Lanbide arloa: JARDUERA FISIKOAK ETA KIROLAK
OINARRIZKO
HEZIKETA ZIKLOA

ERDI-MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

Kirol Instalazioen Irisgarritasuneko eta Kontserbazioko oinarrizko
profesionala
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Zaldi-Jardueretako teknikaria
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Natura-inguruneko gidari lanetako eta aisialdiko teknikaria

16

Egokitzapen Fisikoko goi-mailako teknikaria
Gizarte- eta Kirol-Irakaskuntzako eta -Animazioko goi-mailako
teknikaria

18

GOI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

20
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Matrikulatzen den LOE titulua:
KIROL INSTALAZIOEN
IRISGARRITASUNEKO ETA
KONTSERBAZIOKO OINARRIZKO
PROFESIONALA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

3009

Zientzia aplikatuak I

Ikusi eskema: ZIENTZIA APLIKATUAK I ETA II

3010

Zientzia aplikatuak II

Ikusi eskema: ZIENTZIA APLIKATUAK I ETA II

3011

Komunikazioa eta
gizartea I

Ikusi eskema: KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA I ETA II

3012

Komunikazioa eta
gizartea II

Ikusi eskema: KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA I ETA II

3003

Oinarrizko administrazioteknikak

UC0969_1: Oinarrizko laguntza administratiboko eragiketak egitea eta
integratzea.

3004

Artxibatzea eta
komunikazioa

UC0970_1: Erakundetik kanpoko eragileekin egiten diren ohiko zuzemenetan
informazio eraginkorra transmititzea eta hartzea.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri
konbentzionalean edo informatikoan.

3005

Bezeroen arreta

UC1329_1: Bezeroari informazio eraginkorra, egituratua eta protokoloetan
antolatua eman.

3148

Jarduera fisiko eta kiroljardueretako instalazioak
antolatzea eta
erabiltzaileentzat irisgarri
izatea

UC1631_1: Kirol-instalazioan sartzea eta ibiltzea kontrolatzeko eragiketa
lagungarriak egin, eta erabiltzaileei lagundu.
UC1632_1: Kirol-teknikariei laguntza operatiboa eman kirol-instalazioan egiten
dituzten jarduerak garatzeko garaian.
UC1633_1: Kirol-instalazioan segurtasuna hobetzeko prebentzio-eragiketak
egin, eta larrialdiren bat gertatuz gero laguntza emateari ekin.

3149

Laguntza ematea,
espazioak eta jarduerak
antolatzeko eta
materialak banatzeko

UC1631_1: Kirol-instalazioan sartzea eta ibiltzea kontrolatzeko eragiketa
lagungarriak egin, eta erabiltzaileei lagundu.
UC1632_1: Kirol-teknikariei laguntza operatiboa eman kirol-instalazioan egiten
dituzten jarduerak garatzeko garaian.
UC1633_1: Kirol-instalazioan segurtasuna hobetzeko prebentzio-eragiketak
egin, eta larrialdiren bat gertatuz gero laguntza emateari ekin.

Matxurak konpontzea,
eta tresnak, altzariak eta
abarrak ordeztea

UC1631_1: Kirol-instalazioan sartzea eta ibiltzea kontrolatzeko eragiketa
lagungarriak egin, eta erabiltzaileei lagundu.
UC1632_1: Kirol-teknikariei laguntza operatiboa eman kirol-instalazioan egiten
dituzten jarduerak garatzeko garaian.
UC1633_1: Kirol-instalazioan segurtasuna hobetzeko prebentzio-eragiketak
egin, eta larrialdiren bat gertatuz gero laguntza emateari ekin.

3151

Kirol-instalazioetan
oinarrizko prebentzioeragiketak egitea

UC1631_1: Kirol-instalazioan sartzea eta ibiltzea kontrolatzeko eragiketa
lagungarriak egin, eta erabiltzaileei lagundu.
UC1632_1: Kirol-teknikariei laguntza operatiboa eman kirol-instalazioan egiten
dituzten jarduerak garatzeko garaian.
UC1633_1: Kirol-instalazioan segurtasuna hobetzeko prebentzio-eragiketak
egin, eta larrialdiren bat gertatuz gero laguntza emateari ekin.

3152

Lantokiko prestakuntza.

3150
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ZALDI-JARDUERETAKO
TEKNIKARIA

0020

1319

1320

Lehen laguntzak

Zaldien elikadura, maneiu
orokorra eta lehen
laguntzak

Zaldien mantentze fisikoa,
zaintzak eta higienea

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(Urriaren 26ko ECD/1055/20217 Aginduaren ondorengo titulua)

LOGSE

Modulua gaindituta: Erizaintzako oinarrizko teknikak.
EM titulua: Erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria.
(Osasungintza)

LOGSE

Modulua gaindituta: Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen laguntzak.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

LOE

Osatutako titulua EM: Osasun larrialdietako teknikaria.
(Osasungintza)

LOE

Modulua gaindituta: MP1136 Istripuetan egoera fisikoa baloratzea eta eskuhartzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Zaldien eta beste zenbait animaliaren heziketa,
trebakuntza eta oinarrizko zaintza.
EM titulua: Abeltzaintza ustiategietako teknikaria.
(Nekazaritza)
UC0719_2: Zaldi-aziendari jaten ematea, lehen laguntza ematea, eta hura
gobernatzea..

