-
materiala eta baliabideak hautatzea, irizpide hauen arabera: 

- Ibilbidearen zailtasuna. 
- Erabiltzaileen abilezia-maila. 
- Material espezifikoaren erabilerari buruz erabiltzaileek duten jakintza-maila. 
- Ibilbidearen iraupena. 
- Aurreikusitako klima-kondizioak. 
- Erabiltzailearen morfologia. 
- Erabiltzailearen pisua. 
- Segurtasun-tarteak. 
- Materialaren errentagarritasun ekonomikoa: iraunkortasuna eta konponketa- eta mantentze-lanak egiteko 

erraztasuna. 
- Aldez aurretik identifikatutako materialaren arabera eraman behar diren erremintak eta konponketa-materialak. 

EI1.4 Jarduerari ekin baino lehenagoko materiala banatzeko prozesua eta kontrol-mota deskribatzea. 
A2: Bezeroen iaiotasun teknikoa zehaztea, eta bizikletaz egiteko ibilbideetan aurrera egiteko oinarrizko teknikak erabiltzen 
duten gaitasun-maila identifikatzea. 

EI2.1 Erabiltzailearen iaiotasun teknikoa lortzeko etapak eta/edo mailak deskribatzea. 
EI2.2 Bizikletaz kirola egitean gertatzen diren ohiko akatsak deskribatzea. 
EI2.3 Egoera simulatu batean, balizko erabiltzaileak egindako akatsak identifikatzea. 
EI2.4 Bizikleta-erabiltzaileen teknika- eta kirol-gaitasunei buruzko datuak lortzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.5 Bizikletaz ibilbide jakin bat egiteko parte-hartzaileen talde bat barnean hartzen duen kasu praktiko bat —
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik: 

- Erakustaldia egiteko eremua aukeratzea, eta aurreikusitako probak egin daitezkeela justifikatzea. 
- Behar diren segurtasun-neurriak hartzea. 
- Lekualdatzeko askotariko moduak nola gauzatuko diren antolatzea. 38 
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- Erabiltzaileak lekualdatzeko hainbat modutan duen iaiotasun-maila. 
EI2.6 Erabiltzaileekin egiteko ibilbidearen kasu batean, erabiltzaileen gaitasun teknikoa eta fisikoa kontrolatzeko unea 
eta/edo tokia zehaztea. 
EI2.7 Neke-zeinuak deskribatzea. 

A3: Modu eraginkor eta motibagarrian komunikatzea, informazioa lortzeko eta transmititzeko hainbat komunikazio-teknika 
erabiliz, komunikazio-kondizioak eta solaskideen ezaugarriak bereiziz. 

EI3.1 Kasu praktiko jakin batean, komunikazio-mota eta erabiltzen diren estrategiak identifikatzea. 
EI3.2 Komunikazio-prozesuaren etapak sailkatu eta zehaztea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, mezua ulertzea zailtzen duten interferentziak 
deskribatzea eta identifikatzea. 
EI3.4 Mezuaren testuingurua, helburua eta edukia egoki identifikatuta biltzen dituen kasu batean, mezua eraginkor eta 
ondo transmititzea, eta bitartekoaren hautaketa, teknika egokiak eta komunikazio-estiloa justifikatzea. 
EI3.5 Kasu jakin batean, egoera-testuingurura eta erabiltzaileen ezaugarrietara egokitutako hitzezko edo keinuzko 
komunikazioko teknikak hautatzea eta erabiltzea. 
EI3.6 Igorlearen egoera emozionalera egokitutako entzute-teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI3.7 Komunikazio asertiboko teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI3.8 Taldearen ezaugarriak, interesak eta itxaropenak egoki zehaztuak dituen kasu batean: 

- Transmititu beharreko mezua aukeratzea. 
- Informazioa taldearen interesei eta itxaropenei lotzea. 
- Informazioaren interesari eustea, informazioa modu progresiboan transmitituz. 
- Ibilbidea egin baino lehen bezero-taldeak jakin behar dituen informazioa eta segurtasun-arauak deskribatzea, eta 

informazioa ibilbidearen ezaugarrietara eta erabiltzaile-motara egokitzea. 
EI3.9 Kasu bakoitzaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, eta hobetzeko proposamena modu arrazoituan egitea 
eta ezartzea. 

A4: Erabiltzaile-taldea haren ezaugarrien, ingurune-kondizioen, ezarritako programaren eta eskuragarri dauden baliabideen 
arabera gidatzea. 

EI4.1 Jarduerari eta gauzatu beharreko ekintza teknikoei buruzko informazioa deskribatzea, eta ibilbidea egin baino 
lehen bezero-taldeak jakin behar dituen segurtasun-arauen berri ematea, informazioa ibilbidearen ezaugarrietara eta 
erabiltzaile-motara egokituta. 
EI4.2 Jarduera-motaren, erabiliko den bizikletaren eta parte-hartzaile kopuruaren eta haien ezaugarrien arabera, alderdi 
hauek justifikatzea, segurtasunari, aurrea hartzeari eta eraginkortasunez gidatzeari dagokienez: 

- Bizikletak prestatzea. 
- Parte-hartzaileak taldearen barnean banatzea. 
- Gidak taldeari dagokionez izango duen kokapena. 
- Jarduera egiten den bitartean materiala kontrolatzeko maiztasuna. 
- Ikuspena txarra eta komunikazioa zaila diren egoeretan, zer komunikazio-mota eta -kode erabili behar diren, eta 

zer portaera-jarraibide hartu behar diren aintzat. 
- Taldea gidatzeko prozedura eta estrategien ezaugarriak zehaztea. 

EI4.3 Askotariko bizikletak gobernatzeko teknikak deskribatzea eta erakustea, informazioa egoki hautatuta eta 
antolatuta, eta terminologia espezifikoa erabilita, erakustaldia egokia izan dadin eta nabarmendu nahi diren alderdiak 
indartu ditzan. 
EI4.4 Bizikletaz egiteko ibilbide baten kasu praktiko batean, non parte-hartzaileek kirol-arloko trebetasun eta abilezia 
desberdinak dituzten erabiltzaileen rola egiten duten, esku-hartze hauek egitea: 

- Erabiltzaileak ordenaz igarotzeko arauak ezartzea. 
- Oso trebeak ez diren erabiltzaileei laguntzeko lanak egitea. 
- Erabiltzaileei aplikatu beharreko teknikak adieraztea. 
- Zailtasuna gainditutakoan taldea non elkartuko den eta erabiltzaileek zer portaera izan behar duten adieraztea. 

EI4.5 Ibilbidea zehaztua duen kasu praktiko batean, erabiltzailearen rola egiten duten kideez osatutako taldea 
zuzentzea, eta ekintza hauek modu justifikatuan egitea: 

- Erabiltzaileei harrera egitea, haiekin harremana izatea eta agurtzea. 
- Bizikletak eta ekipoa hautatzea, entregatzea, biltzea eta haien egokitzapena gainbegiratzea. 
- Segurtasuneko, taldearekiko komunikazioko eta portaerako arauei buruzko informazioa ematea. 
- Taldea zuzentzea eta dinamizatzea. 
- Espazio naturalak errespetatzea. 
- Larrialdi-kasuetan jardutea 
- Jarduera baloratzea eta txostena idaztea. 

EI4.6 Ibilbidea definitua duen kasu praktiko batean, ibilbidea bezeroen ezaugarrietara egokitzea, haien interesak, 
motibazioak, trebetasun-maila eta egoera fisikoa kontuan izanik. 39 
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EI4.7 Kasu bakoitzaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, eta hobetzeko proposamena modu arrazoituan 
ezartzea. 
EI4.8 Bizikletaz gidatzeko jardueretan onar daitezkeen arrisku-mugak aintzatestea. 

