KIROL-JARDUERA FISIKOAK
Lanbide-eremua: AISIALDIKO GORPUTZ- ETA
KIROL-EKINTZAK
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AFDA0209) INGURUNE NATURALEKO ZALDI-IBILBIDEETAKO GIDA (711/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Askotariko lurretan zaldiz 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

AFD339_2 INGURUNE NATURALEKO
ZALDI-IBILBIDEETAKO GIDA
(1521/2007 Errege Dekretua, 2005eko
azaroaren 16koa).

Gaitasun-atalak

UC1079_2

Askotariko lurretan zaldiz egiteko ibilbideak zehaztea eta antolatzea.

UC1080_2

Zaldiz ibiltzeko oinarrizko teknikak menderatzea.

UC0719_2

Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza ematea, eta hura gobernatzea.

UC1081_2
UC0272_2

Pertsonak zaldi-ibilbideetan gidatzea eta dinamizatzea.
Istripu edo larrialdi-egoeretan lehen esku-hartzaile gisa laguntzea.

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak
− Zaldiz egiteko ibilbideetako gida.
− Zaldiz egiteko bideetako eta zaldiekitaldietako prebentzio- eta
segurtasun-arduraduna.
− Zaldi-ibilbideen diseinatzailea
(gehienez erdi-mailako mendiak).
− Kanpamentuetako monitorea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

MF1079_2: Zaldiz egiteko ibilbideak

MF1080_2: Zaldiz ibiltzeko oinarrizko teknikak.
MF0719_2:

Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza
ematea, eta hura gobernatzea.

MF1081_2: Zaldiz egiteko ibilbideetan pertsonak gidatzea.
MF0272_2: Lehen laguntza.
MP0172:

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua

Orduak

110

180

Kodea

UF0832
UF1501
UF1502
UF0833
UF0834
UF0835

Prestakuntza-atalak
Zaldiz egiteko ibilbideen azterketa eta kudeaketa.
Ingurune naturaleko lekualdaketak, egonaldiak eta segurtasuna zaldi-jarduerak egitean
Zaldi-jardueretarako olgeta-jarduera osagarriak egitea, eta autonomia pertsonala mugatua
duten pertsonetara egokitzea
Zaldiz ibiltzeko instalazioak eta ekipoak.
Zaldiz ibiltzeko kondizio fisikoa eta zaldiaren gaitasuna.
Zaldiz ibiltzea.

90

140

UF0836
UF1501
UF1502

Ingurune naturalean zaldiz kirol-jarduera egitea.
Ingurune naturaleko lekualdaketak, egonaldiak eta segurtasuna zaldi-jarduerak egitean
Zaldi-jardueretarako olgeta-jarduera osagarriak egitea, eta autonomia pertsonala mugatua
duten pertsonetara egokitzea

40
80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

50
30

20
10

30

10

40
60
80

10
10
20

90

30

80
30

20
10

30

10

40
80
580

10
130

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

1 urte

3 urte

1 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

1 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

1 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

UF0832

MF1079_2 Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
−

MF1080_2

−
−

MF0719_2

−

−

MF1081_2
−

MF0272_2

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.

UF1501
UF1502

UF0832 eta UF1501 gaindituak izan behar ditu

UF0833

•

UF0834
UF0835

•

UF0833 eta UF0834 gaindituak izan behar ditu

•
•
•
•

UF0836

UF1501 gainditua izan behar du

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 goimailako teknikaria.
Nekazaritza lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
Hipikako goi-mailako kirol-teknikaria.
Kirol-jarduera fisikoak eta nekazaritza lanbidearloetako 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

UF1501
UF1502

UF0836 eta UF1501 gaindituak izan behar ditu
•
•

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

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Gorputz- eta kirol-arloko ikasgela-lantegia

60

100

Zaldi-praktiketarako lantegia

120

150

Lan-pista

1200

1200

Material-biltegia

60

100

Lehen laguntzako praktiketarako lantegia

60

100

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