LOGSE

Modulua gaindituta: Zaldizkoen taldeak gidatzea eta zaldien oinarrizko zaintza.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

LOGSE

Modulua gaindituta: Zaldien eta beste zenbait animaliaren heziketa,
trebakuntza eta oinarrizko zaintza.
EM titulua: Abeltzaintza ustiategietako teknikaria.
(Nekazaritza)
UC0720_2: Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze fisikoa egitea..

1321

Ekidoen ugalketa,
hazkuntza eta
aurrerakoen hazkuntza

UC0721_2: Zaldi-aziendaren maneiua egitea ugalketan eta aurrerakoen
hazkuntzan..

1322

Ekidoak ferratzea

UC1136_2: Zaldiak ferratzea prestatzeko eta burutzeko eragiketak egin..

1323

Zaldikoak sokaz otzantzea
eta heztea

UC1122_2: Zaldiak otzandu..
UC1123_2: Zaldiak sokaz otzandu..

1324

Trebatzea

UC1124_2: Zaldi gainean hasieran jarri..

1325

Ekitazio-teknikak

UC1080_2: Zaldiz ibiltzeko oinarrizko teknikak menderatzea..

1326

Zaldi-aziendaren
erakustaldiak eta
lehiaketak

UC0722_2: Zaldi-azienda prestatzea eta egokitzea erakusketetan eta
lehiaketetan aurkezteko..

1327

Zaldi-gida

LOGSE

Modulua gaindituta: Zaldizkoen taldeak gidatzea eta zaldien oinarrizko zaintza.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC1081_2: Pertsonak zaldi-ibilbideetan gidatzea eta dinamizatzea..
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LOGSE

1328

Taldeei arreta ematea

Modulua gaindituta: Talde-dinamika.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

LOE

Modulua gaindituta: MP0017 Gizarte-trebetasunak.

LOE

Modulua gaindituta: MP1124 Talde-dinamizazioa.

LOE

Modulua gaindituta: MP0211 Gizarte-trebetasunak.
UC1081_2: Pertsonak zaldi-ibilbideetan gidatzea eta dinamizatzea..

LOGSE

1329

Ibilbideak antolatzea

Modulua gaindituta: Lehorreko natur inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta
segurtasuna.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
(Otsailaren 25ko 402/2020 Errege Dekretuaren arabera)
UC1079_2: Askotariko lurretan zaldiz egiteko ibilbideak zehaztea eta
antolatzea.

E100

Ingeles teknikoa

Ikusi eskema: E100-Ingeles teknikoa (Euskal Autonomia Erkidegokoa)

1330

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema: LPO EM/GM

1331

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikusi eskema: EES EM/GM

1332

Lantokiko prestakuntza

Ikusi eskema: LP
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Matrikulatzen den LOE titulua:
NATURA INGURUNEKO GIDARI
LANETAKO ETA AISIALDIKO
TEKNIKARIA
1325

1327

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(Urriaren 26ko ECD/1055/20217 Aginduaren ondorengo titulua)

Ekitazio-teknikak

Zaldi-ibilbideetako gida

UC1080_2: Zaldiz ibiltzeko oinarrizko teknikak menderatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Zaldizkoen taldeak gidatzea eta zaldien oinarrizko zaintza.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC1081_2: Pertsonak zaldi-ibilbideetan gidatzea eta dinamizatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Talde-dinamika.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

LOE

Modulua gaindituta: MP0017 Gizarte-trebetasunak.

LOE

Modulua gaindituta: MP1124 Talde-dinamizazioa.

LOE

Modulua gaindituta: MP0211 Gizarte-trebetasunak.
UC1081_2: Pertsonak zaldi-ibilbideetan gidatzea eta dinamizatzea.

1328

UC0506_2: Behe- eta erdi-mendiko nordiko erako lur elurtuetan
eraginkortasunez eta segurtasunez aurrera egin.
UC0507_2: Behe- eta erdi-mendiko nordiko erako lur elurtuetan pertsonak
gidatu eta dinamizatu.

Taldeei arreta ematea

UC0508_2: 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)
UC1866_2: Haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiko jarduerak antolatu,
dinamizatu eta ebaluatu.
UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren
portaera eta eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta.
UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak
erabiltzea.

