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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA UR-INSTALAZIOETAN ISTRIPUA IZAN DUTENAK ERRESKATATZEA 

(zeharkakoa)  
Kodea  MF0271_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 istripuak prebenitzea 40 
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: UC0271_2 UR-INSTALAZIOETAKO ISTRIPU EDO LARRIALDI-
EGOERETAN PERTSONAK ERRESKATATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ur-instalazioko larrialdi-egoerak baloratzea, eta uretako erreskatea behar den kasuetan jarraitu beharreko prozedurak ezartzea. 

EI1.1 Ustez itotzen ari den pertsonaren portaerak deskribatzea, eta portaera horien ondorioak ezartzea. 
EI1.2 Testuinguru fisikoa, jarduera eta erabiltzaileen portaera behar bezala definituak dauden larrialdi-egoerako kasu batean, istripua 
izan duenaren zein gainerako erabiltzaileen segurtasuna hobetzeko jarraitu beharreko jarraibideak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.3 Esku hartu behar den eta egoera ondo definitua dagoen kasu batean, egoera aztertzea eta arriskuan dauden pertsonei laguntzeko 
laguntza-baliabide gisa zer material erabil daitezkeen zehaztea (buiak, erreskate-besoak, erreskate-uztaiak...), aukeren abantailak eta 
eragozpenak zehaztuz. 
EI1.4 Pertsona bat edo gehiago uretatik erreskatatu behar diren egoera simulatu batean: 

− Ur-instalazio naturalaren edo artifizialaren arriskua sor dezaketen ezaugarriak aztertzea: lasterra, tenperatura, oztopoak, etab. 
− Pasatzeko eremua, uretara sartzeko lekua eta uretatik ateratzeko lekua identifikatzea. 
− Egoeraren ezaugarriak kontuan hartuta komunikaziorik egokiena ezartzea (lagunarekin, inguruko erabiltzaileekin, laguntza-

baliabideekin, etab.). 
− Uretako erreskaterako teknikak aukeratzea (sartzeko, hurbiltzeko, harremanetan jartzeko, kontrolatzeko, uretan lekuz aldatzeko 

eta uretatik ateratzeko), kasuaren ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Kasu bakoitzaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, eta hobetzeko proposamena modu arrazoituan ezartzea. 

A2: Segurtasunez eta eraginkortasunez egitea uretan sartzeko, hurbiltzeko, kontrolatzeko eta lekuz aldatzeko maniobrak, egoeretara 
egokituz. 
EI2.1 Uretara sartzean kontuan izatea irisgarritasuna, gertutasuna eta uraren ezaugarriak, eta behar bezala sartzea. 
EI2.2 Istripua izan duenarengana hurbiltzeko igeriketarako teknika egokiak erabiltzea. 
EI2.3 Soroslearen arropa jantzita, 25 m-ko distantzian maniki bat erreskatatzea, gehienez ere 45 segundoan, eta ekintza-segida hau 
betez: irteerako posizioan zutik jarri, seinalea entzun eta gero uretara sartu, 12,5 m igeri egin estilo librean, manikia igerilekuaren 
hondotik — igerilekuaren alderik sakonenetik— jaso eta 12,5 m atoian eraman, arnasbideak uretatik kanpo dituela. 
EI2.4 Itotzeko prozesuan kordean dagoen pertsona kontrolatzeko jarraitu beharreko arauak deskribatzea, eta harengandik askatzeko 
teknikak behar bezala erakustea. 
EI2.5 Uretan, burua kanpoan izanik oreka mantentzea, hankak eta/edo besoak mugituz, lekuz aldatu gabe. 
EI2.6 Uretan biktimari eusteko eta hura lekuz aldatzeko teknikak azaltzea eta aplikatzea, arnasbideak uretatik kanpo dituela. 
EI2.7 Istripua izan eta konorterik gabe dagoen/bere kordean dagoen pertsona baten kasuan, harengana hurbiltzea, hura kontrolatzea 
eta uretan lekuz aldatzea, hainbat material eta teknika erabiliz, kasu bakoitzaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, eta hobetzeko 
proposamenak modu arrazoituan ezartzea. 
EI2.8 50 m-ko distantzian maniki bat erreskatatzea, gehienez ere 1 minutu eta 10 segundoan, eta ekintza-segida hau betez: irteerako 
posizioan zutik jarri, seinalea entzun eta gero uretara sartu, 25 m igeri egin estilo librean, manikia igerilekuaren hondotik — igerilekuaren 
alderik sakonenetik— jaso eta 25 m atoian eraman, arnasbideak uretatik kanpo dituela. 
EI2.9 75 m egitea, lehorrean lekuz aldatuz eta erreskate-materiala erabiliz, gehienez ere 1 minutu eta 30 segundoan, eta ekintza-segida 
hau betez: irteerako posizioan zutik jarri, bainujantzia, mahuka motzeko elastikoa eta txankletak jantzita; seinalea entzun eta gero 
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12,5 m egin lehorrean; aurrez zehaztutako erreskate-materiala hartu —ohiko altura batean (1,5 m eta 2 m artean) zintzilik egongo da 
edo zoruan bertikalean kokatuta—; gainerako 12,5 m lehorrean egin materialarekin; uretara ondo sartu materialarekin; 25 m igeri egin 
estilo librean; konorterik gabe dagoen itxura egiten ari den pertsona bat ondo jaso (ur gainean egongo da eta ikasleari bizkarra 
emanda); eta 25 m atoian eraman materiala ondo erabiliz, arnasbideak uretatik kanpo dituela. 
EI2.10 Hegatsak erabiliz, 100 m-ko distantzian maniki bat erreskatatzea, gehienez ere 2 minutuan, eta ekintza-segida hau betez: 
irteerako posizioan zutik jarri hegatsak eskuan dituzula, seinalea entzun eta gero hegatsak jantzi, uretara sartu, 50 m igeri egin estilo 
librean hegatsekin, manikia igerilekuaren hondotik — igerilekuaren alderik sakonenetik— jaso eta 50 m atoian eraman, arnasbideak 
uretatik kanpo dituela. 