A5: Pertsona eta taldea dinamizatzea, gizarte-trebetasunak eta talde-teknikak erabiliz. 
EI5.1 Taldeen ezaugarriak eta bilakaera-etapak deskribatzea. 
EI5.2 Taldeko kideek izan ditzaketen ereduzko rolak (funtzioak eta ezaugarriak) eta haien ekarpenak positibo bihurtzeko 
eta talde-integrazioa eta -kohesioa optimizatzeko estrategiak deskribatzea. 
EI5.3 Kasu jakin batean, arazoak/gatazkak konpontzeko estilo desberdinak deskribatzea eta aplikatzea, baita 
konpontzeko prozesuan dauden etapak eta etapa bakoitzean gidariak jokatu behar duen rola ere. 
EI5.4 Ezaugarriak behar adina zehaztuak dituen talde-dinamikako kasu bat abiapuntu izanik, kasua aztertzea eta esku 
hartzeko proposamena justifikatzea, egoera simulatu bati talde-dinamikako teknikak aplikatuz. 
EI5.5 Gidariak enpatiaz, elkarrizketarako joeraz, eta tolerantziaz jokatzearen garrantzia justifikatzea eta baloratzea, eta 
jarrera horrek bereizgarri dituen portaerak deskribatzea. 
EI5.6 Emandako zerbitzuari buruzko kritika jasotzen duenean teknikariak erabili behar dituen irizpideak eta prozedurak 
eta izan behar duen jarrera deskribatzea. 
EI5.7 Ezaugarriak behar adina zehaztuta dauzkan kasu batean, kasu horri irtenbidea emateko ondoen egokitzen diren 
gizarte-trebetasunak aplikatzea. 
EI5.8 Emozio biziko eta krisi-egoeretako zeinu eta jarrerak deskribatzea, eta egoera horiek sustatzeko edo bideratzeko 
jarduera-estrategiak proposatzea. 

A6: Komunikazio-aparatu sinpleak maneiatzea, ingurune naturalean erabiltzeko. 
EI6.1 Ibilbidean telefono-estaldura duten eremuak identifikatzea. 
EI6.2 Uhin laburrean edo bestelakoetan emititzeko bandak identifikatzea. 
EI6.3 Komunikabide hauek bereiztea, eta bakoitzaren funtzionamendua azaltzea: irrati-telefonoa, telefono mugikorra eta 
beste batzuk. 
EI6.4 Ibilbidea egingo den eremurako komunikazio-sistemarik egokiena aukeratzea, haren ezaugarrien arabera. 
EI6.5 Komunikazio-aparatu hauek maneiatzea, eta haien funtzionamendua egiaztatzea: irrati-telefonoa, telefono 
mugikorra eta beste batzuk. 
EI6.6 Komunikabideen mantentze-kondizioak deskribatzea. 
EI6.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan simulazio batean, askotariko komunikabideak biltegiratzea, 
garraiatzeko prestatzea eta haien mantentze-lan prebentiboak egitea. 
EI6.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan jarduera-kasu batean: 

- Komunikabiderik egokienak aukeratzea. 
- Komunikabide horien eraginkortasuna egiaztatzea. 
- Komunikabide horiek garraiatzeko baliabideak prestatzea. 

A7: Sorospen- eta erreskate-maniobrak eta erabiltzaile-taldea zuzentzea, kanpotik berehalako laguntza profesionalik jaso 
ezin denean, ingurune-kondizioen eta eskuragarri dauden baliabideen arabera. 

EI7.1 Gidak eraman behar dituen gutxieneko sorospen-materialak deskribatzea, jarduera-motaren, ibilbidea egiteko 
tokiaren eta erabiltzaile-mota eta -kopuruaren arabera. 
EI7.2 Istripu-kasu batean oinarrituta, jarduteko protokoloa egitea. 
EI7.3 Larrialdi-plana zer den azaltzea, eta haren aplikazioak deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Taldeen funtzionamendua: elkarreragina eta komunikazioa 

- Gorputz- eta kirol-ekintzetan izaten diren pertsona eta taldeekiko harremanetara aplikatutako psikologia eta 
soziologia: 

• Elementu pertsonalak: nortasuna, motibazioa, jarrerak, emozioa, sentsazioa eta identifikazioa, eta jarrera 
espezifikoak sortzea. 

• Taldeen ezaugarriak, egitura eta antolaketa: 
• Taldearen psikologia. 
• Norbanakoa eta taldea. Kidego-taldea. Erreferentzia-taldea. 
• Taldeak dinamizatzeko teknikak. 
• Datuak biltzeko teknikak. 
• Lidergo-motak. 
• Arazoak ebazteko prozesuak. 
• Taldean erabakiak hartzeko metodorik ohikoenak; erabakiak hartzeko faseak. 
• Taldeak ingurune naturalean: 40 
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• Ereduzko portaerak eta harremanak. 
• Kohesioa gatazka-egoeretan. 
• Emozio-, arrisku- eta abentura-osagaiak ingurune naturalean egiten diren jardueretan. 
• Jarrera espezifikoak identifikatzea eta sortzea. 
• Talde-gidaritzan kontuan hartu beharreko alderdiak: erabiltzaileen ezaugarriak (interesak, motibazioa, 

trebetasun-maila, egoera fisikoa, autonomia pertsonalaren mugak), ingurune-kondizioak, programa, 
segurtasuna, aurrea hartzea, gidatzeko eraginkortasuna, eskuragarri dauden baliabideak, bizikleta 
gobernatzeko teknikak. 

• Komunikazioa, hizkuntza-motak eta komunikazio-elementuak. 
• Komunikazio-elementuak: igorlea, hartzailea, mezua, kanala eta motak (entzute, ikuste eta ukitze 

bidezkoak). 
• Informazio-transmisioaren etapak. 
• Komunikazioaren interferentziak, oztopoak eta baldintzak. 
• Komunikazio-teknikak: komunikazio-estiloen ereduak. 
• Hizkuntza-motak: ahozkoa, idatzizkoa, keinu bidezkoa, ikono bidezkoa, ikus-entzunezkoa. 
• Mezuen transmisioan, ahozko, idatzizko, ikus-entzunezko hizkuntza eta ikono bidezko hizkuntza 

erabiltzea. 
• Solaskideen ezaugarriak: asertzio-komunikazioa. 
• Jardueren erabiltzaileekiko komunikazioa. 
• Trebetasun sozialak: entzute aktiboa, entzute-akatsak, enpatia, pentsatzen laguntzea, komunikazioaren 

helburuak, arauak betetzea, arrisku-egoerez ohartaraztea eta gatazkak konpontzea. 
2.  Ingurune naturalean taldeak gidatzea: 

- Erabiltzailearen gaitasun-maila zehaztea: 
• Aurrera egiteko oinarrizko teknikak. 
• Iaiotasun teknikoaren lortze-mailak. 
• Gauzatze teknikoan egiten diren akatsak. Esfortzua aplikatzean egiten diren akatsak. 
• Balorazio-irizpideak. 
• Informazioa biltzeko tresnak: testak, galdera-sortak eta behaketa. 
• Maila-probak egitea. 
• Emaitzak interpretatzea. 
• Neke-sintomak. 

- Taldeak bizikletaz gidatzeko prozedurak: 
• Kirol-jarduera egiteko behar den banako nahiz taldeko kirol- eta segurtasun-materiala hautatzea eta 

banatzea. 
• Materiala egokitzea, aztertzea eta banatzea: irizpideak eta maiztasuna. 
• Hasierako informazioa. 
• Jarduera deskribatzea. 
• Taldea banatzea, antolatzea eta kontrolatzea, jardueraren eta erabiltzaileen arabera. 
• Parte-hartzaileak taldekatzeko eta kokatzeko jarraibideak. 
• Bidean eta errepidean bete beharreko arauak eta prozedurak transmititzea. 
• Jarduera egin bitarteko jarraibideak. 
• Hainbat motatako bideetan gidatzea. 
• Bidegurutzeak. Taldekatzeak. 
• Jardueran teknikaria kokatzea eta desplazatzea. 
• Lidergoa: erabakiak hartzea eta kontrol-estrategiak. 
• Jarduera bakoitzaren iraupena kudeatzea. 
• Teknikariaren beste jarduera batzuk. 
• Azken laburbilketa eta agurtzea. 
• Kasuen analisia. 
• Jardueraren ebaluazioa: unea, baloratu beharreko alderdiak, irizpideak eta hartu beharreko erabakiak. 