LOGSE

1329

Ibilbideak antolatzea

Modulua gaindituta: Lehorreko natur inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta
segurtasuna.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC0353_2: Askotariko lurretan (gehienez erdi-mailako mendiak) bizikletaz
egiteko ibilbideak zehaztea eta antolatzea.
UC0505_2: Behe- eta erdi-mendiko ibilbideak zehaztu eta antolatu.
UC1079_2: Askotariko lurretan zaldiz egiteko ibilbideak zehaztea eta
antolatzea.
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LOGSE

1333

Behe eta erdi mailako
mendietako gidaritz

UC0506_2: Behe- eta erdi-mendiko nordiko erako lur elurtuetan
eraginkortasunez eta segurtasunez aurrera egin.
UC0507_2: Behe- eta erdi-mendiko nordiko erako lur elurtuetan pertsonak
gidatu eta dinamizatu.
LOGSE

1334

Bizikleta-gidaritza

Modulua gaindituta: Lehorreko natur inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta
segurtasuna.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

Modulua gaindituta: Txirrindulari-taldeak gidatzea.
EM titulua: Natura inguruneko gorputz eta kirol ekintzen gidaritzako
teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC0508_2: 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)

1335

Aisialdiko teknikak

UC1866_2: Haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiko jarduerak antolatu,
dinamizatu eta ebaluatu.
UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren
portaera eta eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta.
UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak
erabiltzea.

1336

Igeriketa-teknikak

UC0269_2: Igeriketako teknika espezifikoak eraginkortasunez eta segurtasunez
gauzatzea.

1337

Sorospena naturaingurunean

UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen partehartzaile gisa jardutea.
UC1082_2: Ur-ingurune naturaletako istripuak edo larrialdi-egoerak
prebenitzea.
UC1083_2: Ur-ingurune naturaletako istripu edo larrialdi-egoeretan pertsonak
erreskatatzea.

1338

Uretako gidaritza naturainguruneetan

1339

Maniobrak sokekin

1329

Ibilbideak antolatzea

1340

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema: LPO EM/GM

1341

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikusi eskema: EES EM/GM

1342

Lantokiko prestakuntza

Ikusi eskema: LP
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Matrikulatzen den LOE titulua:
EGOKITZAPEN FISIKOKO GOIMAILAKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(Urriaren 26ko ECD/1055/20217 Aginduaren ondorengo titulua)

LOGSE

0017

Gizarte-trebetasunak
LOE

Modulua gaindituta: Taldeen dinamika eta animazioa.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
GM titulua: Haur hezkuntzako goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
Modulua gaindituta: MP1124 Talde-dinamizazioa.
Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua lan-esperientziaren bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbidemodulu hau izango dute baliozkotuta: 0017. Gizarte-trebetasunak.

1136

Egoera fisikoa baloratzea
eta istripuetan esku
hartzea

LOGSE

Modulua gaindituta: Egokitze fisikoaren oinarri biologikoak eta hastapenak.
Modulua gaindituta: Lehen laguntzak eta uretako sorospena
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen partehartzaile gisa jardutea.
UC0273_3: Erabiltzailearen egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa mugatu.

1148

Fitness-a erabilera
anitzeko gelan

UC0274_3: Entrenamendurako erabilera anitzeko gela bati dagozkion
jarduerak programatu, erabiltzailearen osasuna eta ongizatea sustatzea
irizpide hartuta.
UC0275_3: Egokitzapen fisikorako jarduerak irakatsi eta zuzendu, erabilera
anitzeko gelei dagozkien ekipamendu eta materialak baliatuta.

1149

Musika-euskarriaren
bidezko egokitzapen
fisikoko oinarrizko
jarduerak

UC0515_3: Aerobikaren berezko elementuak, haien aldaerak eta antzeko
jarduerak baliatuta koreografiak diseinatu eta egin.
UC0516_3: Taldeko egokitze fisikorako musikaz lagundutako jarduerak
programatu eta zuzendu.

1150

Musika-euskarriaren
bidezko egokitzapen
fisikoko jarduera
espezializatuak

UC0515_3: Aerobikaren berezko elementuak, haien aldaerak eta antzeko
jarduerak baliatuta koreografiak diseinatu eta egin.
UC0516_3: Taldeko egokitze fisikorako musikaz lagundutako jarduerak
programatu eta zuzendu.

1151

Egokitzapen fisikoa uretan

UC1663_3: Uretako fitnesseko abilidadeak eta sekuentziak diseinatu eta egin.
UC1664_3: Uretako fitnesseko jarduerak programatu, zuzendu eta dinamizatu.

1152

Hidrozinesia-teknikak

UC1665_3: Hidrozinesia-protokoloak prestatu eta aplikatu.