 
A3: Istripuren bat izan zezakeen norbait uretatik ateratzeko maniobrak segurtasunez eta eraginkortasunez egitea. 

EI3.1 Istripuren bat izan zezakeen eta bere kordean/konorterik gabe dagoen eta muineko lesiorik ez duen norbait uretatik ateratzea, 
protokoloei jarraituz eta teknika behar bezala aplikatuz. 
EI3.2 Uretan istripua izan eta muineko lesioa izan lezakeen norbaiten ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.3 Muineko lesioa duen norbait gaizki manipulatzeak dituen ondorioak deskribatzea. 
EI3.4 Muineko lesioa izan dezakeen norbait uretatik ateratzeko erabil daitezkeen materialak erabiltzeko moduak zerrendatzea eta 
deskribatzea. 
EI3.5 Muineko lesioa duen itxura egiten duen lagun baten kasuan, material egokia erabiliz ateratzea laguna, bi eta/edo hiru sorosleko 
talde bat antolatuz, protokoloen arabera eta teknikak behar bezala aplikatuz. 
EI3.6 Kasu bakoitzaren azterketa kritikoa eta ebaluazioa egitea, eta hobetzeko proposamenak modu arrazoituan ezartzea. 

 
A4: Istripua izan duenari edo laguntzaileei eman beharreko informazioa larrialdi-egoeraren arabera kudeatzea. 

EI4.1 Istripua izan duena uretan kontrolatzeko unean harekin harremanetan jartzeko jarraibideak deskribatzea. 
EI4.2 Istripua izan duena uretan lekuz aldatzeko eta uretatik ateratzeko unean harekin harremanetan jartzeko eta mezua emateko 
jarraitu beharreko jarraibideak deskribatzea. 
EI4.3 Ingurune-kondizioak, baliabide materialak eta giza materialak eta erabiltzaileen portaera aurreikusten den erreskate-simulazio 
batean, ekintza hauek egitea: 

− Istripua izan zezakeen batekin jarrera lasaigarri eta atsegin batean jartzea harremanetan, eta aldi berean esku hartzea. 
− Gainerako erabiltzaileekin harremanetan jartzea, egoerak txarrera ez egiteko izan behar duten portaera argi adieraziz edo 

maniobraren bat egiteko laguntza eskatuz. 
− Istripua izan duenaren ustezko senideekin harremanetan jartzea, haiek lasaituz eta istripua izan duenaren egoeraren eta 

bilakaeraren berri emanez. 
 

A5: Larrialdi-egoeretan autokontrol-teknikak aplikatzea. 
EI5.1 Larrialdi-egoerak ebazteko autokontrol-teknikak deskribatzea. 
EI5.2 Esku hartzeko kondizioak, istripua izan duenaren ezaugarriak, esku-hartze lekua eta istripua izan duenarenganako distantzia 
zehazten diren kasu batean, uretako erreskateko maniobretan antsietatea kontrolatzeko sorosleak erabil ditzakeen teknikak 
deskribatzea, eta haien proposamen zehatz bat egitea ustezko esku-hartzean erabiltzeko. 
EI5.3 Istripua izan duena lekuz aldatu behar den kasu praktiko batean, kontrol kognitiboko, fisikoko eta jokabidezko teknikak aplikatzea, 
leku-aldaketan antsietatea kontrolatzeko. 

 

Edukiak 
1. Urpeko oinarrizko igeriketa. 

− Fisika-ezagutza urpean igeri egiteari aplikatuta. 
• Presio hidrostatikoa. 
• Boyle-Mariotte Legea. 
• 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. 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. 
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3. Ur-instalazioetako erreskate-teknikak 
− Kokapenekoak, erreferentzia-puntuetakoak eta leku-antolaketakoak. 
− Materiala uretako erreskateko baliabide osagarri gisa erabiltzea. 

• Salbamendu-uztaia. 
• Erreskate-hodia. 
• Torpedo-buia. 

− Uretara sartzeko teknikak: Materialik gabe. Materialarekin. 
− Istripua izan duenarengana hurbiltzeko teknikak. 

• Salbamendura egokitutako igeriketa-estiloak. 
• Krol estiloa eta haren egokitzapenak. 
• Bular-estiloa eta bular-estiloko ostiko alderantzikatua. 
• Bizkar-estiloa eta atoian eramateko haren egokitzapena. 
• Tximeleta-estiloko ostikoa eta haren aplikazioak. 
• Salbamendu-materialarekin gerturatzeko teknikak. 

− Harremanetan jartzeko, kontrolatzeko eta biktima baloratzeko teknikak. Kordean. Askatzeko maniobrak: definizioa eta motak. 
Konorterik gabe. 

− Istripua izan dutenak lekuz aldatzeko teknikak. Materialik gabe. Materialarekin. 
− Istripua izan duena uretatik ateratzeko teknikak. Materialik gabe. Materialarekin. 
− Muineko lesioa edo politraumatismoa duen norbait. Uretara sartzea, hurbiltzea, kontrolatzea eta ateratzea. 
− Istripua izan duena ebakuatzea. Beste baliabide batzuekin koordinatzea. 
− Uretan erreanimatzeko teknikak. 

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. Komunikazioa larrialdi-egoerei aplikatuta. 
− 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. 
 

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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