
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-MODULUA UR-INSTALAZIOETAN ISTRIPUAK PREBENITZEA  
 

Kodea  MF0270_2 
Lanbide-arloa Kirol-jarduera fisikoak 
Lanbide-eremua Prebentzioa eta sendatzea 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ur-instalazioetako sorospena  Maila 2 

Uretako oinarrizko trebetasun eta abileziak (zeharkakoa) 40 
Uretan igeri egiteko teknika espezifikoak (zeharkakoa) 80 
Ur-instalazioetan istripua izan dutenak erreskatatzea (zeharkakoa) 90 
Lehen laguntza (zeharkakoa) 40 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 Ur-instalazioetako sorospeneko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 

modulua.  

Iraupena 
 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0270_2 ISTRIPUAK ETA LARRIALDI-EGOERAK PREBENITZEA UR-
INSTALAZIOETAN, ERABILTZAILEEN SEGURTASUNA ZAINDUZ. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ur-jardueretako zentroak aztertzea, oztopo arkitektonikoak eta istripuak eragin ditzaketen akatsak detektatzeko, eta, hala, erabiltzaile 

guztien sarbidea eta zirkulazioa bermatzeko. 
EI1.1 Ur-instalazioek nolakoak izan behar duten deskribatzea, segurtasuna bermatuz bainu publikoa baimentzeko. 
EI1.2 Ur-instalazioei buruzko araudia azaltzea. 
EI1.3 Arrisku-egoera eta istripurik ohikoenak eta haien kausa posibleak deskribatzea. 
EI1.4 Oztopo arkitektonikoei buruz indarrean dagoen araudiaren alderdirik garrantzitsuenak adieraztea. 
 

A2: Uretako sorospenerako beharrezkoak diren baliabide materialak identifikatzea eta mantentzea. 
EI2.1 Biktimarengana gerturatzeko, harekin harremanetan jartzeko, uretatik ateratzeko eta ebakuatzeko salbamendu-materialak 
deskribatzea. 
EI2.2 Sorosleak behar dituen komunikazio-ekipoak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Komunikazio-ekipoen oinarrizko mantentze-lanak azaltzea. 
EI2.4 Salbamendu-material bakoitza zertarako erabiltzen den azaltzea. 
EI2.5 Salbamendu-materialen gutxieneko mantentze-lanak deskribatzea eta egitea. 
 

A3: Prebentzioko eta esku-hartzeko jarduera-protokoloak prestatzea, eta haien entrenamendua diseinatzea. 
EI3.1 Instalazioen erabiltzaileek jarrera desegokiak edo okerrak badituzte zer protokolo jarraitu behar diren deskribatzea. 
EI3.2 Prebentziorako onenak diren uretako zaintzako teknikak deskribatzea: 

− Zaintza-areak. 
− Zaintza-postuaren kokapena. 
− Postuen hornidura. 
− Sorosleen txandatzeak. 
− Sorosleen ibilbideak (iraupena eta aldizkakotasuna). 
− Ibilbidean erabiltzen den materiala. 

EI3.3 Jarduera-protokoloak (biktimen aurrean esku hartzea, ebakuazioa, etab.) entseatzeko/eguneratzeko programa diseinatzea alderdi 
hauek zehaztuz: 

− Aldizkakotasuna. 
− Simulazioaren kondizioak. 
− Lortu beharreko helburuak. 

EI3.4 Alderdi hauei buruzko esku-hartze protokoloak definitzea: 
− Uretara sartzea. 
− Istripua izan duenarengana hurbiltzea. 
− Istripua izan duena kontrolatzea. 
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− Istripua izan duena atoian eramatea. 
− Istripua izan duena uretatik ateratzea. 

EI3.5 Instalazioa, erabiltzaileak, baliabide materialak eta giza baliabideak zehaztuak dituen eta ur-jardueren zentroaren osasun-
kondizioak (uraren kalitatea, uraren tenperatura, ekaitz elektrikoa...) aldatzen diren kasu batean, sorosleak jarduera bertan behera utzi 
arte egin behar dituen jardueren protokoloa definitzea. 
 

A4: Sorosleak bere burua babesteko hartu behar dituen neurriak identifikatzea, laneko arriskuak prebenituz eta horrek duen garrantziaz 
jabetuz. 
EI4.1 Agente fisikoen eraginpean (eguzkia, eguzki-argia, etab.) denbora luzez egoteak organismoan dituen ondorioak, epe ertainera 
zein luzera. 
EI4.2 Sorosleak laneko arriskuak prebenitzeko zer ekipamendu pertsonal duen deskribatzea. 
EI4.3 Sorosleak bere jardun profesionalean egin beharreko zainketa pertsonalaren protokoloa garatzea, alderdi hauek adieraziz: 

− Egin beharreko ekintzak. 
− Ekintza horien aldizkakotasuna. 

EI4.4 Norbera babesteko neurriak hartzea, egoerak hala eskatzen duen guztietan. 
 

A5: Komunikazio-teknikak eta trebetasun sozialak eraginkortasunez aplikatzea zerbitzuaren erabiltzaileei eta egoerei egokituta, elkarbizitza- 
eta segurtasun-klima egokia bermatuz. 
EI5.1 Mezu batean erabilitako komunikazio-mota eta komunikazio on bat lortzeko erabilitako estrategiak identifikatzea. 
EI5.2 Adibide batean, komunikazio-prozesuaren etapak sailkatzea eta zehaztea. 
EI5.3 Kasu batean, mezu bat ulertzea zailtzen duten interferentziak identifikatzea. 
EI5.4 Informazioa transmititzeko ikus-entzunezko baliabideak eta baliabide grafikoak aukeratzea eta erabiltzea. 
EI5.5 Segurtasunari buruzko informazioa erraztu dezaketen kanpoko baliabideak identifikatzea. 

