Kualifikazioen Katalogoaren eguneratzea:
PRE/1339/2016 AGINDUA eta PRE/1340/2016 AGINDUAren bidez Lanbide Kualifikazioen Katalogo
Nazionala eguneratzen da. Eguneratutako agiriak INCUAL-etik deskargatu daitezke.

Gorputz eta kirol ekintzak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ur-instalazioetako sorospena (AFD096_2). 2.M
Behe- eta erdi-mendiko ibilbideetan zeharreko gidaritza (AFD159_2). 2.M
Bizikletazko ibilbideetan zeharreko gidaritza (AFD160_2). 2.M
Ur-amiletako gidaritza (AFD161_2). 2.M
Sakan lehor edo urtarretan zeharreko gidaritza (AFD338_2). 2.M
Ingurune naturalean, zaldi-ibilbideetan zeharreko gidaritza (AFD339_2). 2.M
Ur-eremu naturaletako sorospena (AFD340_2). 2.M
Ur-instalazioetako salbamenduko eta sorospeneko modalitateko kirol-hastapenak (AFD538_2). 2.M
Espazio eskiagarrietan pistak balizatzea, seinaleztatzea eta sorospena (AFD501_2). 2.M
Urpeko gidaritza eta kirol-urpekaritzako hastapenak (AFD502_2). 2.M
Espeleologiako gidaritza (AFD503_2). 2.M
Espeleologiako kirol-hastapenak (AFD504_2). 2.M
Hipikako eta zaldi-jardueretako kirol-hastapenak (AFD505_2). 2.M
Igeriketako eta haren espezialitateetako kirol-hastapenak (AFD506_2). 2.M
Aparailu libreko eta finkoko ontzien belako kirol-hastapenak (AFD507_2). 2M
Judoko eta defentsa pertsonaleko kirol-hastapenak eta sustapena (AFD508_2). 2.M
Eskrimako kirol-hastapenak (AFD612_2). 2.M
Golfeko kirol-hastapenak (AFD613_2). 2.M
Piraguismoko kirol-hastapenak (AFD614_2). 2.M
Teniseko kirol-hastapenak (AFD615_2). 2.M
Karateko kirol-hastapenak (AFD663_2). 2.M
Errugbiko kirol-hastapenak (AFD664_2). 2.M
Taekwondoko kirol-hastapenak (AFD665_2). 2.M
Balio anitzeko entrenamendu-aretoko egokitze fisikoa (AFD097_3). 3.M
Musikaren laguntza bidezko taldeko egokitze fisikoa (AFD162_3). 3.M
Igeriketa-jarduerak (AFD341_3). 3.M
Ur-eremu naturaletako eta instalazioetako sorospen-zerbitzuen koordinazioa (AFD539_3). 3.M
Gorputz- eta kirol-ekintzetako animazioa eta jolas-animazioa (AFD509_3). 3.M
Minusbaliotasuna duten pertsonentzako gorputz- eta kirol-ekintzetako animazioa eta jolas-animazioa
(AFD510_3). 3.M
30. Uretako fitnessa eta hidrozinesia (AFD511_3). 3.M
31. Yogako heziketa (AFD616_3). 3.M

Nekazaritza
32. Zaldien oinarrizko heziketa (AGA344_2). 2.M

Arte grafikoak
33. Argitalpenerako laguntza (ARG292_3). 3.M

Ostalaritza eta turismoa
34. Mendiko aterpeen eta aterpetxeen zaintza (HOT653_2). 2.M

Itsasoa eta arrantza
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Instalazio eta planta hiperbarikoetako eragiketak (MAP009_2). 2.M
Ur gaineko konponketak egiteko eta berriz flotarazteko urpeko eragiketak (MAP010_2). 2.M
Obra hidraulikoak eta leherketak egiteko urpeko eragiketak (MAP011_2). 2.M
Salbamenduko eta erreskateko urpeko eragiketak (MAP496_2). 2.M
Uretako sorospenera xedatutako ontzien eta motor nautikoen gobernua (MAP619_2). 2.M
Ingurune hiperbarikoetako saiakuntza ez-suntsitzaileak, ikuskapena eta lokalizazioa (MAP497_3). 3.M
Natura- eta kultura-ondare murgilduko urpeko esku-hartzeak (MAP498_3). 3.M
Konplexu eta sistema hiperbarikoetako eragiketak gainbegiratzea (MAP499_3). 3.M

Segurtasuna eta ingurumena
43. Baso-suteak zaintzeko eta itzaltzeko eragiketak egitea eta natura- eta landa-inguruneko kontingentzietan
laguntzea (SEA595_2). 2.M
44. Ingurune urtarra eta hiperbarikoa zaintzeko eta kontrolatzeko eragiketak (SEA532_2). 2.M
45. Ezbeharrak jotako biktimak eta objektuak bilatzeko eta berreskuratzeko urpeko eragiketak (SEA533_2).
2.M
46. Suteen prebentzioa eta mantentze-lanak (SEA534_2). 2.M
47. Baso-suteetan eragiketak koordinatzea eta natura- eta landa-inguruneko kontingentzietan laguntzea
(SEA596_3). 3.M
48. Ur kontinentaletako uretako larrialdiak kudeatzea (SEA535_3). 3.M

