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IZENA 
UR-INGURUNE NATURALETAKO SOROSPENA 
 
KODEA 
AFDP0209 
 
LANBIDE-ARLOA 
Kirol-jarduera fisikoak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Prebentzioa eta susperraldia. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AFD340_2 Ur-ingurune naturaletako sorospena (1521/2007 EDa, 2007ko azaroaren 16koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Ur-ingurune naturaletako bainu publikoen erabiltzaileen segurtasuna zaintzea, modu autonomoan edo erreskate- eta 
sorospen-talde batean integratuta; segurtasuna zaintzea, arriskutsuak izan litezkeen egoerak saihestuz, eta, horretarako, 
etengabeko zainketa eraginkorra egitea eta efikaziaz esku hartzea istripuetan edo larritasun-egoeretan. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0269_2: Igeriketako teknika espezifikoak eraginkortasunez eta segurtasunez gauzatzea. 
- UC1082_2: Ur-ingurune naturaletako istripuak edo larrialdi-egoerak prebenitzea. 
- UC1083_2: Ur-ingurune naturaletako istripu edo larrialdi-egoeretan pertsonak erreskatatzea. 
- UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ur-ingurune naturaletako prebentzioaz, zainketaz eta erreskateaz arduratzen da (itsas eta ibai-hondartza, ibai, 
aintzira, urtegi eta abarretakoaz), eta sektore publikoan nahiz pribatuan egiten du lan: udaletan (erreskate- eta 
sorospen-taldeak, eta uretan esku hartzeko unitateak); ur-ingurune naturaletako kirol-zerbitzuak ematen dituzten 
enpresetan; ur-ingurune naturaletan eta kirol-portuetan zerbitzuak ematen dituzten turismo-enpresetan, eta uretan 
jarduten duten klubetan eta federazioetan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Kirolaren, aisiaren eta denbora librearen eta turismoaren sektoreetan egiten du lan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
5992.1017 Bainulari-soroslea. 
Itsas hondartzetako soroslea. 
Ibai-hondartzetako soroslea. 
Aintzira eta urtegietako soroslea. 
Uretan esku hartzeko unitateei laguntzeko soroslea. 
Ingurune naturaleko ur-jardueretako soroslea. 6 
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Uretako kirol-jardueretako soroslea. 
 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0907: Uretako oinarrizko trebetasun eta 
abileziak

40 
MF0269_2: (ZEHARKAKOA) 
Igeriketa. 120 

UF0908: Uretan igeri egiteko teknika 
espezifikoak

80 

MF1082_2:  
Ur-ingurune naturaletan istripuak 
prebenitzea. 

60   

UF1499: Ur-ingurune naturaletan istripua 
izan dutenak erreskatatzean igeri egiteko 
teknikak eta kondizio fisikoa

30 
MF1083_2:  
Ur-ingurune naturaletan istripua izan 
dutenak erreskatatzea. 

120 
UF1500: Ur-ingurune naturaletan istripua 
izan dutenak ateratzea eta lekualdatzea.

90 

MF0272_2: (ZEHARKAKOA) 
Lehen laguntza.  40 

 

 

MP0187 
Ur-ingurune naturaletako sorospeneko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 420 
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1. gaitasun-atala:  
IGERIKETAKO TEKNIKA ESPEZIFIKOAK ERAGINKORTASUNEZ ETA 
SEGURTASUNEZ GAUZATZEA 

 

Kodea: UC0269_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Uretako oinarrizko trebetasunak eta abileziak maneiatzea, uretako ekintzak menderatzeko. 

BI1.1 Hainbat urperatze-teknika modu eraginkorrean erabiltzen dira, eta aurrerapen handia lortu eta uretan 
orientazioa mantentzen da. 
BI1.2 Hala behar denean, edozein ur-instalaziotako zorura iristeko behar den sakonerako murgilketak egiten dira.  
BI1.3 Ur gainean egoteko teknikak erraz txandakatzen dira, inguruneari erreparatuz eta ingurunean orientatuz, 
betiere.  
BI1.4 Uretan hiru ardatzetako birak egitean, ur gainean mantentzen da, orientazioa mantentzen da, eta inguruneari 
behatzen zaio. 

LB2: Igeriketa-estilo desberdinen teknika espezifikoak gauzatzea, ingurunearen kondizioetara egokituz esku-hartzeak 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko.  

BI2.1 Erabiltzen den materiala eta janzkera uretako kondizioetara egokitzen da: tenperatura, igerilekua, uraren 
kondizioak, etab.  
BI2.2 Uretan lekuz aldatzeko formak (krol estiloa, bizkar-, bular-igeriketa eta haien teknika espezifikoak) 
ereduetara egokituz egiten dira, erraztasuna eta eraginkortasuna lortuz.  
BI2.3 Uretan lekuz aldatzeko formak (krol estiloa, bizkar-, bular-igeriketa eta haien teknika espezifikoak) erabiltzen 
den material osagarrira egokitzen dira (hegatsak, palak, etab.).  
BI2.4 Arnasketa-teknika egokitu egiten da lekuz aldatzeko erabilitako modura, material osagarrira (hegatsak, palak, 
etab.), behar den esfortzura eta uretako kondizioetara.  

LB3: Uretako jarduerak eraginkortasunez egitea ziurtatzen duten abiadura- eta erresistentzia-mailetan egitea uretako 
leku-aldaketak.  

BI3.1 Igeriketa-abiadura ez da aldatzen uretan distantzia ertain eta handiak egitean, 200 metro eginez, estilo 
librean, gehienez ere lau minutu eta hamabost segundoan.  
BI3.2 Igeriketa-eraginkortasuna eta -abiadura ez dira aldatzen distantzia handiak egitean, eragozpena eragozpen; 
adibidez, janzkera, material osagarria, igeri egiteko kondizioak...  
BI3.3 Uretan eraginkortasunez lekuz aldatzea eta orientatzea apnea-egoera luzeetan lortzen eta mantentzen dira, 
bai gainazalean, bai urpean. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Ur-instalazioa. Material espezifikoak: bainujantzia, txanoa, neoprenozko jantzia, betaurrekoak, etab. Propultsio-
materialak: hegatsak, palak, etab. Igeri egiten ikasteko eta entrenatzeko material espezifikoak: taulak, pultsometroa, 
kronometroa, etab. 
Produktuak eta emaitzak 
Ur-ingurunea erabat menderatzea hainbat igeriketa-estilotan. Lekuz aldatzeko forma espezifikoak teknikoki 
menderatzea: Bular-igeriketako ostikoa, tximeleta-erako ostikoa eta bizkar-igeriketako besoak. Apnea-igeriketa. 
Erresistentzia igeriketan. Erresistentzia esku-hartzean. Abiadura uretan lekuz aldatzean. Ekonomia uretan lekuz 
aldatzean.
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Entrenamenduari buruzko eskuliburuak. Igeriketari buruzko eskuliburuak. Eredu teknikoak ikustea. Aldizkari eta liburu 
espezializatuak. 
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Ur-ingurune naturaletako sorospena 
 

2. gaitasun-atala: 
UR-INGURUNE NATURALETAKO ISTRIPUAK EDO LARRIALDI-
EGOERAK PREBENITZEA 

 
Kodea: UC1082_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ur-ingurune naturaleko bainu publikoko eremua gainbegiratzea, eta bainu publiko seguruko ingurune bat ezartzeko 
ekintzak egitea. 

BI1.1 Azken urteotan bainatzeko eremuan gertatutako istripuen eta biktimen estatistikak aztertzen dira, epaitzeko 
elementu objektiboak lortzeko. Ondoren, prebentzio- eta zaintza-neurri egokienak hautatzeko erabiliko dira 
elementu horiek. 
BI1.2 Ur-ingurune naturalaren tipologia ebaluatzen da, luzerari, zabalerari eta gainazal-motari dagokienez (harea 
fina, harea lodia, harriak, landaredia, etab.), eta uraren gardentasuna, sakonera eta urertzean eta bainu publikoko 
eremuan arrokak dauden aztertzen da, ondoren zer prebentzio- eta zaintza-neurri aplikatu behar diren 
erabakitzeko. 
BI1.3 Bainatu ezin den eremuak mugarritu egiten dira, bainatzeko eremuan fauna eta/edo flora arriskutsua eta 
beste arrisku batzuk dauden. 
BI1.4 Kontuan hartzen dira ur-ingurune naturaleko faktore aldakorrak eta/edo aurretik jakin ezin direnak —hala 
nola haizea, olatuak, korronteak, ikuspena, bat-bateko sakonera-aldaketak, klimatologia, erabiltzaile-kopurua, 
olgeta- eta kirol-jarduerak egitea, eta bainatzeko eremuko beste arrisku-faktore batzuk—, giza baliabideak eta 
baliabide materialak eta prebentzio- eta zaintza-neurri espezifikoak zehazteko. 
BI1.5 Bainu publikoko eremuaren egoerari buruzko txostenak idazten dira aldizka, egoera identifikatzeko eta 
hautemandako hutsuneak konpontzeko. 

LB2: Prebentzio, zaintza, erreskate eta lehen laguntzako baliabide materialak gainbegiratzea eta, hala badagokio, 
egokitzea, bermatzeko indarrean dagoen araudiaren araberako egoeran dagoela eta hala erabil litekeela. 

BI2.1 Informazio- eta prebentzio-euskarriak aldizka berrikusten dira, egiaztatzeko indarrean dagoen araudia 
betetzen dela eta banatzen direla. Gutxienez baliabide hauetan egon litezkeen hutsuneak konpontzeko neurriak 
proposatzen dira, eta, hala badagokio, hartu ere bai: 

- Ur-ingurune naturalaren mapa, zerbitzu guztiak kokatuak dituela. 
- Sorospen-zerbitzuaren ordutegiak. 
- Prebentzio-aholkuak. 
- Ur-ingurune naturalaren egoera adierazteko banderen kodea. 
- Mareen ordutegia (behar den tokian eta behar denean). 
- Higiene-arauak. 
- Bainatzeko eremuko balizajeak. 
- Eremuak mugatzeko urertzeko seinalizazio bertikala. 
- Arrisku bereziko eremuetako seinalizazio espezifikoa. 
- Informazio- eta alarma-megafonia. 

BI2.2 Ur-ingurune naturalaren egoera adierazteko bandera gehien ikusten den tokian jartzen da egunaren 
hasieran, hautemandako arrisku-faktoreak aintzat hartuz, eta ordezkatu egiten da ingurumen-aldaketak sortzen 
badira, nazioarteko kolore-adostasunaren arabera. 
BI2.3 Zaintza-lanerako materialak (dorreak, aulkiak edo postu garaiak, prismatikoak eta abar) aztertzen dira, eta, 
hala badagokio, banatu egiten dira, ziurtatzeko erabiltzaileak eta bainu publikoko eremua eraginkortasunez 
zaintzen direla. 
BI2.4 Zaintza-postuak berrikusten dira, eta dauden tokitik uretara erraz sartzen diren begiratzen da. Hala 
badagokio, hautematen diren arazoak konpontzeko neurriak proposatzen dira. 
BI2.5 Barne- eta kanpo-komunikazioko sistemak (irrati-transmisoreak, telefonoak, txilibituak eta abar) aldizka 
berrikusten dira, eta ondo funtzionatzen duten begiratzen da. Hala badagokio, hutsuneak konpontzeko neurriak 
hartzen dira. 
BI2.6 Soroslearen banakako erreskaterako materialak (hegatsak, urpeko betaurrekoak eta hodia, erreskate-besoa 
edo -hodia, arnasketa artifizialeko maskara eta abar) eta material osagarriak (erreskate-txalekoa edo -tiranteak, 
segurtasun-poltsa edo soka, buru- eta gorputz-immobilizatzaileak dituzten uretako esku-ohe zurrunak, ontziak, 
uretako motorrak, erreskate-ohola eta abar) aztertzen dira, eta ondo funtzionatzen dutela ziurtatzeko ekintza 
zuzentzaileak proposatzen eta/edo egiten dira. 11 
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BI2.7 Sorospeneko eta lehen laguntzako postua higiene- eta garbitasun-kondizio onetan dagoen eta indarrean 
dagoen araudia betetzen duen begiratzen da, eta, hala badagokio, hutsuneak konpontzeko neurriak hartzen dira. 

LB3: Larrialdietan jarduteko plana, ezarritako protokoloak eta ebakuazio-baliabideak aztertzea, bermatzeko istripuen edo 
larrialdi-egoeren arabera aktiba daitekeela. 

BI3.1 Ur-ingurune naturaletako larrialdietan jarduteko plana aztertzen da, eta ezaugarri hauek betetzen dituen 
begiratzen da: 

- Erraz kontsultatu daiteke. 
- Dauden alternatiba guztiak arautzen ditu. 
- Kontuan hartzen ditu erabiltzaileak; batez ere, behar bezeriak dituzten pertsonak. 
- Ur-ingurune naturaleko langile guztiek ezagutzen dute. 
- Organigrama argi eta zehatzak ditu. 
- Istripu edo larrialdi-egoeretan esku hartzeko baliabideak eskuragarri daude. 

