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Goi Mailako heziketa zikloa: Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza
Izaera

Lortutako Gaitasunak

• Natura eta aisialdirako zaletasuna.
• Oro har, jarduera fisikorako, eta batez
ere, kirola egiteko zaletasuna.
• Taldeko kiroletan eta jarduera
fisikoetan parte hartzeko zaletasuna.
• Taldeko jarduerak animatzeko
zaletasuna.
• Sasoi fisikoaren oinarri biologikoak
jakiteko interesa.

• Gizarteeta kirolanimazioko proiektuen ebaluazioplana
garatu eta erregistratzea.
• Gizarteeta kirolanimazioko proiektua abian jartzeko
kudeaketa egitea.
• Gizarteeta kirolanimazioko programetako partehartzaileen
forma fisikoa, gaitasun motorra eta motibazioak ebaluatzea.
• Banakako, taldeko, erremintako eta jolaseko gorputzeta
kirolekintzen irakaskuntza programatzea.
• Gizarteeta kirolinklusioko jarduerak programatzea.
• Gorputzeta kirolekintzen eta jolasen bidezko olgeta
programatzea.
• Era guztietako partehartzaileentzako gorputzeta
kiroljarduerak eta jolasak irakasteko saioen ariketak eta
atazak diseinatzea.
• Jarduerak gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak
daudela bermatzea.
• Jarduerak gauzatzean istripuak dituzten parte hartzaileei
oinarrizko arreta ematea.

Zikloaren irtenbideak
Lan eremua: Gizarteanimazioa,
gorputzeta kirolirakaskuntza
testuinguru eta adin desberdinetan,
animazio turistikoa eta hezkuntza
aisialdiko jarduerak; eta jardueren
planifikazioaz, antolakuntzaz eta
ebaluazioaz arduratzen da. Era
guztietako erabiltzaileentzako eta
turismo aktiboko enpresentzako
lehiaketa ezofizialen eta gorputzeta
kirolekitaldi txikien antolakuntzaz
arduratu daiteke.

Goi-mailako beste ikasketak: Medikuntza eta jarduera fisiko
eta kirola zientzietan lizentzaduna. Maisu (espezialitate
guztietan). Erizaintzan eta Fisioterapian diplomatua. Gizarte
Hezkuntza. Lan Harremanak. Gizarte lana. Turismoa.
Lanterapia. GizaNutrizioa eta Dietetika. Podologia.

MODULUAK

1. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN
Iraila - ekaina

Talde-dinamizazioa
Egoera fisikoa baloratzea eta istripuetan eskuhartzea
Animazio-turistikoko jolasak eta jolas-jarduera fisikoak

3

Banakako kirol-jarduera fisikoak
Taldeko kirol-jarduera fisikoak
Kirol-jarduera fisikoak irakasteko metodologia
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak

7
5
3
3

Gizarte- eta kirol-animazioa planifikatzea
Tresna bidezko kirol-jarduerak fisikoak
Gizarte-inklusiorako kirol-jarduera fisikoak
Ingeles teknikoa
Enpresa eta ekimen sortzailea
Gizarte- eta kirol-irakaskuntzako eta -animazioko proiektua
Lantokiko prestakuntza *

2. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN
Iraila - ekaina

6

3

7
2
8
8
2
3
50 ordu guztiak,
martxotik ekainera

360

* Azken hiruhilekoan praktikak egingo dituzu sektoreko enpresetan, instututik koordinatuta eta lanpostua aurkitzea helburu duela.