3.  Ibilbideetarako komunikazio-aparatuak erabiltzea 
- Komunikazio-sistemarik egokiena, inguruaren arabera. 
- Komunikazio-ekipoak eta haien funtzionamendua: 

• Irrati-transmisoreak eta telefono mugikorrak: abantailak eta desabantailak. 
• Mantentze-kondizioak. 41 
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• Uhin laburrean edo bestelakoetan emititzeko bandak. 
• Telefono-estaldura duten eremuak. 
• Biltegiratzea, garraiatzeko prestatzea eta mantentze-lan prebentiboak. 
• Muga funtzionalak eta legezkoak. 
• Irrati-hizkuntza. 

4.  Sorospen- eta erreskate-maniobrak egitea 
- Sorospen-materiala, alderdi hauen arabera: Jarduera-mota. Ibilbidea egingo den tokia. Erabiltzaile-mota eta -

kopurua. 
- Istripuetan jarduteko protokoloa. 
- Larrialdi-plana eta haren aplikazioak. 

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
OLGETA-JARDUERAK EGITEA, ETA KIROL-JARDUERA AUTONOMIA 
PERTSONALA MUGATUA DUTEN PERTSONENTZAT EGOKITZEA 
 
Kodea: UF0298 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 (erabiltzaile-taldearen gaitasunetara eta premietara 
egokitzeari dagokionez) eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Olgeta-jarduerek pertsonaren aisia-premiari egiten dioten ekarpena aztertzea, eta jarduera horiek bizikletaz egiteko 
ibilbideak dinamizatzeko osagarri gisa programatzea, parte-hartzaileen eta ingurunearen ezaugarrietara eta eskuragarri 
dauden baliabideetara egokituta. 

EI1.1 Olgeta-jarduera identifikatzea eta haren ezaugarriak zehaztea, pertsonaren eta egungo gizartearen garapenean 
eta orekan duen papera baloratuz. 
EI1.2 Olgeta-metodologiarako joera positiboa izatea. 
EI1.3 Bizikletaz egiteko ibilbideen testuinguruan eta programa jakin batean oinarrituta, jardueraren osagarri diren olgeta-
jarduerek bete behar dituzten ezaugarriak definitzea. 
EI1.4 Olgeta-jarduerak bilatzea hainbat informazio-iturritan, haien ezaugarriak aztertzea, zenbateko aplikagarritasuna 
duten identifikatzea, eta sailkatzea. 
EI1.5 Hainbat motatako jolasak gauzatzea eta haien ezaugarriak aztertzea, zenbateko aplikagarritasuna duten 
identifikatzea, sailkatzea, eta erregistratzea. 
EI1.6 Adin eta helburu jakin baterako jolasak hautatzea eta ondo egokitzea. 
EI1.7 Kondizio eta helburu jakin batzuk aintzat hartuta, jarduera baterako olgeta-jarduerak hautatzea, denbora zehaztea 
eta haien sekuentzia egitea. 

A2: Olgetako, sentsibilizazioko eta ingurunea ezagutzeko askotariko jarduerak dinamizatzea, olgeta-metodologia egoki 
aplikatuz eta askotariko helburuetara eta parte-hartzaileen eta jarduerak egingo diren ingurunearen ezaugarri, interes 
eta/edo premietara egokituz. 

EI2.1 Olgeta-metodologia propioa identifikatzea eta haren erabilera justifikatzea jarduera-animazioko hainbat kasutan. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, instalazioak, baliabideak eta materialak 
aztertzea eta pertsonetara eta aurreikusitako helburuetara egokitzea, erabilera-parametro egokiak ziurtatuz. 
EI2.3 Hainbat jolasetan erabiltzaile gisa jokatzen duten erabiltzailez osatutako talde bat ondo zuzentzea. 
EI2.4 Jolasaren garapena eta arauak ondo azaltzea, informazio nahikoa, argia, motibatzailea, sekuentziatua eta 
ordenatua emanez, eta alderdirik garrantzizkoenak nabarmentzea: 

- Behar adina erakustaldi egitea. 
- Jolasa parte-hartzaileetara egokitzea. 
- Jolasaren garapenean gorabeherak hautematea eta konpontzea. 
- Parte-hartzea sustatzea. 

EI2.5 Jarduerak azaltzean eta/edo animatzean, prozesua azaltzea, taldearen harremanak dinamizatzeko eta helburuak 
lortzeko, hartutako erabakiak justifikatuz. 42 
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EI2.6 Jardueretan desinhibizioz parte hartzea. 
EI2.7 Jolasak zuzentzean kide baten esku-hartzea ondo aztertzea, akatsak hautematea, eta akats horiek konpontzeko 
proposamen egokiak egitea. 

A3: Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen ezaugarriak eta bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerari 
dagokionez egin beharreko espazio-egokitzapenak identifikatzea. 

EI3.1 Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen ezaugarririk adierazgarrienak deskribatzea. 
EI3.2 Autonomia pertsonala nolabait mugatua duten pertsonak esfortzura egokitzearen, beroketaren eta 
indarberritzearen berezitasunak adieraztea, eta ibilbideak bizikletaz egiteko kontraindikazioak azaltzea. 
EI3.3 Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerak egiten diren bitartean autonomia pertsonala mugatua duten 
pertsonekin tratu eraginkorra izateko jarraibiderik egokienak deskribatzea. 
EI3.4 Autonomia pertsonala mugatua duen pertsonaren ezaugarriak ondo definituak dituen kasu praktiko batean 
oinarrituta: 

- Bizikletaz kirola egiteko pertsonak modu autonomoan edo laguntzarekin mugitzeko duen aukera baloratzea. 
- Beharrezkoak diren zainketa espezifikoak adieraztea. 
- Izan litezkeen arriskuak eta sor litezkeen larrialdiak konpontzeko modua adieraztea. 

EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan balizko jarduera-egoera batean, txosten bat lantzea, eta, han, 
autonomia pertsonala mugatua duten pertsonek aurreikusi diren helburuak lortzeko egin behar diren egokitzapenak 
deskribatzea. 
EI3.6 Aldez aurretik planifikatutako bizikletaz gidatzeko jarduera bat abiapuntutzat hartuta, hainbat alderdi aldatzea 
(ibilbidea eta jarduerak), autonomia pertsonala mugatua duten parte-hartzaileek egiteko aukera izan dezaten. 
EI3.7 Autonomia pertsonala mugatua duen pertsonak dauden talde baten ezaugarriak definitzen dituen kasu batean, 
materialean eta instalazioetan egin behar diren egokitzapenak proposatzea eta egitea. 

Edukiak: 
1.  Bizikletaz gidatzeko jardueretan, erabiltzaileen aisiarako olgeta-jarduerak prestatzea. 

- Olgeta: pertsonarentzat duen garrantzia. 
- Olgeta-jarduerak eta jolasak: Kontzeptua, funtzioak eta teoria orokorrak. 
- Ezaugarriak, aplikagarritasuna eta sailkapena. 
- Olgeta-jarduera motak. Helburuak. Ezaugarriak. Metodologia. 
- Adin eta helburu jakin batzuetarako jolasak hautatzea. 
- Olgeta-jarduerak hautatzea, denbora zehaztea eta sekuentziatzea. 
- Desinhibizioz parte hartzea. 
- Jolasen erregistroa. Jolas-fitxak lantzea. 
- Olgeta-saioak programatzea. 
- Gau-jaiak. Esku hartzeko baliabideak. 

