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1. TOKIA, EGUNA ETA ORDUAK 
 
Ikastaroa Euskal Pilota Federazioak sustatzen du, Euskal Kirol Federazioen Batasunaren laguntzarekin. 
Sarbide-proba, bloke espezifikoa eta praktikaldia federazioak berak antolatzen/ematen/babesten ditu.  
 Bloke komuna, bestalde, hezkuntza-administrazioak —kasu honetan, Euskal Kirol Federazioen Batasunak— 
baimendutako zentro batek eman behar du. 
 

 
ANTOLATZAILEA/ 

IRAKASLEA TOKIA EGUNAK ORDUAK 

BLOKE KOMUNA 

 
EKFB Kirol 

Irakaskuntzen 
Zentroa 

GETXO 

 
2022/10/03 
2023/02/04 

 

 

BLOKE 
ESPEZIFIKOA 

EEPF 
ABADIÑO 

(Euskadiko Euskal 
Pilota Federazioa) 

2023/01/09 
2023/05/12 

 

PRAKTIKALDIA 
 

EEPF 
 

 2023/05/12 
2024/05/12 

 

 
* Ikaslea ezin bada bloke komun honetako egutegira egokitu, kirol-modalitate honetako edo beste batzuetako 
ikastaro-maila bereko beste edozein bloke komun egin ahal izango du. Horretarako, dagokion federazioan 
matrikulatu beharko da.  
 Ikasturte honetako diploma lortzeko, bloke komuna gainditu izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko du federazio 
honetan, praktikaldia amaitu baino lehen.  
 
 
 

I. MAILAKO EUSKAL PILOTAKO ENTRENATZAILE-IKASTAROAREN DEIALDIA 

  

Deialdi honetako entrenatzaile-ikastaroa bat dator aldi iragankorra deritzonaren prestakuntza-jarduerak 
arautzen dituen otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan ezarritakoarekin. 
 
Prestakuntza amaitutakoan, eta aipatutako otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan eskatutako 
baldintzak bete badira, Kirolaren Euskal Eskolaren (Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritza) 
aintzatespen ofiziala lortuko da eta, beraz, dagozkien diploma ofizialak emango zaizkie. 
 
Jarduera antolatu duen federazioak otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan ezarritako baldintzak 
betetzen ez baditu, ez da prestakuntza aitortuko eta, ondorioz, ez da diploma ofizialik lortuko. Era berean, 
Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak zehaztu ahal izango du ezin dela jarraitu eragindako 
kirol- prestakuntzako jarduerarekin, gertaera horien berri izaten duen unetik, federazio sustatzaileak izan 
ditzakeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboei kalterik egin gabe. 
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2. PRESTAKUNTZAREN HELBURUAK 
 

I. mailako ikastaroak kirol-hastapenaren etapan aritu nahi duten teknikarientzat dira. Maila honetan gaitasun 
orokor hauek eskuratuko dira: 

o Kirol-hastapena dinamizatu, irakatsi eta zehaztu. 
o Kirolariek maila honetako jarduera, lehiaketa eta ekitaldietan parte hartzen duten bitartean, antolatu, 

lagun egin eta babestu. 
 
* Hori guztia erreferentziazko programazioan ezarritako segurtasun-baldintzen eta jarraibideen arabera. 

 
 

3. EGITURA ETA EZAUGARRIAK 
 
Ikastaroa 3 bloketan egituratuta dago: bloke komuna, espezifikoa eta praktikaldia. 

 
BLOKE KOMUNA 

MODULUAK / ARLOAK ORDU PRESENTZIALAK  URRUNERAKO ORDUAK 

Kirol-jokabidearen oinarriak  20 
Lehen sorospenak  30 
Jarduera fisiko egokitua eta desgaitasuna  5 
Kirol-antolakuntza  5 
GUZTIRA  60 

 
BLOKE ESPEZIFIKOA 

MODULUAK / ARLOAK ORDU PRESENTZIALAK  URRUNERAKO ORDUAK 

Antolaketa eta araudia 36 m, 54 m 
frontoian eta trinketean.  7 

Hastapen tekniko-taktikoa 36 m, 54 m 
frontoian eta trinketean. 14 16 

Metodologia eta didaktika pilotan 
hasteko. 10 8 

Pilota-eskolak.  5 
Prestakuntza osagarria  5 
GUZTIRA 24 41 

 

PRAKTIKALDIA 150:00etan. 