BI3.2 Istripu larrietan edo larrialdi-egoeretan ebakuatzeko baliabideak berrikusten dira, eta azkar eta 
eraginkortasunez esku hartzen lagunduko duten egoera hauek indartzen dira: 

- Anbulantzia sorospen-postura iristeko bidea eta hark aparkatzeko lekua zabalak dira, adierazita daude, 
eta haietan ez dago ez oztoporik, ez beste ibilgailurik. 

- Anbulantzia ur-ingurune naturalean bertan egotea edo ahalik eta azkarrena iristea. 
- Larrialdietarako helikopteroak esku hartzeko lekua egotea ur-ingurune naturalean. 

BI3.3 Ur-ingurune naturaleko ebakuazio partzial edo osoaren protokoloa berrikusten da, behar denean 
eraginkortasunez aplikatzeko (kutsadura, katastrofe naturala, fauna arriskutsu baten inbasioa, etab.). 
BI3.4 Eguneroko eguraldi-iragarpenari eta gehienezko erradiazio ultramoreari behatzen zaie, Meteorologia Institutu 
Nazionalaren informazioaren bidez, erabilgarri dauden baliabideekin (panelak, megafonia edo eraginkortasuna 
frogatua duten beste batzuk) erabiltzaileen artean zabaltzeko. 
BI3.5 Erreskate- eta sorospen-zerbitzua hobetzeko oharrak eta proposamenak arrazoitzen eta baloratzen dira, ur-
ingurune naturaletako taldeetako kideek aldizka egiten dituzten bileretan. 
BI3.6 Dagokion jarduera-txostena edo -partea ezarritako prozeduraren arabera erregistratzen da, eta hango 
informazioa gordetzeko eta gero berreskuratzeko aukera ematen du. 
BI3.7 Erabiltzaileek ur-ingurune naturalari buruz egiten dituzten oharrak edo iradokizunak iradokizun-kutxa batean 
jasotzen dira, eta, justifikatuak eta egiteko modukoak badira, kontuan hartzen dira sorospen-zerbitzua hobetzeko. 

LB4: Laneko arropa eta norbera babesteko materiala erabiltzea, identifikatuta egoteko eta lan-arriskuak prebenitzeko. 
BI4.1 Laneko arropa (kolore bizikoa) lagungarria da soroslea berehala identifikatzeko eta aurkitzeko, ingurumen-
agenteekiko babes pertsonala ematen dio sorosleari, eta hauek izan behar ditu gutxienez: elastikoa, galtzak eta 
txanoa (edo antzekoren bat). 
BI4.2 Eguzki-babes handiko kremak modu sistematikoan eta jarraian ematen dira, eta arreta berezia ipintzen zaie 
eguzkiaren eraginpean dauden gune sentikorrenei: aurpegia, sudurra, belarriak, ezpainak, besoak, sorbaldak, 
hankak eta oinak. 
BI4.3 Izpi ultramoreen babes egokia duten betaurrekoak erabiltzen dira, behar izanez gero, modu sistematikoan 
eta jarraian, zaintza-lanak egiten diren bitartean eta, batez ere, ur-inguruneei behatzen zaienean. 
BI4.4 Ur-ingurune naturaleko gainazalari egokitutako oinetakoak erabiltzen dira, modu sistematikoan eta jarraian, 
lesioak eta infekzio-agenteekiko kontaktua saihesteko. 
BI4.5 Aulkietako eta behaketa-postuetako eguzki-babesteko sistemak erabiltzen dira zaintza-lanak egiten 
direnean, eta haiek izan litzaketen hutsuneak konpontzen dira. 

LB5: Bainu publikoko eremuko erabiltzaileen istripuak edo larrialdi-egoerak saihesteko portaera-jarraibideak eta 
aholkuak transmititzea eta betearaztea, segurtasuna eta bizikidetza bermatzen duten komunikazio-teknika egokiak 
erabiliz. 

BI5.1 Ur-ingurune naturaleko informazioa eraginkortasunez transmititzen, adierazten eta seinaleztatzen da, ikus-
entzunezko baliabideak eta baliabide grafikoak erabiliz, erabiltzaileak arriskuetan eta haiek saihesteko moduetan 
sentsibilizatzeko. 
BI5.2 Zaindutako bainu-eremuan nahitaez bete beharreko portaera-jarraibideak pertsonalki transmititzen zaizkie 
erabiltzaileei eta/edo tutore edo laguntzaileei, haien ezaugarrietara egokitutako komunikazio-teknikak eta -kanalak 
erabiliz. 
BI5.3 Erabiltzaileekiko tratua eta komunikazioa errespetuzkoa eta arina da, hitzezko eta keinuzko komunikazioko 
teknikak erabiltzen dira, arreta arduratsua, adeitsua eta eraginkorra ematen da, eta haien eskaerak eta 
erreklamazioak modu egokian eta behar den denboran ebazten dira. 
BI5.4 Arrisku nabarmeneko edo subjektiboko egoeretan jarraitu beharreko ekintza- eta portaera-argibideak 
eraginkortasunez eta modu sinplean ematen zaizkie erabiltzaileei. 
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BI5.5 Erabiltzaileekiko interakzioaren ondorioz sor litezkeen gatazkak konpontzeko, egoerara egokitutako 
estrategiak erabiltzen dira, ezarritako arauak betetzen eta betearazten dira, eta ur-ingurune naturaleko 
erabiltzaileen eta langileen segurtasuna bermatzen da. 
BI5.6 Gune eta ingurune naturalak zaintzea eta errespetatzea lortzen da erabiltzaileak informatuz eta 
kontzientziatuz portaera negatiboei eta errespetugabekoei buruz, eta norberaren jarrera bidez sentsibilizatuz. 

LB6: Bainu publikoko eremua etengabe eta modu sistematikoan zaintzea, istripuak eta/edo larrialdi-egoerak 
prebenitzeko eta haiek gertatzeko arriskuari aurrea hartzeko. 

BI6.1 Zaintza-protokoloak etengabe eta modu sistematikoan aplikatzen dira, arreta mantenduz eta lan horretako 
akatsen ondorioak zein diren kontuan hartuz. 
BI6.2 Zaintza-lekurik egokiena hautatu aurretik, ur-ingurune naturala, bainu publikoko eremua eta erabiltzaileen 
ezaugarriak aztertzen dira, batez ere arrisku handiagoa dutenenak: haurrak, helduak, desgaitasunen bat duten 
pertsonak, etab. 
BI6.3 Arrisku-faktoreak (haizea, olatuak, korronteak, ikuspena, fauna edo flora arriskutsua egotea, sakonera, bat-
bateko sakonera-aldaketak, olgeta- edo kirol-jarduera arriskutsuak egitea, erabiltzaile-kopurua, klimatologia, eta 
bainatzeko eremuko beste arrisku batzuk) aldizka kontrolatzen dira, prebentzioko eta esku hartzeko baliabideak 
egokitzeko. 
BI6.4 Ur-ingurune naturaleko erreskate- eta sorospen-taldeko kideekin harremanetan jartzen da aldizka, ikusteko 
ondo funtzionatzen duen, taldekide guztiek parte hartzen duten eta denak konprometituta dauden. 
BI6.5 Sorosleak, postuak eta funtzioak egindako plangintzaren arabera txandakatzen dira, eta soroslea zaintza-
lanak egitean kontzentratzen dela ziurtatzeko behar adinako aldizkakotasunarekin. 
BI6.6 Ur-ingurune naturaleko ibilbideak edo patruilak, ahal denean, bikoteka, aldizka eta modu sistematikoan 
egiten dira, banakako erreskate-material egokiekin (hegatsak, erreskate-besoa edo -hodia eta arnasketa 
artifizialeko maskara). 
BI6.7 Ur-ingurune naturaleko erabiltzaileen portaera, jarrera eta egoera arriskutsuak edo debekatuak hautematen 
dira, eta, hala badagokio, ekintza egokiak egiten dira errespetuz, ezarritako arauei eta esleitutako helburuei 
jarraikiz, eta larritasunagatik arrisku objektiboa dakarten jokabideen berri emanez agintari eskudunari. 
BI6.8 Lan-jardunaldiaren ordutegi-banaketak eta asteko atseden-egunak bermatu behar dute sorosleak berehala 
esku hartzeko zentzumen-freskura eta gaitasuna dituela, zerbitzuaren kalitate eta segurtasunarekin bat datorren 
logika batean. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Sorospen profesionaleko baliabideak. Prebentzio-baliabideak eta -materialak. Ur-ingurune naturalaren egoera 
adierazteko banderak. Panelak eta informazio-euskarriak. Balizajeak, bereizte-buiak eta seinalizazio bertikala. 
Megafonia. Zaintza-baliabideak eta -materialak. Barneko eta kanpoko komunikazio-baliabideak eta -sistemak: irrati-
transmisoreak, telefonoak, txilibituak eta beste batzuk. Sorosleak identifikatzeko laneko arropa eta banaka erabiltzeko 
materialak. Ur-soroslearen banakako erreskate-materialak: hegatsak, urpeko betaurrekoak eta hodia, erreskate-besoa 
edo -hodia eta arnasketa artifizialeko maskara. Erreskate-material osagarriak: erreskate-txalekoa edo -tiranteak, 
segurtasun-poltsa edo -soka, buru- eta gorputz-immobilizatzaileak dituzten uretako esku-ohe zurrunak, ontziak, uretako 
motorrak, erreskate-ohola eta behar bereziak dituzten erabiltzaileei arreta emateko beste elementu batzuk. Erizaintzako 
oinarrizko materialak. Botikina. Protokoloak. Materialen zerrendak. Egiaztapen-zerrendak.
Produktuak eta emaitzak 
Ur-ingurune naturalen balorazioa. Istripuak eta larrialdi-egoerak prebenitzea. Ur-ingurune naturaletako prebentzio- eta 
zaintza-neurriak hobetzeko proposamenak. Prebentzio-protokoloak hartzea eta egokitzea. Zaintza-protokoloak hartzea 
eta egokitzea: postuak, txandakatzeak, patruilak eta abar antolatzea. Larrialdietan jarduteko planak. Ur-ingurune 
naturalaren ebakuazio partzial edo osoko protokoloak. Eguraldiaren iragarpenak. Ur-ingurune naturaletako erreskate- 
eta sorospen-zerbitzua hobetzeko oharrak eta proposamenak. Erabiltzaileari informazioa transmititzea. Erabiltzailea 
segurtasun aktiboaren eta pasiboaren beharraz kontzientziatzea. Ingurumena zaintzea eta errespetatzea. Istripua izan 
dutenak detektatzea. Arrisku-egoerak sor ditzaketen pertsonak edo egoerak detektatzea. Elkarbizitza- eta segurtasun-
klima mantentzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ur-ingurune naturalen ezaugarriak eta arrisku-faktoreak aztertzeko behaketa-fitxak. Ur-ingurune naturaletako erreskate- 
eta sorospen-zerbitzuen giza baliabideak eta baliabide materialak aztertzeko behaketa-fitxak. Ur-ingurune naturalean 
ibiltzen den erabiltzaile-kopuruaren estatistikak. Azken urteotan ur-ingurune naturalean izan diren istripuen eta biktimen 
estatistikak. Ur-ingurune naturalen mapak eta planoak. Ur-ingurune naturaletako jokabide-kodeak. Ur-ingurune 
naturaletako istripuak eta larrialdi-egoerak saihesteko aholkuak. Txandak eta ordutegiak antolatzeko txantiloiak. Ur- 13 
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ingurune naturaletako prebentzio-, zaintza-, erreskate- eta ebakuazio-eskuliburuak eta -protokoloak. Ur-ingurune 
naturaletako zentroei eta jarduerei buruzko araudia. Erantzukizun zibilari buruzko araudia. Estatuko larrialdi-planak 
autonomia-erkidegoetan eta udalerrietan. Bibliografia espezifikoa. Aldizkari espezializatuak. Informazio akustikoa. 
Jarduera-parteak. Panelak, kartelak, triptikoak eta beste informazio-euskarri batzuk.

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
UR-INGURUNE NATURALETAKO ISTRIPU EDO LARRIALDI-
EGOERETAN PERTSONAK ERRESKATATZEA 

 
Kodea: UC1083_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ur-ingurune naturalean igeri egiteko abileziak, trebetasunak eta teknikak menderatzea, erreskate eraginkorrak 
egiteko. 

BI1.1 Uretara sartzeko teknikak eraginkortasun eta segurtasunez egiten dira, inguruneko kondizioetara egokituz 
eta kontuan hartuz korronteak, olatuak, oztopoak, landaredia, sakonera, jarduerak eta erabiltzaileak. 
BI1.2 Flotazio dinamikoaren aldaera posibleak gauzatzen dira, inguruneari behatzeko eta han orientatzeko. 
BI1.3 Murgilketa-teknikak eraginkortasunez egiten dira, ingurunearen kondizioetara egokituz eta kontuan hartuz, 
batez ere, norberaren segurtasuna. 
BI1.4 Hiru gorputz-ardatzetako birak uretan egiten dira, orientazioa mantenduz eta ingurunearen kondizioetara 
egokituz. 
BI1.5 Ur-ingurune naturalean igeri egiteko teknikak ingurunearen kondizio berezietara egokitzen dira; adibidez, 
hauetara: egin beharreko distantzia, korronteak, olatuak, oztopoak, landaredia, sakonera, tenperatura eta 
erabiltzaileak. 