2.  Olgeta-jardueren dinamizazioa 
- Gidak animatzaile gisa esku hartzea. 
- Jarduerak zuzentzea: azaltzea, erakustea, eta parte-hartzaileak, tokiak eta materiala antolatzea. 
- Jarduera egiten esku hartzea: errefortzuak, emaitzen berri izatea, gorabeherak konpontzea eta jarduera 

ebaluatzea. 
- Jarduera amaitzea. 
- Jarduera-zuzendaritzari behatzeko eta hura aztertzeko eta baloratzeko teknikak. 

3.  Autonomia pertsonala mugatua duten erabiltzaileen ezaugarriak ezagutzea: 
- Bizikletaz kirola egitean pertsonak duen mugitzeko aukera. 
- Zainketa espezifikoak. 
- Izan litezkeen arriskuak. 
- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonak naturaltasunez tratatzea: 

• Pertsonen arteko harremanak optimizatzeko jarraibideak. 
• Pertsona horien ezaugarri psikoafektiboen oinarrizko alderdiak. 
• Pertsona horiek autonomia lortzeko bidean behar dituzten laguntzak. 
• Kontsignak eta azalpenak egokitzea. 

4.  Jarduerak autonomia pertsonala mugatua duten pertsonetara egokitzea: 
- Autonomia eta mugak baloratzea. 
- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonen esfortzura, beroketetara eta indarberritzera egokitzea. 
- Bizikletaz egiteko ibilbideetako jarduerak gauzatzeak dituen kontraindikazioak. 43 - Bizikletaz egiteko ibilbideetan gauzatzen diren jarduerek dituzten onura fisikoak, psikikoak eta sozialak. 
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- Bizikletaz egiteko ibilbideetan gidatzeko jarduerak gauzatzeko ekipamenduak, materialak eta laguntza teknikoak 
egokitzea. 

- Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonak ingurune naturalean mugitzeari eta garraiatzeari buruzko 
transferentziak. 

 
 

4
 
 
4. prestakuntza-modulua:  
LEHEN LAGUNTZA  
  
Kodea: MF0272_2 

  
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0272_2 Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea. 

 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lehen esku-hartzaile gisa ematen den laguntzaren ezaugarriak identifikatzea. 

EI1.1 Urgentziaren, larrialdiaren eta katastrofearen kontzeptuak definitzea. 
EI1.2 Urgentzia- eta larrialdi-sistema integralaren kontzeptua azaltzea, eta larrialdi-sistemen antolaketa deskribatzea. 
EI1.3 Oinarrizko medikuntza- eta osasun-terminologia erabiltzea. 
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, istripua izandako pertsonak manipulatzearen 
ondorioz gerta litezkeen lesioetatik norbera babesteko teknikak aplikatzea. 
EI1.5 Larrialdietako botikinaren gutxieneko edukia eta substantzien eta sendagaien jarraibideak deskribatzea. 

A2: Hasierako balorazioko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloari jarraikiz, istripua izan duenarengana modu egokian 
iristeko eta ingurune segurua sortzeko. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 
• Istripua izan duenarengana iristeko modurik onena identifikatzea eta justifikatzea. 
• Arriskuak identifikatzea. 
• Eremua prozedura egokiaren arabera babestea. 
• Istripua izan duenarengana iristeko behar diren maniobrak egitea. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, istripua izan duenaren hasierako balorazioa 
egiteko jarduera-jarraibideak betetzea, protokoloaren arabera. 
EI2.3 Bizi-arriskuko egoerak identifikatzea, eta egoera horietarako jarduerak definitzea. 

A3: Bizi-euskarriko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloaren arabera. 
EI3.1 Bihotz-biriketako bizkortze oinarrizkoaren eta instrumentalaren oinarriak deskribatzea. 
EI3.2 Aire-bidetik buxadura kentzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Bihotz-biriketako bizkortze-teknika oinarrizkoak eta instrumentalak manikietan aplikatzea. 
EI3.4 Bihotz-biriketako oinarrizko teknikak manikietan aplikatzea, oxigenoterapia-ekipoa eta desfibriladore automatikoa 
erabiliz. 

A4: Lesiorik edo patologiarik ohikoenetarako eman behar den lehen laguntza identifikatzea, eta ezarritako protokoloen 
arabera ematea lehen laguntzako teknikak. 

EI4.1 Lesiorik, patologiarik eta traumatismorik adierazgarrienak eta haiek prebenitzeko kontuan hartu beharreko 
alderdiak adieraztea, jarduera egingo den ingurunearen arabera, honako alderdi hauek zehaztuta: 

• Haiek eragiten dituzten arrazoiak. 
• Sintomak eta zeinuak. 
• Jarduteko jarraibideak. 

EI4.2 Arriskua handiegia delako edo kasua beste profesional batzuentzako espezifikoa delako zuzenean esku hartzea 
saihestu behar den kasuak eta/edo egoerak bereiztea. 
EI4.3 Arriskua handiegia delako edo kasua beste profesional batzuentzako espezifikoa delako lehen esku-hartzaileak 
bere kabuz aplikatu behar ez dituen teknikak bereiztea. 
EI4.4 Hainbat motatako lesioak biltzen dituzten istripu simulatuetako zenbait egoeratan, alderdi hauek zehaztea: 

44 • Jarduera-lehentasunak, lesioen larritasunaren eta motaren arabera. 
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• Aplikatu behar diren lehen laguntzako teknikak. 
A5: Beharrezkoa izanez gero, istripua izan duena ebakuatzeko aukera emango duten mobilizazio- eta immobilizazio-
metodoak aplikatzea. 

EI5.1 Istripua izan duena erreskatatzeko oinarrizko metodoak azaltzea eta aplikatzea. 
EI5.2 Istripua izan duena lekualdatu behar denean aplika daitezkeen immobilizazio-metodoak azaltzea eta aplikatzea. 
EI5.3 Istripua izan duena mobilizatzeari eta immobilizatzeari buruzko kasu praktiko bat —ezaugarriak behar bezala 
zehaztuak dituena— abiapuntua izanik, metodorik egokiena aukeratzea, istripua izan duenak izan litzakeen lesioak 
eta/edo istripuen inguruabarrak aintzat hartuta. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, istripua izan duenari aplikatu beharreko 
jarrera-neurririk egokienak azaltzea eta aplikatzea. 
EI5.5 Lekualdatze desegokiak istripua izan duenari ekar diezazkiokeen ondorioak azaltzea. 
EI5.6 Gaixoak eta/edo istripua izandako pertsonak immobilizatzeko eta garraiatzeko esku-oheak eta sistemak egitea, 
material arruntak eta ez-espezifikoak edo halabeharrezko bitartekoak erabiliz. 

A6: Istripua izan duenari eta haren ahaideei laguntza psikologikoa emateko teknikak aplikatzea. 
EI6.1 Istripua izan duenarekin komunikatzeko oinarrizko printzipioak azaltzea. 
EI6.2 Nortasuna babesteko mekanismoak eta haien erabilera praktikoa azaltzea. 
EI6.3 Komunikazio-elementu desberdinak aipatzea. 
EI6.4 Komunikazioa zailtzen duen eta istripua izandako bati laguntza ematen zaion egoera baten kasu praktiko bat — 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, pertsonen arteko komunikazioa errazteko teknikak 
aplikatzea. 

A7: Estres-egoeretan autokontrol-teknikak aplikatzea. 
EI7.1 Istripuko edo larrialdiko egoeretan antsietatea zer faktorek sorrarazten duten aipatzea. 
EI7.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eta giro-tentsioko hainbat egoera adierazten diren kasu praktiko 
batean, helburu hauetarako erabili beharreko teknikak zehaztea: 

• dolu-egoera bat kontrolatzeko 
• antsietate- eta larritasun-egoerak kontrolatzeko 
• agresibitate-egoerak kontrolatzeko. 