 
Prestakuntzaren ezaugarriak: 
  

o  Bloke komuna: 
o Ikastaroaren modalitatea online da, hau da, hezkuntza-plataformaren bidezkoa eta 

banakakoa. 
o Online prestakuntzaren ezaugarriak: 

1. Teorikotzat hartzen diren ordu guztiak teleprestakuntza-modalitatearen 
arabera egingo dira. 

2. Ikasleak ikastaroa egiten den plataforma informatikoan sartuko dira, beren 
erabiltzaile-izenarekin eta pasahitzarekin; ikastaroa antolatzen duen 
erakundeak aldez aurretik esleituko baitizkie. 

3. Eduki teoriko guztia plataforma horretan egongo da eskuragarri, eta ikasleak 
bere ekipo informatikoan deskargatu edo inprimatu ahal izango du, 
aztertzeko edo kontsultatzeko. 

4. Programaren modulu bakoitzak hiru zati ditu:  
 Moduluaren eduki teorikoak. 
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 Moduluko ariketak. 
 Modulua ebaluatzeko probak. 

o Bloke komuna gainditzeko, ikasleak hau bete beharko du:  
o Azken notari dagokion portzentajea hau izango da: 

1. Notaren % 60: 
 Plataformako lana:  

 Ariketak. 
 Atazak. 
 Online testa. 
 Taldekako azalpen-

lan birtualak. 
2. Notaren % 40: 

 Aurrez aurreko azken azterketa 
teorikoa. Irakasgai bakoitzeko bat 
egingo da. Test-motakoa izango da. 

o Bloke espezifikoa: 
o Ikastaroaren modalitatea online eta aurrez aurre da; hau da, hezkuntza-

plataformaren bidez, banaka, online formatuan eta aurrez aurreko saioen bidez.  
o Online prestakuntzaren ezaugarriak: 

1. Teorikotzat hartzen diren ordu guztiak teleprestakuntza-modalitatearen 
arabera egingo dira. 

2. Ikasleak ikastaroa egiten den plataforma informatikoan sartuko dira, beren 
erabiltzaile-izenarekin eta pasahitzarekin; ikastaroa antolatzen duen 
erakundeak aldez aurretik esleituko baitizkie. 

3. Eduki teoriko guztia plataforma horretan egongo da eskuragarri, eta ikasleak 
bere ekipo informatikoan deskargatu edo inprimatu ahal izango du, 
aztertzeko edo kontsultatzeko. 

4. Programaren modulu bakoitzak hiru zati ditu:  
 Moduluaren eduki teorikoak. 
 Moduluko ariketak. 
 Modulua ebaluatzeko probak. 

o Bloke espezifikoa gainditzeko, ikasleak hau bete beharko du:  
 Azken notari dagokion portzentajea hau izango da: 

 Notaren % 60: 
o Plataformako lana:  

 Ariketak. 
 Atazak. 
 Online testa. 
 Taldekako azalpen-lan birtualak. 

 Notaren % 40: 
o Aurrez aurreko azken azterketa teorikoa. Irakasgai 

bakoitzeko bat egingo da. Test-motakoa izango da. 
o Saio presentzialak: ordutegiaren % 80an joan behar da nahitaez. Saio presentzialak egun eta 

ordu hauetan emango dira: 
 2023/02/25 

 09:00-15:00 
 2023/02/26 

 09:00-15:00 
 2023/03/18 

 09:00-15:00 
 2023/03/19 

 09:00-15:00 
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o Praktikaldia 
o Federazioko berezko jardueretan edo federazioak baimendutako kirol-elkarteetakoetan egingo 

dira. 
o Praktikaldia hasteko nahitaezkoa izango da ikasleak bloke espezifikoa osorik gainditzea eta 

matrikulatuta egotea edo bloke komuna amaituta izatea. 
o Gehienez ere 12 hilabeteko epea izango da, bloke espezifikoko arloetako notak argitaratzen 

direnetik hasita. 
 