1153

Kontrol posturala,
ongizatea eta mantentze
funtzionala

1154

Egokitzapen fisikoko
proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikusi eskema: E200-Ingeles teknikoa (Euskal Autonomia Erkidegokoa)

1155

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema: LPO EM/GM
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1156

Enpresa eta ekimen
sortzailea

LOGSE

Modulua gaindituta: Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien
antolamendua eta kudeaketa.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
GM titulua: Animazio turistikoko goi mailako teknikaria.
(Ostalaritza eta turismoa)

Ikusi eskema: EES EM/GM

1157

Lantokiko prestakuntza

Ikusi eskema: LP
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Matrikulatzen den LOE titulua:
GIZARTE- ETA KIROLIRAKASKUNTZAKO ETA ANIMAZIOKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(Urriaren 26ko ECD/1055/20217 Aginduaren ondorengo titulua)

LOGSE

1123

Aisialdiko eta denbora
libreko jarduerak

UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak
erabiltzea.
UC1869_3: Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea, antolatzea,
kudeatzea eta ebaluatzea.

LOGSE

1124

Talde-dinamizazioa

Modulua gaindituta: Aisiako eta astialdiko animazioa.
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

Modulua gaindituta: Taldeen dinamika eta animazioa.
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Haur hezkuntzako goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Haur hezkuntzako goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Gizarteratzeko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Genero berdintasuna sustatzeko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Modulua gaindituta: MP0017 Gizarte-trebetasunak.
UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren
portaera eta eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta.
UC1870_3: Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta gazteentzako
aisialdiko hezkuntza-proiektuetan talde horiek dinamizatzea eta
gainbegiratzea.
UC1093_3: Aisialdiko egoeretan, taldeak sortzea eta dinamizatzea.

1136

1137

Egoera fisikoa baloratzea
eta istripuetan esku
hartzea

Gizarte- eta kirolanimazioa planifikatzea

LOGSE

Modulua gaindituta: Egokitze fisikoaren oinarri biologikoak eta hastapenak.
Modulua gaindituta: Lehen laguntzak eta uretako sorospena.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen partehartzaile gisa jardutea.
UC0273_3: Erabiltzailearen egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa mugatu.
UC1658_3: Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioko proiektuak egin, kudeatu,
sustatu eta ebaluatu.
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LOGSE

1138

Modulua gaindituta: Animatzeko jokoak eta jolas-ekintza fisikoak
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Animazio turistikoko goi mailako teknikaria.
(Ostalaritza eta turismoa)
UC1095_3: Animazio turistikorako eta olgetarako kultura-jarduerak antolatu
eta garatu.
UC1096_3: Gau-jaialdiak eta ikuskizunak antolatu eta garatu, animazioa
helburu hartuta.
UC1659_3: Mota guztietako erabiltzaileentzako gorputz-, kirol- eta jolasanimazioko ekitaldi, jarduera eta jokoak antolatu eta dinamizatu.

Animazio turistikoko
jolasak eta jolas-jarduera
fisikoak

UC1094_3: Animazio turistikoko jolas-jarduerak eta olgetazko jarduera fisikoak
antolatu eta garatu.
UC1095_3: Animazio turistikorako eta olgetarako kultura-jarduerak antolatu
eta garatu.
UC1096_3: Gau-jaialdiak eta ikuskizunak antolatu eta garatu, animazioa
helburu hartuta.

1139

Banakako kirol-jarduera
fisikoak

LOGSE

Modulua gaindituta: Kirol-ekintza fisiko indibidualak
Modulua gaindituta: Lehen laguntzak eta uretako sorospena.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

1140

Taldeko kirol-jarduera
fisikoak

LOGSE

Modulua gaindituta: Taldeko kirol-ekintza fisikoak.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

1141

Tresna bidezko kiroljarduera fisikoak

LOGSE

Modulua gaindituta: Tresna bidezko kirol-ekintza fisikoak
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

1142

Gizarte-inklusiorako kiroljarduera fisikoak
LOGSE

Modulua gaindituta: Kirol-ekintza fisikoen metodologia didaktikoa.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua lan-esperientziaren bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbidemodulu hau izango dute baliozkotuta: 1143. Gorputz- eta kirol-jardueren
irakaskuntzaren metodologia.

1143

Kirol-jarduera fisikoak
irakateko metodologia

1144

Gizarte- eta kirolirakaskuntzako eta animazioko proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikusi eskema: E200-Ingeles teknikoa (Euskal Autonomia Erkidegokoa)

1145

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema: LPO EM/GM
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1146

Enpresa eta ekimen
sortzailea

LOGSE

Modulua gaindituta: Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien
antolamendua eta kudeaketa.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
GM titulua: Animazio turistikoko goi mailako teknikaria.
(Ostalaritza eta turismoa)

Ikusi eskema: EES EM/GM

1147

Lantokiko prestakuntza

LOGSE

Modulua gaindituta: Lantokiko prestakuntza.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)

Ikusi eskema: LP
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