EI7.3 Lehen laguntza eman eta emaitza onik ez den kasu batean (istripua izan duena hil egin da), laguntza eman dion 
pertsonak izan litzakeen estres-adierazgarriak deskribatzea, eta porrota psikologikoki gainditzeko ekintzak adieraztea. 
 

Edukiak: 
1.  Lehen laguntzaren oinarriak menderatzea: 

- Lehen laguntzaren hastapenak. Kontzeptuak. 
- Urgentzia. 
- Larrialdia: larrialdi-sistemak, urgentzietako sistema integralak eta sistemen antolakuntza. 
- Helburuak eta mugak. 
- Printzipio orokorrak. 
- Lehen esku-hartzailea. 
- Profila, gaitasunak eta jarrerak. 
- Lege-esparrua, erantzukizuna eta etika profesionala. Alderdi juridikoak. 
- Arau zibilak. 
- Onespena eskatzea. 
- Arau penalak. 
- Kode deontologikoa. Lanbidearen alderdi etikoak. 
- Laguntza-katearen zati gisa: 

• BOS jokaera: babestea, ohartaraztea eta sorostea. 
• Lehen laguntzetako botikina. 

- Tresnak. 
- Sendaketa-materiala. 
- Oinarrizko farmakoak. 

2. Giza gorputzaren anatomia eta fisiologia lehen laguntzara aplikatzea: 
- Anatomia orokorra. Zelula eta ehun organikoak. Sistema organikoak. 
- Lokomozio-sistema. 
- Zirkulazio-sistema. 
- Arnas sistema. 

45 - Digestio-sistema. 
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- Ugaltze-sistema. 
- Sistema neuroendokrinoa. 
- Giltzurrun-sistema. 
- Bizi-zeinuak. 
- Medikuntza- eta osasun-terminologia jakitea eta erabiltzea. 

3.  Lehen laguntzari oinarrizko bizi-euskarria aplikatzea: 
- Lehen esku-hartzailearen jarduera. 

• Arriskuak eta babesa. 
• Segurtasuna esku hartzean. 
• Gaixotasunen eta kutsatzearen prebentzioa. 

- Pazienteei hasierako ebaluazioa egitea. Jardueraren plangintza egitea. 
- Pazientea aurkitzea eta harenganaino iristeko moduak. 
- Izan litezkeen arriskuak identifikatzea. 
- Eremua babestea. 
- Istripua izan duenarengana iristea. Jarduteko sistematika. 
- Konorte-maila baloratzea. 
- Aireztapena aztertzea. 
- Egoeraren arabera jardutea. 
- Biziraupen-katea. Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea eta bizkortze instrumentala. 
- Protokoloak, metodoak eta oinarrizko teknikak. Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea helduetan 
- Konorterik gabeko pertsona, bihotz-jardueraren zeinuak dituena. 
- Arnas gelditzea: aireztatzen laguntzeko osagarriak eta oxigenoterapia. 
- Bihotz- eta arnas gelditzea: kanpoko desfibrilazio erdiautomatikoa. 
- Bihotz-biriketako bizkortzea: bihotz-masajea. 
- Heriotza klinikoa eta biologikoa. Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea kolektibo berezietan: bularreko haurrak, 

umeak eta haurdunak. Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea, itotze-kasuetarako. 
- Aire-bidearen buxadura. Biktima bere kordean egotea. 
- Jarduera-protokoloa. Biktima konorterik gabe egotea. 
- Jarduera-protokoloa. 

4. Larrialdirik ohikoenetarako hasierako arreta: 
- Istripua izan duenaren ebaluazioa: lehen mailako eta bigarren mailako ebaluazioa. Lesioak, gaixotasunak eta 

traumatismoak. 
- Kausak. 
- Sintomak eta zeinuak. 

• Konortearen asaldurak 
• Sukarra 
• Gonbitoak eta beherakoa 
• Zorabioak 
• Lipotimiak 
• Sinkopeak 
• Shocka 
• Abdomeneko mina eta taula-itxurako sabela 
• Min torazikoa 

- Esku hartzeko jarraibideak: lehentasunak eta teknikak. 
- Esku-hartzerik ez egiteko jarraibideak. Lesio-motak. 
- Odoljarioak. Sailkapena. Sintomak eta zeinuak. Oinarrizko tratamendua. 
- Zauriak. Sailkapena. Sintomak eta zeinuak. Oinarrizko tratamendua. 
- Erredurak. 
- Istripu elektrikoak. Elektrokuzioa: elektrizitateak eta tximistek eragiten dituzten lesioak. 
- Uretako istripuak. Itotzea. Hidrokuzioa. 
- Traumatismoak. 

• Bihurrituak. 
• Ubelak. 
• Luxazioak. 
• Hausturak. 
• Traumatismo torazikoak. 
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• Bizkarrezurreko traumatismoak. 
• Zapalketa-sindromea. 
• Politraumatizatuak. 
• Lekualdatzeak. 

- Beste zenbait urgentzia-egoera. 
• Intoxikazioak: alkohola eta estupefazienteak inhalatzea, ahoratzea eta ukitzea. 
• Ziztadak eta hozkadak. 
• Krisi anafilaktikoa. 
• Epilepsia eta konbultsio-koadroak. 
• Deshidratazioa. 
• Gorputz arrotzak: larruazalean, begietan, belarrietan eta sudurrean. 
• Traumatismo txikiak. 
• Ama-haurren urgentziak. 
• Zirkulazio-istripuak: Jarduera-hurrenkera. Baliabideak, zirkulazio-segurtasunari eta istripuan zauritu 

direnei dagokienez. 
• Etxeko istripuak. 
• Beroak eta hotzak eragiten dituzten lesioak. 

- Uretan izaten diren istripuetan, ospitaleratu aurreko esku-hartzea: 
• Itotze-mailaren arabera esku hartzea 
• Bizkarrezur-muineko lesioa dutenekiko esku hartzea 

5.  Istripua izan duten pertsonak jasotzea, lekualdatzea eta garraiatzea. Larrialdi kolektiboak eta 
katastrofeak: 
- Erreskaterako oinarrizko printzipioak. 

• Bat-batean gaixotu diren edo istripua izan duten pertsonak garraiatzeko premia ebaluatzea. 
• Lesionatuak jasotzea. 

- Mobilizatzeko eta immobilizatzeko metodorik egokienak, patologiaren arabera. 
• Segurtasuneko saiheskako jarrera. 
• Itxarote-posizio ez-kaltegarriak edo seguruak. 

- Istripua izan duten pertsonak lekualdatzea. Esku-oheak egitea bitarteko arruntak edo ez-espezifikoak erabiliz. 
- Istripua izan duten pertsonak osasun-zentroetara garraiatzea. 

• Bat-batean gaixotu diren edo istripua izan duten pertsonak bitarteko arruntak eta material ez-espezifikoak 
edo halabeharrezkoak erabiliz immobilizatzeko eta garraiatzeko teknikak. 

• Seguru garraiatzeko posizioak. 
- Larrialdi kolektiboak eta katastrofeak. 

• “Triade” sinpleko metodoak. 
• Ebakuazio-noriak. 

6.  Laguntza psikologikoa eta autokontrola: 
- Istripua izan dutenari eta haien ahaideei laguntza psikologikoa emateko teknikak. 

• Psikologia orokorraren printzipioak. Nortasunaren kontzeptua eta bilakaera. 
• Komunikazioaren printzipioak, kanalak eta komunikazio-motak. 
• Laguntzailearen eta istripua izandakoaren arteko komunikazioa, eta laguntzailearen eta ahaideen 

artekoa. 
• Nortasuna babesteko mekanismoak. 
• Gizarte-trebetasunak krisi-egoeretan: 
• Entzute aktiboa. 
• Erantzun funtzionala. 
• Komunikazio operatiboa. 
• Biktimaren profil psikologikoa. 
• Laguntza psikologikoa larrialdi-egoeretan: krisia, dolua, tentsioa, agresibitatea, antsietatea. 