LB2: Ingurunearen eta istripuaren kondizioak zehaztea, zer esku-hartze egin erabakitzeko, larrialdi-planei eta/edo 
ezarritako protokoloei jarraituz. 

BI2.1 Ur-ingurune naturalean gerta daitezkeen istripuen zeinuak ezagutzen dira, eta ingurune-kondizioekin 
erlazionatu. 
BI2.2 Ur-ingurune naturaleko arrisku-faktoreak —hala nola haizea, olatuak, korronteak, ikuspena, bat-bateko 
sakonera-aldaketak, klimatologia, erabiltzaile-kopurua, olgeta- eta kirol-jarduerak egitea, eta bainatzeko eremuko 
beste arrisku-faktore batzuk— aztertzen dira, zer esku-hartze egin erabaki aurretik. 
BI2.3 Ingurunearen eta istripuaren kondizioen arabera hautatzen dira esku-hartzea egiteko erabilgarri dauden 
baliabide materialak. 
BI2.4 Larrialdian esku hartzen duten sorosleen barne-komunikazioa ezartzeko, larrialdi-planetako eta/edo 
ezarritako protokoloetako argibideei jarraitzen zaie. 
BI2.5 Segurtasun-indarrekiko eta/edo urgentzia-zerbitzuekiko kanpo-komunikazio egokiena ezartzeko, aintzat 
hartzen dira istripua eta larrialdi-egoera, larrialdi-planetako eta/edo ezarritako protokoloetako argibideei jarraituz. 
BI2.6 Erabakiak trebetasunez eta eraginkortasunez hartzen dira, hauen kondizioak kontuan hartuz: ingurunea, 
istripua, erabilgarri dauden baliabide materialak, sorosleen segurtasuna, eta larrialdi-planetako eta/edo ezarritako 
protokoloetako jarraibideak. 
BI2.7 Istripuari eta esku-hartzeari lotutako jakinarazpenak, argibideak eta erabakiak eraginkortasunez, argi eta 
zehatz egiten eta hartzen dira, eta konfiantza- eta segurtasun-egoerak sustatzen dira bai kideen artean, bai 
biktimen eta senitartekoen artean. 

LB3: Biktima urertzetik erreskatatzea, istripuaren inguruneko kondizioen, biktimaren konorte-egoeraren eta erabilgarri 
dauden giza baliabideen eta baliabide materialen arabera. 

BI3.1 Erreskatea egiteko eta/edo uretara sartzeko lekua ingurunearen eta istripuaren kondizioen arabera hautatzen 
da, hauek kontuan hartuz: 

- Arrisku-faktoreak eta -mailak: haizea, olatuak, korronteak, ikuspena, fauna edo flora arriskutsua egotea, 
sakonera, bat-bateko sakonera-aldaketak, olgeta- edo kirol-jarduera arriskutsuak egitea, erabiltzaile-
kopurua, klimatologia, eta bainatzeko eremuko beste arrisku batzuk. 

- Istripuaren tokia, distantziak eta biktimarenganako irisgarritasuna. 14 
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- Biktimaren konorte-egoera, egoera psikologikoa eta izan litzakeen lesioak. 
BI3.2 Ingurunearen eta istripuaren kondizioen arabera hautatzen eta erabiltzen dira erreskaterako baliabide 
materialak. 
BI3.3 Erreskate-taldeari lanak banatzeko eta barne- eta kanpo-komunikazioak egiteko, kontuan hartzen dira hauen 
kondizioak: ingurunea, istripua, erabilgarri dauden baliabide materialak, sorosleen segurtasuna, eta larrialdi-
planetako eta/edo ezarritako protokoloetako jarraibideak. 
BI3.4 Erreskatea uretatik kanpo egiten bada, soroslea kokatzeko, aintzat hartzen da soroslearen beraren 
segurtasuna, eta beste istripuren bat gertatzea saihesten da; behar eta ahal izanez gero, segurtasun-lerroak 
jartzen dira ur-ingurune naturalean. 
BI3.5 Kordean dagoen biktima bat erreskatatzeko materiala (segurtasun-soka, buia edo erreskate-besoa, 
salbamendu-uztaia edo antzekoren bat) bota behar bada, toki garai batetik botatzen da, teknikak eraginkortasunez 
eta zehaztasunez erabiliz eta segurtatze estatiko edo dinamikoa kontuan hartuz. Jaurtiketa bat baino gehiago 
egiteko aukera ematen da. 
BI3.6 Erreskate-materiala jasotzeko eta ondoren biktimarengana hurbiltzeko (kordean egoten da, urertzean edo 
leku seguru batean), egonkortasuna bermatzen duten eta biktimaren egoera okertuko ez duten teknikak erabiltzen 
dira. 
BI3.7 Erreskatea uretan bertan egin behar bada, ingurunera egokitutako igeriketa-teknikak eta, behar izanez gero, 
urpean igeri egiteko teknikak erabiltzen dira, soroslearen segurtasuna bermatuz eta eraginkortasunez, 
biktimarengana ahalik eta azkarrena iristeko, eta material osagarria (hegatsak eta behar den beste edozein) eta 
erreskate-materiala erabiltzen dira. 
BI3.8 Biktima kontrolatzeko, dagozkion teknikak aplikatzen dira, eta, behar izanez gero, askatzeko teknika 
eraginkorrak erabiltzen dira, egoeraren arabera eta hauek baloratuz: 

- Konorte-maila. 
- Biktimak lesio larriak edo oso larriak dituen (hausturak, politraumatismoak, bizkarrezurreko lesioak, 

etab.). 
- Biktimak desgaitasunen bat duen. 

BI3.9 Kordean dagoen biktima bati argibide argi eta zehatzak ematen zaizkio, kemena, segurtasuna eta erreskatea 
errazteko jarraibideak transmititzeko. 
BI3.10 Biktima hurbileneko leku segurura eramateko, kontuan hartzen da biktimaren egoera, eta teknikak 
segurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzen dira material osagarriarekin (hegatsak eta behar den beste edozein) 
eta erreskate-materialarekin. 
BI3.11 Istripua gertatu den lekutik hurbil dauden erabiltzaileei informazioa eta jarraibideak emateko eta, hala 
badagokio, lanak esleitzeko, komunikazio-teknika egokiak erabiltzen dira, eta lortu behar da kontrolatuak egotea 
eta erreskatea edo biktimarenganako arreta ez zailtzea. 

LB4: Erreskaterako ontzi motordun egokietatik edo uretako motorretatik erreskatatzea biktima, istripuaren inguruneko 
kondizioen, biktimaren konorte-egoeraren eta erabilgarri dauden giza baliabideen eta baliabide materialen arabera. 

BI4.1 Soroslea hondartza-inguruan edo lan-eremuan ontzira edo uretako motorrera igotzeko eta jaisteko 
maniobrak segurtasunez eta eraginkortasunez egiten dira, arrisku-faktoreak eta -mailak kontuan hartuz: haizea, 
olatuak, korronteak, ikuspena, fauna edo flora arriskutsua egotea, sakonera, bat-bateko sakonera-aldaketak, 
olgeta- edo kirol-jarduera arriskutsuak egitea, erabiltzaile-kopurua, klimatologia, eta bainatzeko eremuko beste 
arrisku batzuk. 
BI4.2 Soroslea ontzian edo uretako motorrean kokatzeko, soroslearen segurtasuna baloratzen da, eta beste 
istripuren bat gertatzea saihesten da. Segurtasunez hurbiltzen da istripua izan duenarengana edo larrialdi-egoera 
dagoen tokira. 
BI4.3 Tripulatzaile bat (patroia edo besteren bat) uretara erortzen bada, sorosleak eraginkortasunez eta 
segurtasunez jardun behar du. 
BI4.4 Ontzian edo uretako motorrean erreskate-taldeari lanak banatzeko eta barne- eta kanpo-komunikazioak 
egiteko, kontuan hartzen dira hauen kondizioak: ingurunea, istripua, erabilgarri dauden baliabide materialak, 
sorosleen segurtasuna, eta larrialdi-planetako eta/edo ezarritako protokoloetako jarraibideak. 
BI4.5 Istripua izan duena erreskatatzeko, kontrolatzeko eta ontzira edo uretako motorrera eramateko —uretan 
nahiz uretara sartu gabe—, material egokiena hautatzen da, eta egoeraren araberako teknika egokienak aplikatzen 
dira, hauek baloratuz: 

- Konorte-maila. 
- Biktimak lesio larriak edo oso larriak dituen (hausturak, politraumatismoak, bizkarrezurreko lesioak, 

etab.). 
- Biktimak desgaitasunen bat duen. 
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BI4.6 Kordean dagoen biktima bati argibide argi eta zehatzak ematen zaizkio, kemena, segurtasuna eta erreskatea 
errazteko jarraibideak transmititzeko. 
BI4.7 Istripua izan duena ontzira edo uretako motorrera igotzeko, kontuan hartzen dira ibilgailu horien tipologia, 
istripua izan duenaren egoera eta ingurunearen kondizioak. 
BI4.8 Biktima ontzian edo uretako motorrean jartzeko, kontuan hartzen da haren egoera eta, behar izanez gero, 
erreanimazio-teknikak edo lehenengo sendaketak egiteko aukera. 

LB5: Biktima ateratzea, ingurunearen kondizioak, izandako istripu-mota eta erabilgarri dauden giza baliabideak eta 
baliabide materialak aztertu ondoren. 

BI5.1 Biktima ateratzeko lekua eta teknikak hautatzen dira, ingurunearen kondizioak eta biktimaren egoera kontuan 
hartuz. 
BI5.2 Biktima ateratzeko giza baliabideak eta baliabide materialak ingurune- eta istripu-kondizioen arabera 
antolatzen eta erabiltzen dira, larrialdi-planetako ildoen eta/edo ezarritako protokoloen arabera. 
BI5.3 Biktima ateratzeko prozesuan esku hartzen duten sorosleak eraginkortasunez komunikatzen dira, eta 
ateratzea zaildu, atzeratu edo eragotz lezakeen edozein ekintza baino lehen. 
BI5.4 Biktimarekin eta haren senideekin harremanetan jarri behar izanez gero, giro lasaian jartzen da haiekin 
harremanetan, eta istripuari buruzko informazioa lortzen saiatzen da, inor larritu gabe eta gaizki uler litekeen edo 
biktimaren eta senideen egoerari negatiboki eragin liezaiokeen informaziorik eman gabe. 

LB6: Planetan eta jarduera-protokoloetan ezarritako kondizio fisikoaren maila izatea eta teknika eraginkorrak 
menderatzea ziurtatzeko entrenamenduak, probak eta simulazio espezifikoak egitea. 