 
A6: Ur-jardueren zentro batek bere jardueren segurtasuna hobetzeko zer informazio eman behar dien erabiltzaileei aukeratzea. 

EI6.1 Ur-jardueren zentro baten erabiltzaileei zer arau jakinarazi behar zaizkien eta haien berri emateko modurik eraginkorrena 
deskribatzea. 

A7: Erabiltzaileak kontzientziatzea instalazioko gune eta elementu naturalekiko izan behar duten portaerez. 
EI7.1 Ur-jardueren zentro bat erabiltzeko kondizioak eta haren ingurumen-inpaktua aztertzea. 
EI7.2 Ingurumen-inpaktua izan dezaketen erabiltzaileen jarduera ohikoenak deskribatzea. 
EI7.3 Ingurumenarekiko errespetuan sentsibilizatzeko eta ingurumen-inpaktua minimizatzeko, ur-jardueren zentro batean banakako 
eta/edo taldeko zer ekintza proposa daitezkeen deskribatzea. 
EI7.4 Ingurua errespetatzeko adibide izatea une oro. 

 
A8: Uretako soroslearen mantentze teknikoaren eta kondizio fisikoaren oinarrizko programa bat garatzea. 

EI8.1 Uretako sorosleak eraginkortasunez esku hartzeko izan behar dituen gaitasun fisikoak identifikatzea. 
EI8.2 Salbamenduan eta sorospenean izan behar diren gaitasun fisikoak kontrolatzeko eta garatzeko baliabideak eta metodoak 
deskribatzea. 
EI8.3 Igeriketa-erresistentzia mantentzeko behar den gutxieneko igeriketa-karga eta haren aldizkakotasuna ezartzea. 
EI8.4 Uretako sorosleak eraginkortasunez esku hartzeko izan behar dituen gaitasun teknikoak identifikatzea. 
EI8.5 Prebentzio-entrenamenduetan erabiltzeko simulazioak diseinatzeko teknikak deskribatzea. 
EI8.6 Istripuetan edo larrialdi-egoeretan esku hartzeko teknikak entseatzeko segida periodiko bat ezartzea. 
EI8.7 Istripu batean esku hartzeko entsegu batean, gauzatze teknikoaren azterketa kritikoa egitea. 

 
A9: Zaintza- eta kontrol-teknikak eta -protokoloak aplikatzea ur-jardueren zentro batean esleitutako areetan. 

EI9.1 Zaintza-lanetan egiten diren akatsik ohikoenak deskribatzea. 
EI9.2 Zaintza-lanetan arreta mantentzeko teknikak deskribatzea. 
EI9.3 Ur-instalazio eta -eremuren bat aztertzea zaintza-arauak eta -teknikak kontuan hartuta, zaintza-lekuak erabakitzeko. 
EI9.4 Deskribatzea erabiltzaileen zer portaera izan daitezkeen arriskutsuak haientzat eta sorosleentzat. 
EI9.5 Istripu batean esku hartzeko entsegu batean, erabilitako zaintza-ekintzaren azterketa kritikoa egitea. 

 

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. 
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• Laguntzekoa. 
• Komunikaziokoa. 
• Uretatik ateratzekoa eta ebakuatzekoa. 
• Salbamendu-postua. 

2. Ur-instalazioetako sorospenari buruzko legedi espezifikoa eta ur-instalazioetako sorospenarekin 
erlazionatutako legedia. 

− Legeak eta araudiak: 
• Uretako sorospenaren alderdi etiko eta legalak. 
• Uretako soroslearen laneko eskubideak eta betebeharrak. 
• Uretako soroslearen erantzukizun zibila eta penala. 
• Berariazko legedia/araudia. 

− Oztopo arkitektonikoak: 
• Estatuko eta erkidegoko legedia. 
• Oztopo fisiko motak. 
• Aldaketa arkitektonikoak eta lekuen funtzionaltasuna. 
• Ur-instalazioen ezaugarriak. 

3. Ur-instalazioetan sorospeneko istripuak eta laneko arriskuak prebenitzea. 
− Ur-inguruneko istripuak. 

• Ur-inguruneko istripuen kausarik ohikoenak. 
• Istripuen prebentzioko printzipioak. 
• Ur-instalazioetako arrisku-faktoreak. 
• Ur-instalazioen kondizio higieniko-sanitarioak. 

− Zaintza. 
• Postuaren kokapena. 
• Zaintza estatikoa eta/edo dinamikoa. 
• Uretako zaintzako teknikak. 
• Eremua kontrolatzeko estrategiak. 
• Zaintza-txandak. 
• Zaintzaren alderdi psikologikoak. 
• Estresa eta neke psikikoa. 
• Estresa kontrolatzeko estrategiak. 

− 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. 
• Komunikaziokoa. 
• Leku-aldaketetakoak. 
• Ebakuaziokoak. 

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

• Entzute aktiboa. Entzuteko erroreak. 
• Enpatia. 
• Pentsatzen laguntzea. 
• Komunikazioaren helburuak. 
• Arauak betetzea. 
• Arrisku-egoeren 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. 
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• Nortasunaren garapeneko etapen ezaugarriak, parte-hartzearekin lotuta. 
• Autonomia pertsonala mugatua duten 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. 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. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ur-instalazioetako sorospena 
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