- Estres-egoeretan autokontrol-teknikak aplikatzea. 
• Babes-mekanismoak. 
• Antsietate-, agresibitate-, larritasun-, dolu- eta estres-egoerak gainditzeko autokontrol emozionaleko 

neurriak, teknikak eta estrategiak. 
• Aurre egitea. 
• Autozainketa. 47 
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5 5. prestakuntza-modulua:   
BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAKO GIDAREN LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  

 
 

 
Kodea: MF0071 

 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bizikletaz gidatzeko jarduerak egiteko behar den informazioa lortzen, aztertzen, tratatzen, prozesatzen eta artxibatzen 
laguntzea. 

EI1.1 Ibilbideak antolatzeko eskaintza definitzeko behar den informazioa biltzea, eta informazio hori lantzeko irizpideak 
eta prozedurak ezartzea. 
EI1.2 Jarduerak egiten direnean ematen den zerbitzuaren kalitatea baloratzeko parametroak eta informazioa biltzeko 
hainbat teknika erabiltzea. 
EI1.3 Ingurune jakin bati buruzko informazioa ematen duten parametroen inguruko datuak abiapuntu izanik: 

• Jarduera-proiektua egiteko behar den informazioa hautatzea. 
• Emandako datuak interpretatzea, eta jarduera-proiektuari buruzko ondorioak ezartzea. 

EI1.4 Ibilbidea lantzeko behar den aldez aurreko informazioa biltzea, alderdi hauei dagokienez: 
• Araudia. 
• Mapak. 
• Eguraldiari buruzko informazioa. 
• Ibilbidearen zailtasunari eta/edo arriskugarritasunari buruzko informazioa. 
• Taldearen ezaugarriei buruzko informazioa (aldez aurreko esperientziak, interesak eta itxaropenak). 
• Sorospen- eta larrialdi-postuei buruzko informazioa. 

EI1.5 Informazioa (testua eta irudiak) tratatzeko egoera batean oinarrituta, txosten bat lantzeko prozedurarik egokiena 
aukeratzea. 
EI1.6 Informazioa aurkitzea eta ondoren erabiltzea errazten duten informazioa artxibatzeko prozedurak aplikatzea, eta, 
biltegiratutako informazioari dagokionez, bete behar diren konfidentzialtasun-arauak ezartzea. 
EI1.7 Hainbat iturritako informazioaren kasu batean oinarrituta: 

• Irudiak tratatzea informatika-erabilera emateko. 
• Landutako testuak prozesatzea. 
• Tratatutako hainbat informazio konbinatzen dituen dokumentua diseinatzea. 
• Landutako dokumentua eta informazioa antolatzea eta artxibatzea, ondoren erabiltzeko. 

A2: Elkarlanean aritzea bizikletaz egiteko ibilbideak lantzen. 
EI2.1 Pendizak eta luzetarako distantziak kalkulatzea, hainbat eskalatako mapak erabiliz. 
EI2.2 Mapa batean, ibilbidearen ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.3 Hainbat mapa alderatzea eta haien sinbologia interpretatzea. 
EI2.4 Bizikletaz egiteko ibilbide baten zailtasun- eta arrisku-elementuak aurkitzea. 
EI2.5 Taula bat egitea, eta, han, ibilbide-tartean dauden zailtasun- eta arrisku-elementuak haiek segurtasunez 
gainditzeko behar den iaiotasun teknikoekin erlazionatzea. 

A3: Tresnak, mapak eta zantzu naturalak erabiltzea mendian era guztietako giro-kondizioetan orientatzeko. 
EI3.1 Mapan, ibilbide jakin bateko distantziak eta denbora-tarteak kalkulatzea. 
EI3.2 Zirkulu graduatu mugikorra duen iparrorratz bat maneiatzea. 
EI3.3 Deklinazioa urtearen arabera kalkulatzea, iparrorratzean deklinazioaren eta inklinazioaren artean dauden aldeak 
eta haietan latitudeak eta longitudeak duten eragina kontuan izanik. 
EI3.4 Iparrorratzaren funtzionamendu onerako kaltegarriak diren materialak eta elementuak aipatzea. 
EI3.5 Orientazio-teknika hauek erabiltzea: 

• Nahita egiten diren akatsak. 
• Sestra-kurbari jarraitzea. 
• Alderantzizko norabidea. 

EI3.6 GPSa maneiatzea. 
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EI3.7 GPSa hasieratzea. 
EI3.8 GPSrako koordenatuak hartzeko prozesua egitea, eta koordenatuak sartzea, ibilbidearen pantaila bistaratuz. 
EI3.9 Altimetroa maneiatzea, altuerarekin eta behe-presio eta goi-presio atmosferikoko klima-kondizioekin dagoen lotura 
kontuan izanik. 

A4: Olgetako, sentsibilizazioko eta ingurunea ezagutzeko askotariko jarduerak dinamizatzen parte hartzea, olgeta-
metodologia egoki aplikatuz eta askotariko helburuetara eta parte-hartzaileen eta jarduerak egingo diren ingurunearen 
ezaugarri, interes eta/edo premietara egokituz. 

EI4.1 Erabiltzaile taldea hainbat jolasetan ondo gidatzeko lankidetzan aritzea. 
EI4.2 Jolasaren garapena eta arauak ondo azaltzen laguntzea, informazio nahikoa, argia, motibatzailea, sekuentziatua 
eta ordenatua emanez, eta alderdirik garrantzizkoenak nabarmentzea: 

• Behar adina erakustaldi egitea. 
• Jolasa parte-hartzaileetara egokitzea. 
• Jolasaren garapenean gorabeherak hautematea eta konpontzea. 
• Parte-hartzea sustatzea. 

EI4.3 Jarduerak azaltzean eta/edo animatzean, prozesua azaltzen laguntzea, eta taldearen harremanak dinamizatzeko 
eta helburuak lortzeko hartutako erabakiak justifikatzea. 
EI4.4 Jardueretan desinhibizioz parte hartzea. 
EI4.5 Jolasak zuzentzean kide baten esku-hartzea ondo aztertzea, akatsak hautematea, eta akats horiek konpontzeko 
proposamen egokiak egitea. 

A5: Bizikleten eta jarduerak egiteko behar den materialaren mantentze- eta konponketa-lanak egiten laguntzea, 
fabrikatzaileak aurreikusitako erabilera-baldintzei eutsiz. 

EI5.1 Bizikletaren piezak eta osagaiak eta hondatuta dagoen konponketa-materiala ordezkatzea, fabrikatzaileak 
gomendatutako eraginkortasun-irizpideei eutsiz. 
EI5.2 Bizikletaren oinarrizko elementuak desmuntatzea eta bereiz muntatzea, modu egokian, erreminta egokiak abileziaz 
erabiliz. 
EI5.3 Matxurak diagnostikatzea eta konpontzea, hala nola zulaketak, bielak, kateak, balaztak, direkzioa eta 
aldagailuaren desdoikuntzak. 
EI5.3 Bizikleta garbitzeko eta koipeztatzeko lanak egitea. 
EI5.4 Bizikletaren konponketa- eta mantentze-lanak egiteko behar diren erremintak hautatzea. 
EI5.5 Erreminta bakoitza dagozkion piezarekin eta osagaiarekin identifikatzea. 
EI5.6 Erremintak abileziaz erabiltzea, haien ezaugarriak eta aplikazioak aztertuz. 
EI5.7 Mantentze- eta konponketa-lanetarako erremintak erabiltzeko teknikak aplikatzea. 
EI5.8 Ekipamenduaren mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren teknikak, materialak eta lan-erremintak erabiltzea. 
EI5.9 Mantentze-ekintza prebentiboak egitea, fabrikatzaileak ezarritako jarraibideen arabera. 

A6: Erabiltzaile-motaren, jardueren ezaugarrien eta helburuen arabera behar diren materiala eta bitartekoak hautatzen eta 
haiek egoera onean dauden begiratzen parte hartzea. 