BI6.1 Kondizio fisikoaren mailak mantentzeko, ur-ingurune naturaleko kondizio espezifikoetara egokitzen da, eta 
aldizka eta modu sistematikoan entrenatzen da lehorrean eta uretan. 
BI6.2 Erreskate- eta sorospen-teknika espezifikoak banaka eta taldean entrenatzen dira, aldizka eta modu 
sistematikoan, eta arauak eta entrenamenduak eguneratu egiten dira, agertzen diren joera berrietara egokituz. 
BI6.3 Larrialdietan jarduteko plana gauzatzen da entrenamenduetan, eta aldizka eta eraginkortasunez probatzen 
dira ezarritako jarraibideak eta protokoloak, ondo gauzatzen diren eta eraginkorrak diren begiratzeko. 
BI6.4 Banakako eta erreskate- eta sorospen-taldeko esku-hartzeak egiten dira simulazioetan, larrialdietan 
jarduteko plana ebaluatzeko eta egokia den aztertzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Sorospen profesionaleko baliabideak. Barneko eta kanpoko komunikazio-baliabideak eta -sistemak: irrati-transmisoreak, 
telefonoak, txilibituak eta beste batzuk. Sorosleak esku hartzeko banakako materialak: bainujantzia, neoprenoa, 
txapinak, erreskate-txalekoa eta kaskoa. Ur-soroslearen banakako erreskate-materialak: hegatsak, urpeko betaurrekoak 
eta hodia, erreskate-besoa edo -hodia eta arnasketa artifizialeko maskara. Ibaietan erreskatatzeko material espezifikoak: 
segurtasun-poltsa edo -soka, soka dinamikoak, soka estatikoak, mosketoiak, blokeagailuak eta poleak. Erreskate-
material osagarriak: erreskate-txalekoa edo -tiranteak, segurtasun-poltsa edo -soka, buru- eta gorputz-immobilizatzaileak 
dituzten uretako esku-ohe zurrunak, ontziak, uretako motorrak, erreskate-ohola eta behar bereziak dituzten erabiltzaileei 
arreta emateko beste elementu batzuk. Protokoloak. Materialen zerrendak. Egiaztapen-zerrendak. 
Produktuak eta emaitzak 
Ur-ingurune naturalen balorazioa. Ur-ingurune naturaleko kondizio espezifikoetan igeri egiteko abileziak, trebetasunak 
eta teknikak. Ur-ingurune naturaletako istripuen zeinuak eta seinaleak. Ur-ingurune naturaleko erreskatea antolatzea. 
Kordean dauden biktimak uretatik kanpo erreskatatzea. Segurtasun-lerroen muntaketa. Segurtasun-poltsa edo -soka 
erabiltzea. Kordean dauden biktimak uretan erreskatatzea. Konorterik gabe dauden biktimak erreskatatzea. Ur-ingurune 
naturaleko erreskateetan sorosleak esku hartzeko banakako ekipamendua erabiltzea. Erreskate-materialen erabilera. 
Ibia igarotzea eta norbera babestea. Istripua gertatu den tokira edo biktimarengana hurbiltzea. Istripua izan duenaren 
kontrola, harekiko harremana eta hura askatzea. Biktimaren ebaluazioa. Biktima immobilizatzea. Biktima lekualdatzea 
edo uretan erreskatatzea. Biktima erreskaterako ontzietatik edo uretako motorretatik erreskatatzea. Ur-ingurune 
naturaleko biktimak ateratzea. Larrialdietan jarduteko planak. Ur-ingurune naturaletako erreskate- eta sorospen-
zerbitzua hobetzeko oharrak eta proposamenak. Erabiltzaileari informazioa transmititzea. Erabiltzailea segurtasun 
aktiboaren eta pasiboaren beharraz kontzientziatzea. Istripua izan dutenak detektatzea. Arrisku-egoerak sor ditzaketen 
pertsonak edo egoerak detektatzea. Elkarbizitza- eta segurtasun-klima mantentzea. Kondizio fisikoaren maila egokia 
mantentzea. Erreskate- eta sorospen-teknikak etengabe eguneratzea. Probak eta simulazioak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Azken urteotan ur-ingurune naturalean izan diren istripuen eta biktimen estatistikak. Ur-ingurune naturalen mapak eta 
planoak. Ur-ingurune naturaletako zentroei eta jarduerei buruzko araudia. Erantzukizun zibilari buruzko araudia. 
Estatuko larrialdi- eta sorospen-planak autonomia-erkidegoetan eta udalerrietan. Ur-ingurune naturaletako uretako 16 
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erreskatea, sorospena, lehen laguntza eta ebakuazioari buruzko eskuliburuak eta protokoloak. Babes zibilari buruzko 
estatuko eta autonomia-erkidegoetako araudiak. Bibliografia espezifikoa. Aldizkari espezializatuak. Informazio akustikoa. 
Jarduera-parteak. Erreskate- eta sorospen-ekipoei buruzko txostenak eta memoriak. Simulazioei buruzko txostenak eta 
ebaluazioa.
 
 
 
 
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. 17 
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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. 

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: 
Ekoizpen-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. 
Produktuak eta emaitzak 
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:  
IGERIKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUAK PREBENITZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUA IZAN DUTENAK 

ERRESKATATZEA 
  

4. prestakuntza-modulua:  
LEHEN LAGUNTZA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

UR-INGURUNE NATURALETAKO SOROSPENEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
IGERIKETA 
 
Kodea: MF0269_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0269_2 Igeriketako teknika espezifikoak eraginkortasunez eta 
segurtasunez gauzatzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
URETAKO OINARRIZKO TREBETASUN ETA ABILEZIAK 
 
Kodea: UF0907 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uretako oinarrizko trebetasun eta abileziak aplikatzea.  

EI1.1 Flotazio dinamikoan egotea 30 segundoz: 
- Bi bira oso eginez (alde bakoitzera bana) gorputzaren luzetarako ardatzaren inguruan.  
- Besoak uraren gainetik ukondoen alturan jasota. 

EI1.2 Bi bira jarraian egitea gorputzaren zeharkako ardatzaren inguruan, burua ur azpian edukiz.  
EI1.3 Bi metroko sakoneran dagoen objektu bat hartzeko murgilketa bat egitea.  
EI1.4 Igerilekuaren ertzean jarri eta uretara sartzea: 

- Zutik murgildutakoan lortzen den sakonera kontrolatuz. 
- Zutik burua urperatu gabe, orientazioa eta flotazioa mantenduz, eta inguruneari erreparatuz.  
- Buruz murgildutakoan lortzen den sakonera kontrolatuz. 

A2: Oinarrizko arnasketa-, flotazio- eta propultsio-ekintzak menderatzea, ur sakonetan eta ez-sakonetan, uretan ekintza 
osoak egiteko haiek konbinatzeko gaitasuna erakutsiz.  

EI2.1 Joan-etorri orokor batean, noranzkoa aldatuz ibilbide bat egitea, sabelez eta bizkarrez, sei besakadaren ondoren 
zeharkako bira bat eginez, guztira hamar segida egin arte.  
EI2.2 Joan-etorriak posizio bertikalean egitean, bular-igeriketako ostikoak txandakatzea aurreraka eta alboka, eta 
noranzkoa aldatzea hamar metroz behin. 
EI2.3 Joan-etorriak egitea posizio horizontala eta bertikala txandakatuz, eta posizio bertikalean gorputza igotzeko ekintza 
bat egitea. 
EI2.4 Aurrez diseinatutako ibilbide bat egitea hauek konbinatuz: sabelez aurrera egitea, posizio bertikala, saltoa, 
bizkarrez atzera egitea, posizio bertikala, luzetarako bira eta alboka aurrera egitea. 
EI2.5 Arraunkada estandarrak egitea bizkarrez, gorputza horizontal mantenduz ur gainetik gertu 20 segundoz. 
EI2.6 25 m-ko joan-etorriak egitea bizkarrez, arraunkada estandarrekin. 

Edukiak: 
1. Ur-ingurunearekiko egokitzapena. Oinarrizko abilezia eta trebetasunak gauzatzea. 

- Arnasketa eta apneak.  
• Arnasketa ur azpiko mugimenduetara egokitzea. 

- Flotazioa. 
• Flotazio partzialak elementu osagarriekin. 
• Flotazioak laguntzarekin. 
• Flotazio orokorrak partzialak elementu osagarriekin. 20 

 
 
 

 



 
 
 

Ur-ingurune naturaletako sorospena 
 

• Apnea-flotazioak. 
• Flotazioak gorputz-posizioa aldatuz. 
• Flotazioak biriken bolumena aldatuz. 

- Propultsioa. 
• Propultsio partzialak material osagarriekin. 
• Propultsio orokorrak. 
• Igeriketa-estiloetan oinarritutako oinarrizko propultsioak. 

- Uretara nola sartu.  
• Zutik.  
• Buruz. 

- Uretako birak.  
• Flotazioetan.  
• Joan-etorrietan.  
• Hiru ardatzekiko. 

 
2. Ur-ingurunea menderatzea. Oinarrizko abilezia eta trebetasun konbinatuak gauzatzea. 

- Joan-etorriak: 
• Propultsio-gainazalak konbinatuz. 
• Norabide- eta noranzko-aldaketak eginez. 
• Igeriketa txandakatua. Aldi bereko igeriketa. 
• Birak konbinatuz. 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
URETAN IGERI EGITEKO TEKNIKA ESPEZIFIKOAK 
 
Kodea: UF0908 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uretan igeri egiteko teknika espezifikoak menderatzea.  

EI1.1 200 m egitea bular-, bizkar- eta krol estiloak eta igeriketa-mugimendu ondulatorio osoa txandakatuz, gutxienez 
50 m eginez estilo bakoitzean, arnasa txandaka bi aldeetatik hartuz krol estiloan eta forma jarraian eta arinean igeri 
eginez.  
EI1.2 300 m igeri egitea hegatsekin, modu jarraian eta arinean, arnasketa eta beso- eta hanka-mugimenduak egoki 
koordinatuz.  
EI1.3 100 m egitea material osagarriarekin, bizkar-estiloko besoen, bular-estiloko hanken eta tximeleta-estiloko hanken 
mugimendu isolatuak txandakatuz, eta estilo bakoitzean gutxienez 25 m egitea jarraian. 

A2: Espezialitate bakoitzean aplikatzen diren iraulketa- eta biraketa-teknika espezifikoak menderatzea. 
EI2.1 50 m-ko distantzia batean, 25 m igeri egiten den bakoitzean krol iraulketa egitea. 
EI2.2 50 m-ko distantzia batean, 25 m igeri egiten den bakoitzean bizkar-bira egitea. 
EI2.3 50 m-ko distantzia batean, 25 m igeri egiten den bakoitzean bular- eta tximeleta-birak egitea. 
EI2.4 100 m-ko distantzia batean, 25 m igeri egiten den bakoitzean bira bereziak egitea estilo batetik bestera aldatzeko. 

A3: Ur-inguruneko joan-etorriak abiadura- eta erresistentzia-maila egokietan egitea.  
EI1.1 200 m igeri egitea, estilo librean, gehienez lau minutu eta hamabost segundoan. 
EI1.2 100 m igeri egitea, estilo librean, gehienez minutu bat eta berrogeita hamar segundoan.  
EI1.3 50 m igeri egitea, estilo librean, gehienez berrogeita hamabost segundoan. 
EI1.4 300 m igeri egitea hegatsekin, gehienez bost minutu eta hogeita hamar segundoan.  
EI1.5 Irteera-plataformatik murgiltzea eta 25 m-ko distantzia ur azpian egitea (apnea jarraitua), hondotik 10 uztai jasoz 
(uztaiak igerilekuaren kale batean zig-zag moduan banatuta daude irteeratik bost metrora). 

21 
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Edukiak: 
1. Sabel-igeriketako estiloak menderatzea.  

- Krol estiloa. Ezagutzea, asimilazio-ariketak egitea, eta praktikan jartzea.  
• Gorputz-posizioa. 
• Besoen ekintza. 
• Hanken ekintza. 
• Arnasketa. 
• Koordinazioa. 

- Bular-estiloa. Ezagutzea, asimilazio-ariketak egitea, eta praktikan jartzea. 
• Gorputz-posizioa. 
• Besoen ekintza. 
• Hanken ekintza. 
• Arnasketa. 
•  Koordinazioa. 

- Tximeleta-estiloa. Ezagutzea, asimilazio-ariketak egitea, eta praktikan jartzea. 
• Gorputz-posizioa. 
• Besoen ekintza. 
• Hanken ekintza. 
• Arnasketa. 
• Koordinazioa. 

2. Bizkar-igeriketako estiloak menderatzea.  
- Bizkar-estiloa. Ezagutzea, asimilazio-ariketak egitea, eta praktikan jartzea. 

• Gorputz-posizioa. 
• Besoen ekintza. 
• Hanken ekintza. 
• Arnasketa. 
• Koordinazioa. 

3. Igeriketa-txapelketetako biraketak. 
- Biraketak eta bira-ardatzak. Ezagutzea, aplikatzeko ariketak eta praktikan jartzea. 
- Biraketak egiteko faseak. Ezagutzea, aplikatzeko ariketak eta praktikan jartzea. 

4. Igeriketa-estiloen aplikazioa. 
- Eskatutako igeriketa-erresistentzia garatzeko. 
- Eskatutako igeriketa-abiadura garatzeko. 

 
 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUAK PREBENITZEA 
 
Kodea: MF1082_2: 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1082_2 Ur-ingurune naturaletako istripuak edo larrialdi-egoerak 
prebenitzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Esku hartzeko testuingurua gainbegiratzeko eta aztertzeko teknika espezifikoak zehaztea eta aplikatzea, ur-ingurune 
naturaletako ohiko bainu-eremuen arrisku-faktoreak hautatzeko. 22 
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EI1.1 Ur-ingurune naturaletako bainu publikoko eremuek izan behar dituzten ezaugarriak eta bete behar dituzten 
baldintzak deskribatzea. 
EI1.2 Bainu publikoko eremuetako istripuen eta biktimen estatistikak interpretatzea eta haien kausak aztertzea.  
EI1.3 Ur-ingurune naturaletako bainu publikoko eremuei buruzko estatuko, autonomia-erkidegoetako eta/edo tokiko 
araudiak identifikatzea, aztertzea eta testuinguru batean jartzea. 

A2: Baliabide materialak identifikatzea eta zehaztea, faktore hauek kontuan hartuz: prebentzioa, istripua izan duena 
zaintzea, erreskatatzea eta hari lehen laguntza ematea, eta mantentzea. 

EI2.1 Informazio- eta prebentzio-euskarriak eta zaintza, erreskate eta lehen laguntzako materialak deskribatzea eta 
haien funtzioak azaltzea. 
EI2.2 Ingurumen-kondizioak eta arrisku-faktoreak interpretatzea, ur-ingurune naturaleko egoera adierazten duen 
bandera-kolorea behar bezala hautatzeko eta aukeratutako kolorearen arabera zer neurri hartu behar diren azaltzeko. 
EI2.3 Barneko eta kanpoko komunikazio-sistemak deskribatzea (irrati-transmisoreak, telefonoak, txilibituak eta abar), eta 
haien oinarrizko mantentze-lanak azaltzea. 
EI2.4 Lehen arretako sorospen-postua eta haren baliabide materialak deskribatzea. 
EI2.5 Kasu praktiko batean, salbamendu- eta sorospen-zerbitzuan erabiltzen diren baliabide material guztiak 
deskribatzea eta haien mantentze-lanak egitea. 

