KIROL-JARDUERA FISIKOAK
Lanbide-eremua: AISIALDIKO GORPUTZ- ETA
KIROL-EKINTZAK
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AFDA0109) BIZIKLETAZ EGITEKO IBILBIDEETAKO GIDA (1209/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa, 2011ko maiatzaren 20ko 711/2011 EDak
aldatua)

Gaitasun orokorra: Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz egiteko ibilbideak zehaztea eta haietan erabiltzaileak gidatzea, segurtasun-baldintzak betez eta ingurumena
errespetatuz, eta erabiltzaileetara egokitzea, haien gogobetetzea eta zerbitzuaren kalitatea aurreikusitako kostu-mugen barruan lortzeko.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

AFD_2 BIZIKLETAZ EGITEKO
IBILBIDEETAKO GIDA
(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren
16koa, eta 1521/2007 EDa, 2007ko
azaroaren 16koa)

Gaitasun-atalak

UC0353_2
UC0508_2

Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz egiteko ibilbideak zehaztea eta
antolatzea.
Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletak eraginkor eta seguru gidatzea eta
bizikleten mantentze-lan operatiboak egitea.

UC0509_2

Pertsonak gidatzea eta dinamizatzea bizikletaz egiteko ibilbideetan (gehienez erdi-mailako mendiak)

UC0272_2

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

Dagozkion lanbideak
edo lanpostuak
- Mendiko bizikletaz egiteko
ibilbideetako gida.
- Zikloturismo-ibilbideetako
gida.
- Bizikletaz egiteko bideetako
eta bizikleta-ekitaldietako
prebentzio- eta segurtasunarduraduna.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

Kodea

UF0296
MF0353_2

Bizikletaz egiteko ibilbideak

110

UF0297
UF0298
UF0299

MF0508_2

MF0509_2
MF0272_2
MP0071

Bizikleta mantentzea eta gidatzea

Bizikletaz egiteko ibilbideetan pertsonak
gidatzea.
Lehen laguntza.
Bizikletaz egiteko ibilbideetako gidaren
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

140

UF0297

Prestakuntza-atalak

Bizikletaz egiteko ibilbideen azterketa eta kudeaketa
Ingurune naturaleko joan-etorriak, egonaldiak, eta segurtasuna, eta lekuko bertako
orientazioa.
Olgeta-jarduerak egitea, eta kirol-jarduera autonomia pertsonala mugatua duten
pertsonentzat egokitzea.
Bizikleten mantentze-lanak egitea, eta haiek konpontzea eta lekualdatzea
Ingurune naturaleko joan-etorriak, egonaldiak, eta segurtasuna, eta lekuko bertako
orientazioa.
Bizikletak askotariko lurretan gidatzea
Ingurune naturalean kirol-jarduera egitea
Olgeta-jarduerak egitea, eta kirol-jarduera autonomia pertsonala mugatua duten
pertsonentzat egokitzea.

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

50

20

30

10

30

10

30
30

10

80
80

10
20

30

10

40

40

10

80

80

UF0300
UF0301
110

UF0298

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena

420

100

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0353_2

MF0508_2

MF0509_2

MF0272_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta -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.

Eskatzen den akreditazioa

•

UF0296
UF0297
UF0298

UF0296 eta UF0297 gaindituak
izan behar ditu

•
•
•
•
•

UF0299
UF0297
UF300

•
UF0297 gainditua izan behar du

UF301

•

UF0298

•
•

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

1 urte

Nahitaezkoa da
titulazioa.

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan
lizentziaduna.
Psikologian lizentziaduna.
Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
Soziologian lizentziaduna.
Zuzenbidean lizentziaduna.
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan
lizentziaduna.
Erdi-mailako
lanbide-heziketa,
ibilgailuen
mantentze-lanak
lanbide-arloko
ibilgailu
autopropultsatuen mantentze-lanetan
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan
lizentziaduna.
Psikologian lizentziaduna.
Soziologian lizentziaduna.

•
Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna.
•
Erizaintzan diplomatua
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Gorputz- eta kirol-arloko ikasgela-lantegia

60

Bizikleta-biltegia

60

100
100

Lehen laguntzaren lantegia

60

100

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