EI6.1 Zerrenda bat egitea, eta zerbitzua egiteko behar den banakako nahiz taldeko kirol- eta segurtasun-materiala 
identifikatzea, jardueraren eta talde-motaren arabera. 
EI6.2 Bizikletak aztertzea eta hainbat erabiltzaile-motatara egokitzea. 

A7: Bezeroen iaiotasun teknikoa zehazten laguntzea, eta bizikletaz egiteko ibilbideetan aurrera egiteko oinarrizko teknikak 
erabiltzen zer gaitasun-maila duten identifikatzea. 

EI7.1 Erabiltzailearen iaiotasun teknikoa lortzeko etapak eta/edo mailak deskribatzea. 
EI7.2 Bizikletaz kirola egitean gertatzen diren ohiko akatsak diagnostikatzea. 
EI7.3 Egoera simulatu/erreal batean, erabiltzaileak egiten dituen akatsak identifikatzea. 
EI7.4 Bizikleta-erabiltzaileen teknika- eta kirol-gaitasunei buruzko datuak lortzeko teknikak erabiltzea. 

A8: Bizikleta-erabiltzaileen taldearekiko komunikazioan parte-hartze eraginkorra eta motibagarria izatea. 
EI8.1 Komunikazio-egoeretan, komunikazio-mota eta erabiltzen diren estrategiak identifikatzea. 
EI8.2 Komunikazio-prozesuaren etapak egiaztatzea. 
EI8.3 Komunikazio-egoeretan, mezua ulertzea zailtzen duten interferentziak hautematea. 
EI8.4 Kasu jakin batean, egoera-testuingurura eta erabiltzaileen ezaugarrietara egokitutako hitzezko edo keinuzko 
komunikazioko teknikak hautatzea eta erabiltzea. 
EI8.5 Igorlearen egoera emozionalera egokitutako entzute-teknikak erabiltzea. 
EI8.6 Komunikazio asertiboko teknikak erabiltzea. 

A9: Erabiltzaile-taldea haren ezaugarrien, ingurune-kondizioen, ezarritako programaren eta eskuragarri dauden baliabideen 
arabera gidatzen laguntzea. 
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EI9.1 Jarduerari eta gauzatu beharreko ekintza teknikoei buruzko informazioa ematea, eta ibilbidea egin baino lehen 
bezero-taldeak jakin behar dituen segurtasun-arauen berri ematea, informazioa ibilbidearen ezaugarrietara eta 
erabiltzaile-motara egokituta. 
EI9.2 Askotariko bizikletak gobernatzeko teknikak deskribatzea eta erakustea, informazioa egoki hautatuta eta 
antolatuta, eta terminologia espezifikoa erabilita, erakustaldia egokia izan dadin eta nabarmendu nahi diren alderdiak 
indartu ditzan. 
EI9.3 Aldez aurretik planifikatutako bizikletaz gidatzeko jarduera bat abiapuntutzat hartuta, hainbat alderdi aldatzen 
laguntzea (ibilbidea eta jarduerak), urritasunak dituzten parte-hartzaileek egiteko aukera izan dezaten. 
E9.4 Autonomia pertsonala mugatua duten pertsonek osatutako talde batean, materialean eta instalazioetan egin behar 
diren egokitzapenak proposatzen eta egiten laguntzea. 
EI9.5 Bizikletaz gidatzeko jardueretan onar daitezkeen arrisku-mugak aintzatestea. 

A10: Sorospen- eta erreskate-maniobrak zuzentzen laguntzea, kanpotik berehalako laguntza profesionalik jaso ezin denean, 
ingurunearen kondizioen eta eskuragarri dauden baliabideen arabera. 

EI10.1 Istripuetan jarduteko protokoloak aplikatzen laguntzea. 
EI10.2 Larrialdi-planak eta haien aplikazioak gauzatzen laguntzea. 

A11: Hasierako balorazioko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloari jarraikiz, istripua izan duenarengana modu egokian 
iristeko eta ingurune segurua sortzen laguntzeko. 

EI11.1 Istripu-egoeretan: 
• Istripua izan duenarengana iristeko modurik onena identifikatzea eta justifikatzea. 
• Arriskuak identifikatzea. 
• Eremua prozedura egokiaren arabera babestea. 
• Istripua izan duenarengana iristeko behar diren maniobrak egitea. 

EI11.2 Kasu praktiko edo erreal batean, istripua izan duenaren hasierako balorazioa egiteko jarduera-jarraibideak 
betetzea, protokoloaren arabera. 
EI11.3 Bizi-arriskuko egoerak identifikatzea, eta egoera horietarako jarduerak definitzea. 

A12: Lesiorik edo patologiarik ohikoenetarako eman behar den lehen laguntza identifikatzea, eta lehen laguntzetako teknikak 
ezarritako protokoloen arabera aplikatzen laguntzea. 

EI12.1 Arriskua handiegia delako edo kasua beste profesional batzuentzako espezifikoa delako zuzenean esku hartzea 
saihestu behar den kasuak eta/edo egoerak bereiztea. 
EI12.2 Hainbat motatako lesioak edo istripuak gertatu diren istripu simulatuetako/errealetako zenbait egoeratan, alderdi 
hauek zehaztea: 

• Jarduera-lehentasunak, lesioen larritasunaren eta motaren arabera. 
• Aplikatu behar diren lehen laguntzako teknikak. 

A13: Beharrezkoa izanez gero istripua izan duena ebakuatzeko aukera emango duten mobilizazio- eta immobilizazio-
metodoak aplikatzen laguntzea. 

EI13.1 Istripua izan duena mobilizatu eta immobilizatu beharreko egoera batean, mobilizatzeko eta immobilizatzeko 
metodorik egokiena aukeratzea, istripua izan duenak izan litzakeen lesioak eta/edo istripuen inguruabarrak aintzat 
hartuta. 
EI13.2 Egoera praktiko edo erreal batean, istripua izan duenari jarrera-neurririk egokienak azaltzea eta aplikatzea. 

A14: Istripua izan duenari eta haren ahaideei laguntza psikologikoa emateko teknikak nola aplikatzen diren behatzea. 
EI14.1 Komunikazioa zailtzen duen eta istripua izandako bati laguntza ematen zaion egoera baten kasu praktiko bat —
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana— abiapuntu izanik, pertsonen arteko komunikazioa errazteko teknikak 
aplikatzea. 

A15: Estres-egoeretan autokontrolerako teknikak nola aplikatzen diren behatzea. 
EI15.1 Giro-tentsioa dagoen egoera praktikoetan, teknika hauek gauzatzea: 

• dolu-egoera bat kontrolatzeko 
• antsietate- eta larritasun-egoerak kontrolatzeko 
• agresibitate-egoerak kontrolatzeko. 

A16: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI16.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI16.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI16.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI16.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI16.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI16.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 50 
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Edukiak: 
1.  Bizikletaz egiteko ibilbideak antolatzea: 

- Jarduerari buruzko proiektu bat lantzea. 
- Ibilbideak diseinatzea, kudeatzea eta antolatzea. 
- Aldez aurreko informazioa biltzea eta prozesatzea: araudia, mapak, eguraldiari buruzko informazioa, ibilbidearen 

zailtasuna, taldearen ezaugarriak, sorospen-postuak eta larrialdiak. 
- Mapak maneiatzea: pendizak eta distantziak kalkulatzea, ibilbidearen ezaugarriak identifikatzea, sinbologia 

interpretatzea, ibilbidearen zailtasun- eta arrisku-elementuak ezagutzea. 
- Irudiak eta testuak tratatzea, dokumentuak diseinatzea eta informazioa antolatzea. 
- Informazioa artxibatzea, jarduerak egitea errazteko. 
- Emandako zerbitzuaren kalitatea baloratzea, teknika egokien bitartez. 
- Egiten den jarduerari buruzko txostena egitea. 