A3: Prebentziozko, erreskateko eta ebakuazioko jarduera-protokoloak egitea eta/edo egokitzea, istripu-tipologien arabera. 
EI3.1 Jarduera prebentibo baterako zaintza-protokoloak deskribatzea. 
EI3.2 Erabiltzaileek jokabide okerrak eta/edo arriskutsuak dituztenean jarduteko protokoloak deskribatzea. 
EI3.3 Erreskate-protokoloak zehaztea, istripua izan duenaren egoeraren arabera (konorte-maila, lesio larriak edo oso 
larriak izateko aukera eta desgaitasunen bat izatea), hauei dagokienez: 

- Uretara iristeko dagoen ibilbidea. 
- Uretara sartzea. 
- Istripua izan duenarengana hurbiltzea. 
- Kontrola. 
- Lekualdatzea. 
- Ateratzea. 

EI3.4 Erreskate- eta sorospen-zerbitzua hobetzeko proposamenak argudiatzea. 
A4: Sorosleak zer neurri hartu behar dituen zehaztea, kontuan hartuz haren etengabeko identifikazioa, norberaren babesa 
eta laneko arriskuen prebentzioa. 

EI4.1 Soroslearen laneko arropa eta ekipamendua deskribatzea, eta azaltzea haiek ez erabiltzeak edo gaizki erabiltzeak 
zer ondorio ekar litzakeen erabiltzaileei eta laneko arriskuen prebentzioari dagokienez. 
EI4.3 Ur-ingurune naturaleko lan-arriskuak eraginkortasunez prebenitzeko baliabide materialak eta pertsonalak zehaztea 
(babesteko kremak, eguzkitako betaurrekoak, txanoa, oinetakoak eta abar). 

A5: Hainbat erabiltzaileri eta egoerari lotutako komunikazioko eta gaitasun sozialetako teknikak zehaztea eta aplikatzea, 
segurtasuna eta bizikidetza ona bermatuz. 

EI5.1 Komunikazio arrakastatsua lortzeko mezuetan eta estrategietan erabil daitekeen komunikazio-mota identifikatzea. 
EI5.2 Jarduera eta gertaerei lotutako komunikazio-prozesuaren etapen adibideak sailkatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea; informazio argia izan behar dute, eta mezua ulertzea zailtzen duten interferentziak identifikatu behar dira. 
EI5.3 Kasu praktiko batean, segurtasuna eta bizikidetza bermatuko dituen informazioa transmititzeko baliabide grafikoak 
eta ikus-entzunezkoak hautatzea eta erabiltzea. 

A6: Erabiltzaileei prestakuntza ematea ur-ingurune naturalak kontserbatzeko eta errespetatzeko izan behar dituzten 
jokabideen inguruan. 

EI6.1 Ur-ingurune naturalei buruzko tokiko, autonomia-erkidegoetako eta estatuko arauak identifikatzea eta aztertzea, 
eta hautatzea erabiltzaileei jakinarazi behar zaizkienak eta haiei transmititzeko modu eraginkorrenak. 
EI6.2 Erabiltzaileek ur-ingurune naturalean egiten dituzten jarduerek erabil litzaketen ingurumen-inpaktuak aztertzea. 
EI6.3 Ur-ingurune naturalean susta litezkeen banakako eta taldeko ekintzak —ingurumen-kontserbazioan eta -
errespetuan sentsibilizatzekoak— deskribatzea. 
EI6.5 Une oro jokabide eredugarria izatea ingurumena kontserbatzeko eta errespetatzeko ekintzetan. 

A7: Bainu publikoko eremuetako zaintza-teknikak eta -protokoloak zehaztea, ur-ingurune naturaleko ezaugarriak kontuan 
hartuz. 

EI7.1 Zaintza-lanetan egiten diren akats ohikoenak deskribatzea. 
EI7.2 Zaintza-lanetan arreta mantentzeko teknikak zehaztea. 
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EI7.3 Ur-ingurune naturaleko erabiltzaileek izan litzaketen portaera edo jokabide arriskutsuak, debekatuak eta zaintza-
lanean eragiten dutenak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Uretako oinarrizko sorospena. 

- Oinarriak. 
• Historia. 
• Datu estatistiko interesgarriak. 
• Motak. 
• Helburuak. 
• Hobetzeko aukerak eta mugak. 

- Soroslearen profil profesionala. 
• Definizioa. 
• Jarrerak eta gaitasunak. 
• Soroslearen funtzioak. 

- Ekipamendua eta lantokia. 
• Salbamendu-materiala. 
• Hurbiltzekoa. 
• Harremanetan jartzekoa. 
• Laguntzekoa. 
• Komunikaziokoa. 
• Uretatik ateratzekoa eta ebakuatzekoa. 
• Salbamendu-postua. 

2. Ur-ingurune naturaletako sorospenari buruzko legedi espezifikoa eta harekin erlazionatutako legedia. 
- Ur-ingurune naturaletako segurtasunarekin erlazionatutako legeak eta araudiak. 

• Uretako soroslearen laneko eskubideak eta betebeharrak. 
• Uretako soroslearen erantzukizun zibila eta penala.  
• Ur-ingurune naturaletako kontserbazioarekin erlazionatutako legeak eta araudiak.  
• Ur-ingurune naturaletako irisgarritasunarekin erlazionatutako legeak eta araudiak.  

- Oztopo arkitektonikoak: 
• Estatuko eta erkidegoko legedia. 
• Oztopo fisiko motak. 
• Aldaketa arkitektonikoak eta ur-inguruneen funtzionaltasuna. 
• Segurtasun-faktoreak eta -baliabideak: kontrolatzeko galdera-sortak. Jarduera-protokoloak eta larrialdi-

planak. 
- Eremu hauetako ingurune naturaletako sorospena, giza baliabideak eta materialak antolatzea: 

• Ibai-hondartzak. 
• Urtegiak eta aintzirak. 
• Ibaiak eta itsasadarrak. 
• Bandera urdineko hondartzak. 

3. Ur-ingurune naturaletako istripuen zaintza eta prebentzioa. 
- Ur-ingurune naturaletan istripuak prebenitzea. 

• Istripuen eta itotzeen kausak. 
• Ingurune naturaletako ur-programetako eta -jardueretako prebentzioa eta segurtasuna. 
• Istripuen eta itotzeen prebentzioa: hezkuntza eta informazioa. Uretako istripuak eraginkortasunez 

prebenitzeko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Ur-ingurune naturaletako zaintza.  

• Sorosleak zaintza egitea segurtasuneko lehen esku-hartze gisa. 
• Zaintzarako giza baliabideak eta baliabide materialak.  
• Zaintza-motak: estatikoa eta dinamikoa. 
• Zaintza-teknikak eta -estrategiak.  
• Zaintzaren faktore baldintzatzaileak.  
• Zaintzan eragiten duten alderdi psikologikoak.  
• Zaintzako akats ohikoenak.  24 
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• Zaintza eraginkortasunez egiteko irizpideak. 
- Lan-arriskuak. 

• Lan-arriskuen aurreikuspena. 
• Arrisku orokorreko egoerak. 
• Laneko arriskuen kausarik garrantzitsuenak. 
• Gaixotasun profesionalak. Soroslearen jardunean eragiten dituzten arriskuak. 

- Jarduera-protokoloak eta larrialdi-planak. 
• Zaintzakoak. 
• Komunikaziokoak. 
• Leku-aldaketetakoak. 
• Ebakuaziokoak. 

4. Komunikazioa arriskuen prebentzioari aplikatuta. 
- Soroslearen trebetasun sozialak. 

• Entzute aktiboa. Entzuteko erroreak. 
• Enpatia. Pentsatzen laguntzea. 
• Komunikazioaren helburuak. 
• ▫ Arauak betetzea. 
• ▫ Arrisku-egoerak ohartaraztea. 
• ▫ Gatazkak konpontzea. 

- Komunikazio-teknikak. 
• Komunikazio-estiloen ereduak. 
• Mezuen transmisioan, ahozko eta idatzizko hizkuntza erabiltzea. 
• Mezuen transmisioan, ikus-entzunezko hizkuntza eta ikono bidezkoa erabiltzea. 
• Komunikazioa arriskuak prebenitzeko egoerei aplikatuta. 
• Barne- eta kanpo-komunikazioko sistemak (irrati-transmisoreak, telefonoak, txilibituak eta abar). 

- Psikologia eta soziologia aplikatuen oinarriak. 
• Nortasunaren oinarriak. 
• Motibazioa. Jarrerak. 
• Nortasunaren garapeneko etapen ezaugarriak, parte-hartzearekin lotuta. 
• Behar bereziak dituzten pertsonen ezaugarriak. 
• Uretako sorospeneko estresa. 
• Antsietatea larrialdi-egoeretan. 
• Aktibazioaren kontrola: arnasketa eta erlaxazioa.  
• Uretako soroslearen autokonfiantza: hobetzeko estrategiak. 
• Arretaren kontrola: estiloak, estrategiak eta entrenatzeko teknikak. 

5. Ingurumen-faktoreak. Soroslearen esku-hartzeak ur-ingurune naturaletan duen eragina. 
- Ingurune-motak eta haien ezaugarriak. 

• Itsas hondartzak. Ibai-hondartzak. Urtegiak eta aintzirak. 
• Ibaiak, itsasadarrak eta beste batzuk. 
• Fauna eta flora arriskutsuak. 

- Faktore atmosferikoak. 
• Zeruaren egoera. 
• Haizea, meteoroak. 
• Tenperatura eta beste batzuk. 

- Urari eragiten dioten faktoreak. 
• Mareak. Olatuak. Korronteak. 
• Lurzoruaren orografia. 
• Uraren tenperatura, uhertasuna eta ikuspena. 
• Kutsadura eta beste batzuk. 
• Bat-bateko sakonera-aldaketak. 

- Giza faktoreak. Erabiltzaile-kopurua eta olgeta- edo kirol-jarduerak egitea. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUA IZAN DUTENAK 
ERRESKATATZEA 
 
Kodea: MF1083_2 

  
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1083_2 Ur-ingurune naturaletako istripu edo larrialdi-egoeretan pertsonak 
erreskatatzea. 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUA IZAN DUTENAK ERRESKATATZEAN 
IGERI EGITEKO TEKNIKAK ETA KONDIZIO FISIKOA 
 
Kodea: UF1499 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Igeri egiteko abileziak, trebetasunak eta teknikak hainbat ur-ingurune naturaletako kondizioetara egokitzea. 

EI1.1 Uretara sartzeko teknikak gauzatzea, eta ingurunearen kondizioetara egokitzea, irisgarritasun, hurbiltasun eta 
uraren ezaugarrien arabera. 
EI1.2 Uretan oreka dinamikoko egoera bat lortzea, inguruneari eraginkortasunez behatzeko eta han orientatzeko. 
EI1.3 Murgilketa-teknikak gauzatzea, eta ingurunearen kondizioetara egokitzea.  
EI1.4 Uretan oreka dinamikoa berreskuratzea, askotariko bira-motak egin ondoren. 
EI1.5 Hainbat ur-ingurune naturaletako kondizioetara egokitutako igeriketa-teknikak gauzatzea. 

A2: Kondizio fisikoaren mailari eusteko eta teknikak entrenatzeko oinarrizko programa bat garatzea???. Ur-ingurune 
naturaletako larrialdietan jarduteko protokoloak eta planak 

EI2.1 Sorosleak ur-ingurune naturalean eraginkortasunez esku hartzeko gaitasun fisikoak eta teknikoak identifikatzea, 
eta haiek eskuratzeko eta mantentzeko lan-metodoak hautematea. 
EI2.2 Ur-ingurune natural bateko kondizio espezifikoetara egokitutako kondizio fisikoaren maila bati eusteko oinarrizko 
entrenamendu-programa bat zehaztea. 
EI2.3 Erreskate- eta sorospen-teknika espezifikoen eguneraketa identifikatzea, eta joera berriak eta protokoloak 
txertatzen laguntzea. 
EI2.4 Entrenatzeko eta banakako eta taldeko jarduera-protokoloak eta larrialdietan jarduteko plana ebaluatzeko probak 
eta simulazioak zehaztea eta egitea, gutxienez hauek kontuan hartuz: 

- Helburuak. 
- Ingurumen-kondizioak. 
- Hainbat biktima eta istripuren aurrean esku hartzeko aukerak. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Aldizkakotasuna. 
- Ebaluazioa. 

Edukiak: 
1. Urpeko oinarrizko igeriketa. 

- Fisika-ezagutza urpean igeri egiteari aplikatuta. 
• Presio hidrostatikoa. 
• Boyle-Mariotte Legea. 
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• Arkimedesen printzipioa. 
- Urpean igeri egitea urpeko oinarrizko ekipo batekin: hegatsak, betaurrekoak eta hodia. 