2.  Bizikleten mantentze-lanak egitea, eta haiek konpontzea eta lekualdatzea: 
- Bizikletaren osagaiak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Lantegiko oinarrizko ekipamendua, erremintak eta ordezko piezak prestatzea eta erabiltzea. 
- Matxurak hautematea eta ordezko piezak eta osagaiak berriro jartzea. 
- Oinarrizko eta premiazko konponketak. 
- Garbitzeko eta koipeztatzeko lanak. 
- Mantentze-lan prebentiboak aplikatzea. 
- Ibilbide baten distantziak eta denbora-tarteak mapan kalkulatzea. 
- Iparrorratza maneiatzea eta haren bidez orientazio-ariketak egitea. 
- GPSa maneiatzea eta haren bidez kokapen-ariketak egitea. 
- Ikuspena txikia denean orientatzeko teknikak erabiltzea. 
- Orientaziorako elementu naturalak ezagutzea. 

3.  Bizikletaz egiteko ibilbideetan pertsonak gidatzea: 
- Banakako eta taldeko kirol- eta segurtasun-materiala identifikatzea. 
- Bizikletak aztertzea eta erabiltzaileentzat egokitzea. 
- Informazioa biltzeko tresnak betetzea: testak, galdera-sortak eta behaketa. 
- Ahozko, idatzizko edo keinu bidezko teknikak erabiltzea, testuinguruaren arabera. 
- Jarduerari, gauzatu beharreko ekintza teknikoei eta segurtasun-neurriei buruzko informazioa erabiltzea. 
- Ibilbideko alderdiak aldatzea, eta ibilbideak desgaitasunen bat duten pertsonentzat egokitzeko jarduerak egitea. 
- Materiala desgaitasunen bat duten pertsonentzat egokitzea. 
- Arrisku-mugak identifikatzea bizikletaz gidatzeko jardueretan. 
- Taldeak bizikletaz gidatzen prestatzea. 
- Jarduerak zuzentzea: azaltzea, erakustea, eta parte-hartzaileak, tokiak eta materiala antolatzea. 
- Jarduera egiten esku hartzea: errefortzuak, emaitzen berri izatea, gorabeherak konpontzea eta jarduera 

ebaluatzea. 
- Transmisio-ekipoak prestatzea eta erabiltzea. 
- Istripuetan jarduteko protokoloa gauzatzea. 
- Larrialdi-plana gauzatzea. 

4.  Lehen laguntza ematea: 
- Istripua izan duenaren hasierako baloraziorako teknikak aplikatzea: istripua izan duenarengana iristeko moduak 

aurkitzea, izan litezkeen arriskuak identifikatzea, eremua babestea, iristeko maniobrak gauzatzea. 
- Larrialdirik ohikoenetarako hasierako arreta: esku hartzeko jarraibideak zehaztea, eta esku-hartzerik egin behar ez 

den kasuak bereiztea. 
- Istripua izandako pertsonak jasotzea, lekualdatzea eta garraiatzea: mobilizatzea eta immobilizatzea, alboko 

segurtasun-jarrera, eta kaltegarriak ez diren edo seguruak diren itxarote-jarrerak erabiltzea. 
- Istripua izan duenari laguntza psikologikoa ematea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Estres-egoeretan autokontrol-teknikak aplikatzea: aurre egitea eta autozainketa. 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

51 - Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

 
 

 

 



 
 
Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 



 
 
Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0353_2 
Bizikletaz egiteko ibilbideak

• Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietan lizentziaduna. 

• Psikologian lizentziaduna. 
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. 
• Soziologian lizentziaduna. 
• Zuzenbidean lizentziaduna. 
• Olgetako gorputz- eta kirol-ekintzak 

lanbide-arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

• Gorputz- eta kirol-ekintzetako goi-mailako 
teknikariaren titulua. 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa. 

MF0508_2 
Bizikletak mantentzea eta 
gidatzea 

• Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietan lizentziaduna. 

• Erdi-mailako lanbide-heziketa, garraioa eta 
ibilgailuen mantentze-lanak lanbide-arloko 
ibilgailu autopropultsatuen mantentze-
lanetan. 

• Olgetako gorputz- eta kirol-ekintzak 
lanbide-arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

• Gorputz- eta kirol-ekintzetako goi-mailako 
teknikariaren titulua. 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa. 

MF0509_2 
Bizikletaz egiteko 
ibilbideetan pertsonak 
gidatzea. 

• Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietan lizentziaduna. 

• Psikologian lizentziaduna. 
• Soziologian lizentziaduna. 
• Olgetako gorputz- eta kirol-ekintzak 

lanbide-arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

• Gorputz- eta kirol-ekintzetako goi-mailako 
teknikariaren titulua. 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa. 

MF0272_2 
Lehen laguntza 

• Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna. 
• • Erizaintzan diplomaduna 1 urte Nahitaezkoa da 

titulazioa. 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
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Bizikletaz egiteko ibilbideetako gida 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko 
titulua dutenak. 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Gorputz- eta kirol-arloko 
ikasgela-lantegia 60 100 

Bizikleta-biltegia 60 100 

Lehen laguntzaren lantegia 60 100 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Gorputz- eta kirol-arloko 
ikasgela-lantegia X X X X 

Bizikleta-biltegia  X   

Lehen laguntzaren lantegia    X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Gorputz- eta kirol-arloko ikasgela-lantegia 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Arbela, orri birakariak. 
− Ikus-entzunezkoetako ekipoak (DVDa, proiektagailua, 

eramangarria). 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean instalatutako PCak, Internetera konektatuak. 
− Lehen laguntzako oinarrizko materialez hornitutako apalategiak, 

esku-ohea, oinarrizko lehen laguntzan trebatzeko isolatzaileak. 
− Ekipamendu pertsonalak: haize-babesak, betaurrekoak, kaskoak. 
− Orientazio-materiala: iparrorratzak, kurbimetroa, eskalimetroa, 

lupa, planoak, mapak, altimetroa, GPSa. 

Bizikleta-biltegia. 

− Bizikletak konpontzeko materiala: 
− konponketa-bankua, gurpil-azalak, lubrifikatzaileak, kate-

erreminta, matxardak (puntadunak eta ebaketakoak), allen giltzak, 
azkoin-giltzak, kono-giltzak, pieza-erauzgailua, banku-torlojua, 
gurpilak lerrokatzeko euskarria, puzgailua, kableak moztekoa, 
gurpil-azaletarako desmuntagarriak, biela-erauzgailua, kaxa-
erauzgailua. 

− Materialak/Osagaiak: 55 

 
 

 

 



 
 
Kirol-jarduera fisikoak 
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Bizikleta-biltegia. 
− besarkaderak, desbideragailua, platerak, eskulekuak, heldulekuak, 

potentziak, direkzioak, zela-hodiak, zelak, bridak, akoplatzeak, 
zintak, pedalierrak, pedalak, balaztak, diskoak, zapatak, palankak. 

Lehen laguntzaren lantegia 

− Botikina, lehen laguntzako oinarrizko materiala: 
− anatomiako laminak, bihotz-biriketako bizkortzerako oinarrizko 

manikia (Anne Torso), desfibriladore erdiautomatikoa, berpizte-
kita, ordezko maskaren eta biriken kita, termometroak, 
tentsiometroak. 

− Immobilizatzeko materiala: 
− ferulak, Ferno KED osagarria, zerbikaletarako lepokoa, huts-

koltxoia. 
− Mobilizatzeko materiala: 
− esku-ohea, esku-ohe tolesgarria, aulkia. 
− Oxigenoterapiako materiala: 
− tresneria osoa (botila, Ambu maskara, presio-erregulagailua). 
− Botikineko material osagarria: bendak, gazak, konpresak, tira 

itsaskorrak, aposituak, antiseptikoa, matxardak, Kocher guraizeak, 
Pean guraizeak.  

 
 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 

 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak 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 probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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