• Urpean igeri egiteko printzipioak. 
• Istripua izan dutenen bila urpean igeri egitea. 

- Ikusmenaren aldaketak. 
• Aldaketa akustikoak: argiaren islapena, errefrakzioa, absortzioa eta difusioa. 
• Tenperatura-aldaketak. 

2. Uretara sartzeko eta istripua izan duenarengana hurbiltzeko tekniken aplikazioa: 
- Materialik gabe. 
- Materialarekin. 
- Urertzetik. 
- Ontzietatik. 
- Salbamenduko arropa. 
- Ingurune naturaleko salbamendura egokitutako igeriketa-estiloak. 

• Krol estiloa eta ingurune naturaleko salbamendurako haren egokitzapenak. 
• Ingurune naturaleko salbamendurako bular-estiloa eta bular-estiloko ostiko alderantzikatua. 
• Bizkar-estiloa eta haren egokitzapena ingurune naturaleko salbamenduan istripua izan dutenak 

lekualdatzeko. 
• Tximeleta-estiloko ostikoa eta ingurune naturaleko salbamenduan dituen aplikazioak. 

3. Soroslearen prestakuntza fisikoa. 
- Ur-inguruneko entrenamendua. 
- Entrenamenduaren printzipio orokorrak. 
- Gaitasun fisiko baldintzatzaileak eta koordinaziozkoak. 
- Salbamenduko eta sorospeneko gaitasun fisikoen entrenamenduko baliabideak, metodoak eta kontrola. 
- Uretako salbamenduko lekuz aldatzeko sistemen entrenamendu espezifikoa. 
- Metodoak, baliabideak eta kontrola/ebaluazioa. 
- Soroslearen egoera fisiko orokorraren eta espezifikoaren programazioaren oinarrizko printzipioak. 

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
UR-INGURUNE NATURALETAN ISTRIPUA IZAN DUTENAK ATERATZEA ETA 
LEKUALDATZEA 
 
Kodea: UF1500 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ur-ingurune naturaletan gerta litezkeen larrialdi-egoerak ebaluatzea, eta erreskaterako prozedurak ezartzea. 

EI1.1 Ur-ingurune naturaletako arrisku-faktoreak zehaztea, eta gerta litezkeen ur-istripuekin erlazionatzea. 
EI1.2 Ur-ingurune naturaletako istripuen zeinuak eta seinaleak deskribatzea. 
EI1.3 Ingurune naturalean istripua izan dutenen jarrerak identifikatzea, jarrera erlaxatuetatik izu-egoeretaraino, eta haien 
ondorioak eta erreskaterako prozeduraren egokitzapena azaltzea. 

A2: Urertzetik erreskatatzeko teknikak segurtasunez eta eraginkortasunez zehaztea, eta ingurune-kondizioetara, istripuetara, 
biktimaren egoerara eta eskuragarri dauden giza baliabide eta baliabide materialetara egokitzea. 

EI2.1 Erreskatatzeko eta/edo uretara sartzeko tokia baldintzatzen duten ur-ingurune naturaletako arrisku-faktoreak eta -
mailak deskribatzea. 
EI2.2 Ur-ingurune naturaleko tokirik egokienean segurtasun-lerroak jartzea. 
EI2.3 Erreskateko materiala (segurtasun-poltsa edo -soka) eraginkortasunez eta zehaztasunez botatzea kordean 
dagoen eta uretan arazoak dituen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bati, eta harengana hurbiltzea, urertzera 
segurtasunez joanez, eta soka biltzea. 27 
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A3 Edozein erreskate-ontzitatik —hala nola arraunekin ibiltzeko ontziak, ontzi motordunak eta uretako motorrak— 
erreskatatzeko teknikak segurtasunez eta eraginkortasunez zehaztea, eta ingurune-kondizioetara, istripuetara, biktimaren 
egoerara eta giza baliabide eta baliabide materialetara egokitzea. 

EI3.1 Soroslea ontzira eta uretako motorrera igotzeko eta handik jaisteko maniobrak segurtasunez eta eraginkortasunez 
egitea ur-ingurune naturalean erreskateak egitean. 
EI3.2 Sorosleak zaintza eta erreskatea egiten duenean ontzian eta uretako motorrean zer kokaleku izan behar duen 
azaltzea eta gauzatzea. 
EI3.3 Uretako soroslearen ekintzak eraginkortasunez eta segurtasunez egitea, patroia edo beste tripulatzaile batzuk 
erreskaterako ontzitik edo uretako motorretik erortzean. 

A4: Istripua izan duenarekin eta/edo haren laguntzaileekin harremana izatean larrialdi-egoeraren arabera erabili beharreko 
komunikazio-teknikak deskribatzea. 

EI4.1 Istripua izan ondoren kordean dagoen biktima batekin harremanetan jartzea, jarrera seguru, lasaigarri eta atsegin 
batean, eta harreman hori deskribatzea. 
EI4.2 Istripua izan den tokitik hurbil dauden erabiltzaileekin harremanetan jartzea, jarraitu beharreko jarrerak 
segurtasunez eta argi azaltzea haiei, haien laguntza lor dadin eta egoera zaildu edo okertu ez dezaten, eta harreman 
hori deskribatzea.  
 
EI4.3 Biktimaren senitartekoekin harremanetan jartzea, jarrera lasaigarri eta atsegin bat erabiliz, eta gaizki interpreta 
daitekeen edo eragin negatiboa izan dezakeen informaziorik eman gabe, eta harreman hori deskribatzea. 
EI4.4 Alerta kolektiboko egoera simulatu batean, komunikazioa ezartzea eta hura deskribatzea. 

A5: Larrialdi-egoeretarako autokontrol-teknikak definitzea. 
EI5.1 Larrialdi-egoeretan eraginkortasunez esku hartzeko autokontrol-teknikak deskribatzea. 
EI5.2 Erreskate batean esku hartzeko aktibazioaren kontrol-teknikak (arnasketa eta erlaxazioa) deskribatzea. 
EI5.3 Uretako soroslearen autokonfiantza hobetzeko estrategiak azaltzea. 
EI5.4 Larrialdi-egoeretan autokontrolean eragiteari lotutako asmatutako praktika bat programatzea eta deskribatzea. 

Edukiak: 
1. Uretako sorospeneko esku-hartzea. 

- Uraren ezaugarriak eta arropa eta oinetakoei buruzko oharrak. 
- Salbamendua eta sorospena antolatzea. 
- Arazoa ulertzeko modua: oinarrizko elementuak. 
- Egoera aztertzea. 
- Erabakiak hartzea. 
- Erreskate-ekintzak gauzatzea. 

2. Ur-ingurune naturaletan erreskatatzeko teknikak. 
- Kokapenekoak, erreferentzia-puntuetakoak eta leku-antolaketakoak. 
- Materiala uretako erreskateko baliabide osagarri gisa erabiltzea. 

• Salbamendu-uztaia. 
• Erreskate-hodia. 
• Torpedo-buia. 
• Salbamendu-ohola.  
• Uretako motorra. 
• Ontzi motorduna. 
• Erreskate-txirrika. 

- Istripua izan duenarengana hurbiltzeko teknikak. 
- Salbamendu-materialarekin gerturatzeko teknikak. 
- Harremanetan jartzeko, kontrolatzeko eta biktima baloratzeko teknikak. 

• Kordean. 
• Konorterik gabe. 
• Askatzea. 

- Istripua izan dutenak lekuz aldatzeko teknikak. 
• Materialik gabe. 
• Materialarekin. 

- Istripua izan duena uretatik ateratzeko teknikak. 
• Materialik gabe. 
• Materialarekin. 28 
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- Muineko lesioa edo politraumatismoa duen norbait. 
• Uretara sartzea, hurbiltzea, kontrolatzea, immobilizatzea, lekualdatzea eta ateratzea. 

- Istripua izan duena ebakuatzea. 
• Beste baliabide batzuekin koordinatzea. 

- Uretan erreanimatzeko teknikak. 
3. Ur-ingurune naturaletako maniobra, zeregin eta teknika espezifikoak. 

- Uretako sorosleak erreskaterako ur-ontzietatik esku hartzea. 
• Uretara sartzeko, muineko lesioa eta politraumatismoak dituzten biktimengana hurbiltzeko eta haiek 

kontrolatu, immobilizatu, atera eta lekualdatzeko teknikak. 
- Segurtasun-lerroak, balizajeak eremuak mugarritzea. 
- Beste baliabide batzuekin koordinatzea. 

4. Portaera-estrategiak, erreskateko fase kritikoko alderdi psikologikoak. 
- Ustez itotzen ari den pertsonaren portaera. 
- Soroslearen jarrerak eta erantzuna. 
- Egoera kontrolatzea. 
- Antsietatea kontrolatzeko teknikak soroslearentzat:  

• Maila kognitiboan. 
• Maila fisiologikoan. 
•  Jokabidezko mailan. 

5. Istripua izan dutenak erreskatatzeko eta larrialdietako egoerei aplikatutako komunikazioa. 
- Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazio-teknikak. 

• Istripua izan duenarekin. 
• Laguntzaileekin (ustekabekoak edo ez). 
• Gainerako erabiltzaileekin/publikoarekin. 

- Trebetasun sozialak. 
- Erreskateko gatazka-egoeretako komunikazioa eta gatazka-konponketa. 

 
 
 

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. 

29 • Arriskuak identifikatzea. 
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• 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: 

• Jarduera-lehentasunak, lesioen larritasunaren eta motaren arabera. 
• 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. 
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Edukiak: 
1. Lehen laguntzaren oinarriak. 

- Kontzeptuak: 
• Istripu, urgentzia eta larrialdi terminoen definizioak. 
• Lehen laguntza terminoaren definizioa. 

- Lehen laguntzaren helburuak eta mugak. 
- Lehen esku-hartzailearen alderdi etiko eta legalak: 

• Profila, gaitasunak eta jarrerak. 
• Etika profesionala eta kode deontologikoa. 
• Lege-esparrua eta erantzukizuna: arau zibilak, arau penalak. 

- Lehen esku-hartzailearen jarduera: 
• Esku hartzean sortzen diren arriskuak. 
• Esku hartzean izan beharreko segurtasuna eta babesa. 
• Kutsatzeen eta gaixotasunen prebentzioa. 

- Lehen laguntzarako oinarrizko anatomia eta fisiologia: 
• Anatomiako eta fisiologiako oinarrizko kontzeptuak. 
• Arnas sistema, sistema kardiozirkulatorioa, sistema neurologikoa, digestio-sistema, sistema urogenitala, 

sistema endokrinoa, tegumentu-sistema, sistema osteomuskularra. 
• Zeinuak eta sintomak. 
• Oinarrizko medikuntza- eta osasun-terminologia. 

- Lehen laguntzan laguntza psikologikoa emateko teknikak: 
• Psikologia orokorraren printzipioak. 
• Komunikazioaren printzipioak: komunikazio-kanalak eta -motak, lehen esku-hartzaileen arteko 

komunikazioa, laguntzailearen eta istripua izandakoaren artekoa 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-egoeretarako autokontrol-teknikak. 
• Babes-mekanismoak.  
• Antsietate-, agresibitate-, larritasun-, dolu- eta estres-egoerak gainditzeko autokontrol emozionaleko 

neurriak, teknikak eta estrategiak. 
• Aurre egitea eta autozainketa. 

2. Oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea eta gorputz arrotzengatiko aire-bidearen buxadura. 
- Biziraupen-katea: 

• Larrialdiaren aktibazio goiztiarra. 
• Oinarrizko bihotz-biriketako bizkortze goiztiarra. 
• Desfibrilazio goiztiarra. 
• Zaintza aurreratu goiztiarra. 

- Oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea: 
• Konorte-maila begiratzea. 
• Aire-bideak irekitzea. 
• 112ra deitu eta jakinaraztea. 
• Oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea hastea eta hari jarraitzea: bihotz-masajea, aireztapenak. 
• Kanpoko desfibriladore erdiautomatikoa erabiltzea. 
• Segurtasuneko saiheskako jarrera. 

- Oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea kasu berezietan: 
• Haurdunak. 
• Bularreko haurrak. 
• Haurrak. 

- Aire-bidearen buxadura: 
• Biktima bere kordean dagoela. 
• Biktima konorterik gabe dagoela. 

- Oxigenoa aplikatzea. 31 

 
 

 

 



 
 
Kirol-jarduera fisikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. Istripua izan duenari lehen laguntza emateko teknikak eta maniobrak. 
- Paziente traumatikoa: 

• Lehen mailako ebaluazioa. 
• Bigarren mailako ebaluazioa. 
• Paziente traumatikoaren ebaluazioa. 
• Traumatismo torakoabdominalak. 
• Traumatismo kraneoenzefalikoak. 
• Bizkarrezurreko traumatismoak. 
• Immobilizazioak egiteko baliabide materialak. 
• Immobilizazioak. 
• Lekualdatzeak. 

- Gorputz-adarretako eta atal bigunetako traumatismoak: 
• Gorputz-adarretako traumatismoak: irekiak, itxiak. 
• Atal bigunetako traumatismoak: ubelak, zauriak. 

- Zirkulazio-arazoak: 
• Sinkopea. 
• Odoljarioak. 
• Shocka. 

- Beroak edo hotzak eragiten dituzten lesioak: 
• Beroak eragiten dituen lesioak: intsolazioa, beroak eragindako nekea, bero-kolpea, erredurak. 
• Hotzak eragiten dituen lesioak: hipotermia, izozketak. 

- Hozkadak eta ziztadak: 
• Sugeen hozkadak. 
• Arrainen hozkadak. 
• Intsektuen ziztadak. 
• Beste animalia batzuen ziztadak edo hozkadak. 

- Urgentzia medikoak: 
• Orokorrak. 
• Espezifikoak: arnasa hartzeko zailtasuna, min torazikoa, egoera mentala aldatzea, abdomen akutua, 

intoxikazioak (arnasteagatik, xurgatzeagatik, irensteagatik eta injektatzeagatik), jokabide-arazoak. 
- Uretan izaten diren itotzeetan eta lesio medularretan, ospitaleratu aurreko esku-hartzea: 

• 1. mailako itotzeetan. 
• 2. mailako itotzeetan. 
• 3. mailako itotzeetan. 
• 4. mailako itotzeetan. 
• 5. mailako itotzeetan. 
• Norbaitek lesio medularren bat izan lezakeenean. 

- Lehen laguntzako botika-kutxa eta erizaindegia: 
• Botika-kutxaren kontserbazioa eta erabilera egokia. 
• Botika-kutxaren edukiak. 
• Erizaindegia: ezaugarriak, baliabide materialak (tresneria) eta oinarrizko farmakoak. 

4. Behar bereziak dituzten biktimentzako, larrialdi kolektiboetarako eta katastrofeetarako laguntza. 
- Behar bereziak dituzten biktimak: 

• Haurrak. 
• Adinekoak. 
• Desgaitasun fisiko, intelektual edo sentsorialen bat duten pertsonak; desgaitasun anitzekoak. 

- Larrialdi-sistemak: 
• Larrialdi-sistema integralak. 
• Babes Zibila. 
• Larrialdietako koordinazioa. 

- Zirkulazio-istripuak: 
• Jarduera-hurrenkera. 
• Istripuan izandako zaurituen sailkapena. 
• Zirkulazioaren segurtasunarekin erlazionatutako baliabideak. 

- Larrialdi kolektiboak eta katastrofeak: 
• “Triade” metodoak. 32 
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5 5. prestakuntza-modulua:  
UR-INGURUNE NATURALETAKO SOROSPENEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0187 

 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Esku hartzeko testuingurua gainbegiratzeko eta aztertzeko teknika espezifikoak aplikatzea, bainu-eremuen arrisku-
faktoreak hautatzeko. 

EI1.1 Bainatzeko eremuko arrisku-faktoreak aztertzea, eta ahal den neurrian istripuak izateko arriskua murrizteko 
neurriak hartzea, hauei dagokienez: fauna eta/edo flora arriskutsua, haizea, olatuak, korronteak, bideragarritasuna, bat-
bateko sakonera-aldaketak, klimatologia, erabiltzaile-kopurua, olgeta- edo kirol-jarduerak egitea eta abar. 
EI1.2 Bainatzeko eremuan hautemandako arriskuei eta irisgarritasuna zailtzen edo arrisku-egoerak sortzen dituzten 
oztopo naturalei buruzko txosten bat idaztea, eta haiek gainditzeko ekintzak proposatzea. 

A2: Bainatzeko eremurako prebentziozko, erreskateko eta ebakuazioko jarduera-protokoloak egiten eta/edo egokitzen 
laguntzea. 

EI2.1 Zaintza-protokoloak zehaztea edo egokitzea, eta hauei buruzko alderdiak zehaztea: 
- Plangintza. 
- Zaindutako eremuak. 
- Sorosleen arteko txandatzeak. 
- Postuak, kokapena eta funtzioak. 
- Ibilbideak edo patruilak eta aldizkakotasuna. 
- Materialak. 
- Erabiltzaileen portaerak eta jarrerak. 
- Arriskutsuak izan litezkeen jarduerak debekatzea erabiltzaileei. 
- Eguneko lanorduak eta asteko atseden-eguna. 

EI2.2 Kutsadura, katastrofe natural, fauna arriskutsuaren inbasio eta kontrako klimatologiaren hainbat egoeretara ongien 
egokitzen den ur-ingurune naturaleko jarduerako eta ebakuazio partzial edo osoko protokoloa finkatzea. 
EI2.3 Istripua izan dutenak ebakuatzeko bideak eta baliabideak zehaztea. 

A3: Sorosleak bere burua babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko hartu behar dituen neurriak ezartzea. 
EI3.1 Nork bere burua babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko baliabide materialak eta ekipamenduak zehaztea, 
hauek kontuan hartuz: 

- Ur-ingurune naturalaren ezaugarriak. 
- Inguru-kondizioak. 
- Dorre, aulki eta zaintza-postuetako norbera babesteko elementuak eta sistemak. 
- Maiztasun handienarekin egiten diren ekintzak. 

EI3.2 Sorosleak bere lana egitean bete behar duen zaintza pertsonaleko eta norbera babesteko protokoloa aplikatzea. 
A4: Hainbat erabiltzaileri eta hainbat egoeratara ondoen egokitzen diren komunikazioko eta gaitasun sozialetako teknikak 
aplikatzea. 

EI4.1 Mezu bat ulertzea zailtzen duten interferentziak mugatzea. 
EI4.2 Informazio-euskarriak, fitxak, txostenak, galdera-sortak eta abar idaztea eta egitea 
EI4.3 Egoerara eta erabiltzaileen ezaugarrietara egokitutako hitzezko edo keinuzko komunikazioko teknikak hautatzea 
eta erabiltzea. 
EI4.4 Egoera gatazkatsu batean sorosle-taldearen eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta arazoa konpontzeko 
jarraitu beharreko komunikazio-argibideak zehaztea. 
EI4.5 Erabiltzaileentzako neurri prebentiboak eta informazioa barne hartzen dituen kartel bat egitea. 
EI4.6 Mezuak prestatzea eta megafonia bidez igortzea, erabiltzaileei behar duten informazioa emateko, eta 
aldizkakotasuna eta igortzeko uneak zehaztea. 

A5: Esleitutako bainu publikoko eremuan zaintza-teknikak eta -protokoloak aplikatzea.  
EI5.1 Zaintza-lanetan eragiten duten ur-ingurune naturaleko arrisku-faktoreak ezartzea. 
EI5.2 Erreskate- eta sorospen-taldeko kideekin harremanetan jartzea askotariko egoera eta arazoen aurrean. 

33 EI5.3 Zaintza-protokoloak aplikatzea, gutxienez hauek kontuan hartuz: 
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- Bainatzeko eremuko arrisku-faktoreak. 
- Zaintza egiteko lekurik egokiena, postuak, kokapena eta zaindutako eremuak. 
- Erabiltzaileen ezaugarriak, portaerak eta jarrerak. 
- Sorosleen arteko komunikazioa. 
- Txandakatzea, ibilbideak edo patruilak eta aldizkakotasuna. 
- Baliabide materialak. 
- Arriskutsuak izan litezkeen jarduerak debekatzea erabiltzaileei. 
- Zaintzaren eraginkortasuna ebaluatzeko metodoak. 

A6: Esleitutako ur-ingurune naturalean gerta litezkeen larrialdi-egoerak ebaluatzen laguntzea, eta erreskaterako prozedurak 
ezartzea. 

EI6.1 Erreskaterako prozedura ezartzea, gutxienez alderdi hauek kontuan hartuz: 
- Arrisku-faktoreak. 
- Istripu-mota. 
- Biktimaren egoera. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Komunikazioak: sorosleen artean, segurtasuneko eta/edo larrialdietako taldeekin, bainatzeko eremuaren 

erabiltzaileekin eta istripuko biktimekin berekin. 
- Aplikatuko diren teknikak: istripua izan duenarengana hurbiltzea, hura kontrolatzea, atoian eramatea, ateratzea eta 

garraiatzea haren konorte-egoera eta ezaugarriak kontuan hartuta, betiere arnasbideak uretatik kanpo dituela. 
- Larrialdi-planak eta/edo ezarritako protokoloak, esku hartzen den lekua kontuan hartuta. 

EI6.2 Ezarritako prozeduraren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, hobetzeko alternatibak proposatuz.  
A7: Urertzetik erreskatatzeko teknikak segurtasunez eta eraginkortasunez prestatzea, eta ingurune-kondizioetara, 
istripuetara, biktimaren egoerara eta eskuragarri dauden giza baliabide eta baliabide materialetara egokitzea. 

EI7.1 Erreskate bat simulatzea, gutxienez hauek kontuan hartuz: 
- Ingurunearen eta istripuaren kondizioetarako egokienak diren erreskate-materialak hautatzea. 
- Erreskate-taldean zereginak banatzea. 
- Kanpo- eta barne-komunikazioak. 
- Teknikarik egokienak aplikatzea. 

EI7.2 Izu-egoeran eta kordean dagoen biktima baten itxura egiten duen pertsona bat erreskatatzea, ur-ingurune 
naturaleko kontrol- eta askatze-teknikak aplikatuz. 
EI7.3 Kordean dagoen itxurazko biktima bat —nahasia eta izu-egoeran egoteko itxura egiten ari dena— materialarekin 
erreskatatzea uretan, segida honi jarraituz: 

- Abiatzeko jarrera: zutik, uretatik kanpo, aurrez zehaztutako erreskate-materialak (erreskate-hodia) eta hegatsak 
eskuan hartuta. 

- Materiala hartuta lurrean 30 metro ibili ondoren, 
- uretan modu egokian sartzea, eta hegatsak jartzea 
- 75 metro (gutxi gorabehera) igeri egitea, estilo librean, istripua izan duena —oinez iritsi ezin den leku batean 

dago— etengabe ikusteko aukera emango duen teknika erabiliz. 
- Istripua izan duenari erreskate-materiala biltzen laguntzea, hura soroslea dagoen tokira iritsi ezin denean.  
- Istripua izan duenaren kontrola ziurtatzea erreskate-materialarekin, haren bizkarrean jardunez. 
- Modu kontrolatuan lekualdatzea biktima urertzeraino, ura arnasbideen gainetik igaro gabe. 
- Uretatik ateratzen laguntzea. 

EI7.4 Istripua izan duen itxurazko biktima bat —konorterik gabe dagoena— uretan erreskatatzea materialarekin, segida 
honi jarraituz: 

- Abiatzeko jarrera: zutik, uretatik kanpo, aurrez zehaztutako erreskate-materialak (erreskate-hodia) eta hegatsak 
eskuan hartuta. 

- Materiala hartuta lurrean 30 metro ibili ondoren, 
- uretan modu egokian sartzea, eta hegatsak jartzea. 
- 50 metro (gutxi gorabehera) igeri egitea, estilo librean, istripua izan duenarengana iristeko. 
- Konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona erreskate-materialarekin kontrolatzen dela 

ziurtatzea. 
- Modu kontrolatuan lekualdatzea biktima urertzeraino, ura arnasbideen gainetik igaro gabe. 
- Uretatik seguru eta azkar ateratzea biktima. 

EI7.5. Kasu praktiko batean, muineko lesioa duen biktima bat uretan erreskatatzea, materialarekin, halako zauriak 
dituzten biktimak erreskatatzeko ezarritako protokoloei jarraituz. 
EI7.6 Istripua izan dutenak ur-ingurune naturaleko urertzetik ateratzeko teknikak eta maniobrak aplikatzea, kontuan 
izanik ingurune-kondizioak, jasandako istripua eta erabilgarri dauden erreskateko giza baliabideak. 
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- Uretan kordean, nahasita eta izu-egoeran dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez 
eta eraginkortasunez ateratzea uretatik. 

- Uretan konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez eta eraginkortasunez 
ateratzea uretatik.  

- Uretan konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez eta eraginkortasunez 
ateratzea uretatik, beste pertsona eta/edo sorosle baten laguntza antolatuta. 

A8: Erreskaterako arraunekin ibiltzeko ontzietatik, ontzi motordunetatik eta uretako motorretatik erreskatatzeko teknikak 
segurtasunez eta eraginkortasunez zehaztea, eta ingurune-kondizioetara, istripuetara, biktimaren egoerara eta giza 
baliabide eta baliabide materialetara egokitzea. 

EI8.1 Ondoz ondokoak ez diren bi esku-hartze egitea (bat, erreskaterako ontziarekin, eta bestea, uretako motorrarekin), 
uretan kordean dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat erreskatatzeko, segida honi jarraituz: 

- Uretan egiten diren lanetako ohiko hasierako jarrera. 
- Larrialdiaren berri ematea, erreskateari ekiteko. 
- 200 metro inguru seguru eta azkar nabigatzen laguntzea, istripua izan duenarenganaino iristeko; oinez ibili ezin 

den toki batean dago biktima. 
- Istripua izan duenari ontzira igotzen laguntzea, erreskatea zaildu gabe. 
- Istripua izan duena behar bezala kokatzea ontzian. 
- Ziurtatzea istripua izan duena behar bezala lehorreratzen dela. 

EI8.2 Ondoz ondokoak ez diren bi esku-hartze egitea (bat, erreskaterako ontziarekin, eta bestea, uretako motorrarekin), 
uretan konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat erreskatatzeko, segida honi jarraituz: 

- Uretan egiten diren lanetako ohiko hasierako jarrera. 
- Larrialdiaren berri ematea, erreskateari ekiteko. 
- 200 metro inguru seguru eta azkar nabigatzen laguntzea, istripua izan duenarenganaino iristeko; oinez ibili ezin 

den toki batean dago biktima. 
- Uretara segurtasunez sartzea. 
- Konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat kontrolatzea eta lekualdatzea. 
- Istripua izan duena ontzira igotzea. 
- Istripua izan duena ontzian kokatzea. 
- Ziurtatzea istripua izan duena lehorreratzen dela. 

EI8.3 Ondoz ondokoak ez diren bi esku-hartze egitea (bat, erreskaterako ontziarekin, eta bestea, uretako motorrarekin), 
uretan dagoen eta muineko lesioa duen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat erreskatatzeko: hurbiltzea, 
soroslea hegatsekin uretara saratzea, biktima kontrolatzea, eskuz immobilizatzea, erabat immobilizatzea lepokoarekin 
eta bizkarrezur-oholarekin, askatzea eta ontzian jartzea, bi pertsonaren laguntza antolatuta eta ezarritako protokoloaren 
argibideei jarraituz. 
. 
EI8.4 Ondoz ondokoak ez diren bi esku-hartze egitea (bat, erreskaterako ontziarekin, eta bestea, uretako motorrarekin), 
uretan, itsaslabarretatik hurbil, istripua izan duen biktima baten itxura egiten duen pertsona bat erreskatatzeko: 
ibilgailuak arriskuan jarri gabe, soroslea uretan sartzea hegatsekin eta segurtasun-soka duen erreskaterako txaleko 
espezifikoarekin, biktimarengana hurbiltzea —kordean eta izu-egoeran dagoen pertsona baten itxura egiten du—, eta 
hura kontrolatzea, lekualdatzea eta ontzira igotzea. 
EI8.5 Istripua izan dutenak ontzi batetik eta/edo uretako motor batetik ateratzeko teknikak eta maniobrak aplikatzea, 
kontuan izanik ingurune-kondizioak, jasandako istripua eta erabilgarri dauden erreskateko lantaldearen baliabideak. 

- Uretan kordean, nahasita eta izu-egoeran dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez 
eta eraginkortasunez ateratzea uretatik. 

- Uretan konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez eta eraginkortasunez 
ateratzea uretatik.  

- Uretan konorterik gabe dagoen biktima baten itxura egiten ari den pertsona bat segurtasunez eta eraginkortasunez 
ateratzea uretatik, beste pertsona eta/edo sorosle baten laguntza antolatuta. 

A9: Lesio edo patologia ohikoenak artatzeko lehen laguntza identifikatzea, eta ezarritako protokoloen arabera ematen 
laguntzea.  

EI9.1 Istripu bat izaten denean, hasierako balorazioko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloari jarraikiz, istripua izan 
duenarengana modu egokian iristeko eta ingurune segurua sortzen laguntzeko.  
EI9.2 Arriskua handiegia delako edo kasua beste profesional batzuentzako espezifikoa delako zuzenean esku hartzea 
saihestu behar den kasuak eta/edo egoerak bereiztea.  
EI9.3 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.  35 
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EI9.4 Istripua izan duena immobilizatu eta ebakuatu behar den istripu-egoera desberdinetan: 
- Pazientea mobilizatzeko eta immobilizatzeko metodo egokiena zehaztea, istripua izan duenak izan ditzakeen 

lesioak eta/edo istripuaren baldintzak kontuan hartuta.  
- Istripua izan duena ebakuatzeko aukera emango duten mobilizazio- eta immobilizazio-metodoak segurtasunez eta 

azkar aplikatzen laguntzea.  
- Istripua izan duenari jarrera-neurri egokienak ezartzea. 

EI9.5 Istripu-egoera desberdinetan, istripua izan duenari eta haren senitartekoei laguntza psikologikoa emateko teknikak 
aztertzea eta ezartzen laguntzea.  
EI9.6 Giro-tentsioa dagoen egoera praktikoetan, autokontrol-teknikak ezartzea eta helburu hauek betetzeko erabiltzea: 
dolu-egoera bat kontrolatzeko 
antsietate- eta larritasun-egoerak kontrolatzeko 

A10: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI10.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI10.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI10.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI10.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI10.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea. 
EI10.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Ur-ingurune naturaletako arriskuak eta istripuak prebenitzeko araudia - akatsak eta oztopo natural eta 

arkitektonikoak. 
- Ur-ingurune naturaletako arriskuen eta istripuen prebentzioarekin erlazionatutako tokiko, erkidegoko eta 

Espainiako araudia identifikatzea. 
- Istripua izan duena ebakuatzeko bideak ezagutzea eta ipintzea. 
- Entitate kontratatzaileak ezarritako zaintza-protokoloak berrikustea. 
- Zaintza-protokoloko elementuak berrikustea eta egokitzea. 
- Lan-arriskuen prebentziorako araudia aplikatzea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta materialak prestatzea eta erabiltzea. 
- Ur-ingurune naturaleko eremuak eta instalazioak eta berrikusi beharreko elementuak aztertzeko eta 

gainbegiratzeko teknikak. 
- Berrikuspenen aldizkakotasuna betetzea. 
- Txostenak idaztea. 

2. Erabiltzaileei segurtasunari buruz informatzeko prozesuetan laguntzea. 
- Entitate kontratatzaileak ezarritako komunikazio-teknikak eta trebetasun sozialak erabiltzea. 
- Informazio-txostenak prestatzea. 
- Gatazka-egoera bakoitzerako egokiena den komunikazio-teknika erabiltzea. 
- Informazio-kartelak egiteko behar den materiala prestatzea eta erabiltzea. 
- Ur-ingurune naturaleko segurtasunari buruzko informazioa biltzea erabiltzaileei megafonia bidez emateko. 

3. Ur-ingurune naturaleko arrisku-egoeren azterketa, eta jarduera-eremuen kontrola eta zaintza. 
- Arrisku-jarduerak: portaera desegokiak, murgilketa arriskutsuak, gehiegizko ahalegineko jarduerak, apnea 

behartuak, kontrolik gabeko jokoak, etab. 
- Sorospen-zerbitzuaren arauak eta oharrak ez betetzea. 
- Zaintza- eta kontrol-protokoloak egiteko oinarrizko eragiketak. 
- Zaintzan eta kontrolean, esleitutako protokoloa erabiltzea. 
- Ezagutzarik eta nahikoa baliabiderik gabeko erreskateak. 
- Babes eta zaintza falta. 

4. Ur-ingurune naturaletan urertzetik erreskatatzeko teknikak hauen arabera aplikatzea: 
- Inguruaren ezaugarriak. 
- Istripua izan duena nola dagoen. 
- Istripua izan duenaren posizioa. 
- Istripua izan duenaren egoera. 
- Soroslearen antsietatea kontrolatzeko teknikak aplikatzea: maila kognitiboan, fisiologikoan eta jokabidezkoan. 
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5. Erreskaterako ontzietatik eta uretako motorretatik erreskatatzeko teknikak hauen arabera aplikatzea: 
- Inguruaren ezaugarriak. 
- Istripua izan duena nola dagoen. 
- Istripua izan duenaren posizioa. 
- Istripua izan duenaren egoera. 
- Soroslearen antsietatea kontrolatzeko teknikak aplikatzea: maila kognitiboan, fisiologikoan eta jokabidezkoan. 

6. 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. 

7. 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. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0269_2: 
Igeriketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Prestakuntza-modulu honen antzeko kirol-
modalitateetako goi-mailako kirol-teknikaria. 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1082_2: Ur-ingurune 
naturaletan istripuak 
prebenitzea 
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

•  Arrisku profesionalen prebentzioko goi-mailako 
teknikaria. 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Prestakuntza-modulu honen antzeko kirol-
modalitateetako goi-mailako kirol-teknikaria. 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1083_2: Ur-ingurune 
naturaletan istripua izan 
dutenak erreskatatzea 
. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Arrisku profesionalen prebentzioko goi-mailako 
teknikaria. 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Prestakuntza-modulu honen antzeko kirol-
modalitateetako goi-mailako kirol-teknikaria. 

• Kirol-jarduera fisikoak lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0272_2 
Lehen laguntza 

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

• Erizaintzan diplomaduna edo dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa. 
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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: 
 

– 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-ekintzen lantegi-ikasgela 60 100 

Lehen laguntzako praktiketarako lantegia 60 100 

*25 m luzeko igerileku klimatizatua 120 120 
*Bainu publikoko eremuak dituzten ur-ingurune 
naturalak - - 

Biltegia 20 20 
 

* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 
 

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

Gorputz- eta kirol-ekintzen lantegi-ikasgela X X X X 

Lehen laguntzako praktiketarako lantegia    X 

Bainu publikoko eremuak dituzten ur-ingurune naturalak  X X  

25 m luzeko eta 2 m sakoneko igerileku klimatizatua X X X X 

Biltegia X X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

  Gorputz- eta kirol-arloko ikasgela-lantegia 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia, ikasleentzako mahaiak 
eta aulkiak, arbela, orri birakariak, ikus-entzunezko ekipoak 
(DVDa, proiektagailua, eramangarria), ikasgelako materiala, 
sarean jarritako ordenagailuak —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.  
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25 m luzeko eta 2 m sakoneko igerileku 
klimatizatua.  

Biltegia  − Apalak 
− Garraiatzeko makineria. 

*Bainu publikoko eremuak dituzten ur-
ingurune naturalak. 

− Ontziak, uretako motorrak, erreskate-ohola eta behar bereziak 
dituzten erabiltzaileak artatzeko beste elementu beste batzuk 

Lehen laguntzako praktiketarako lantegia. 
 

otika-kutxa: 
− Aurpegi-babesa eta bihotz-biriketako bizkortzerako maskara. 
− Hainbat tamainatako lotura itsaskorrak (tiritak). 
− 5 × 5 cm-ko eta 10 × 10 cm-ko bendak (elastikoak, 

autoitsaskorrak, krepezkoak, kizkurtuak, etab.). 
− Benda eta zapi triangeluarrak. 
− Hodi-formako bendak (elastikoak eta gazazkoak). 
− Begi-adabakiak. 
− Gasa esterileko konpresa txikiak eta handiak. 
− Erabili eta botatzeko eskularruak.  
− Bendak lotzeko klipak eta kateorratzak. 
− Termometro hauskaitza. 
− Manta termiko tolestua (bat baino gehiago). 
− Konpresak eta bendak, unean bertan hotza ematen dutenak edo 

aurrez izoztu daitezkeenak. 
− Baselina. 
− Povidona iododuna (Betadine). 
− Klorhexidina (Hibitane). 
− Ur oxigenatua. 
− Xaboi antiseptikoa. 
− Begiak garbitzeko soluzioa. 
− Esku-argia. 
− Telefono mugikorra. 
− Esparatrapua (normala eta hipoalergikoa). 
− Zapitxo garbigarriak. 
− Kotoia. Guraizeak, pintzak (material esterilizagarrikoak). 
− Immobilizatzeko ferula puzgarrien joko osoa (ahal dena, ferula 

gardenak). 
− Lepoko doigarriak. 
− 90 °-ko alkohola. 
− Garbitzeko 5 eta 10 cc-ko xiringa esterilak, erabilera bakarrekoak. 
Erizaintzako materiala: 
− Istripu-parteak eta memoria-liburua. 
− Oinak garbitzekoa. 
− Hozkailua. 
− Esku-ohe finkoak, erabili eta botatzeko zorroak dituztenak (ideala: 

2-3). 
− Esku-ohe eramangarri tolesgarria. 
− Lekualdatzeak immobilizatuta egiteko esku-ohe zurruna. 
− Xurgagailua eta kateterrak. 
− Zerbikaletarako lepoko zurrunak (helduentzat/pediatrikoa, neurri 

anitzekoak). 42 
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− Ferula puzgarriak. 
− Bizkarrezur-ohola. 
− Huts-koltxoia. 
− Paladun esku-ohea. 
− Bihotz-biriketako bizkortzerako manikia. 
− Oxigenoterapia-ekipoa. 
− Desfibriladore automatikoa. 
− Gelditze-orgak (helduentzat eta pediatrikoak). 
− Urgentzietarako tresneria (guraizeak, pintzak, eskularruak, etab.). 
− Urgentzia medikoko sendagaiak. 
− Xaboi-euskarria. 
− Paper-euskarria. 
− Botatzekoak diren hondakin arriskutsuetarako edukiontzia. 
− Pedal-kuboa, zabor-poltsaduna. 
− Aulkiak.  

 
* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez.
 
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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