4. SARTZEKO BALDINTZAK 
 

o Bigarren Hezkuntzako (DBH) graduatu titulua edo ondorio akademikoetarako titulazio parekidea 
ziurtatu beharko da*. 
* Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren pareko titulazioa. 

a) Teknikari laguntzaile titulua.  
b) Teknikari titulua.  
c) Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) bigarren maila gaindituta izan beharko da, eta, halakorik ezean, 
Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko lehenengo bi mailetan guztira gehienez ere bi ikasgai dituela gainditu gabe 
ziurtatu beharko du.  
d) Goi Mailako Batxilergo titulua.  
e) Irakaskuntza ertainen erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditzea.  
f) 1963ko planeko hirugarren maila edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetako ikastaro komun 
esperimentalen bigarren maila gainditzea.  
g) Ofizialia industrialeko titulua.  
h) Ondorio akademikoetarako aurrekoetakoren baten baliokidetzat jotako beste ikasketa batzuk gainditzea.  
k) Batxilergoaren baliokideak diren titulu eta egoera guztiak (taularen eskuinaldean) 

* Eskola graduatua eta DBH ez dira parekideak. 
* DBHko titulurik edo parekiderik ez badu, ordezko probak gaindituta sartu daiteke (baita gradu 
ertaineko LHn sartzeko proba gaindituta ere). Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak egiten du proba hori 
urtean behin. Informazio gehiagorako, egin klik hemen. 

o Sarrera-proba espezifikoa gainditzea. Ikusi 5. idatz-zatia.  
o Kirol-merezimendu hauek egiaztatzea:  

 
5. MERITUEN ETA BESTE PRESTAKUNTZA OFIZIALEN BIDEZ ARLOAK KONPENTSATU-
BALIOZKOTU 

 
o Interesatuak federazioan aurkeztu beharko ditu eskaera eta agiriak, ikastaroa hasi baino gutxienez 20 

egun lehenago.  
 Bloke komuneko arloak: 

 Jarduera fisikoen eta kirolaren arloko irakaskuntza ofizialak egiaztatzeagatik: 
 Ikusi baliozkotzeen taula. 

 Jarduera fisikoarekin eta kirol-jarduerarekin zerikusirik ez duten beste irakaskuntza 
ofizial batzuk egiaztatzeagatik, gai bera badute eta eskola-karga berdina edo 
handiagoa badute. 

 Eskaera  
 Bloke espezifikoko arloak: 

 Kirol-modalitate/-espezialitate horretako irakaskuntza espezifikoak egiaztatzeagatik, 
gai bera eta irakastordu berberak edo gehiago duten beste ikasketa ofizial batzuetan. 
Eskaera 

 971/2007 Errege Dekretuak ezartzen duen goi-mailako kirolaria edo errendimendu 
handiko kirolaria izateagatik, bloke espezifikoko arloen konpentsazioa lortu ahal 
izango da, baldin eta horien edukiak teknika, taktika eta erregelamenduaren alderdiei 
buruzkoak badira. Eskaera 

o Kirol-modalitate honetako edo beste bateko bloke komuna gaindituta dutenek (LOE bloke komuna) edo 
aurreko ikastaro batzuetan bloke espezifikoko arlo batzuk gaindituta dituztenek, ez dute inolako 
konbalidaziorik egin beharko; aitzitik, dagokion ziurtagiri ofizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu 
beharko dute federazioan. 

 



   

5/6 

6. PRAKTIKETAKO ZIURTAGIRIA LORTU, ESPERIENTZIA EGIAZTATUZ 
 

o Teknikari edo entrenatzaile gisa lan- edo kirol-arloko esperientzia zehatz bat egiaztatzen duten ikasleek 
praktiketako ziurtagiria eskuratu ahal izango dute, praktikaldia egin beharrik gabe. 

o Aukera hori izateko ezaugarriak: 
 Lan- edo kirol-arloko esperientzia kirol-modalitate/-espezialitate berean eta prestakuntza-

maila bereko jardueretan. 
 Ezarritako orduen bikoitza baino esperientzia handiagoa. 

 I. mailarako, eskola-kiroleko jardueretan prestakuntza edo lan- edo kirol-esperientzia 
egiaztatzen bada: 150 ordu. 

 Bloke espezifikoa hasi aurreko esperientzia izan behar du oso-osorik. 
o Lan- edo kirol-arloko esperientzia ziurtatzeko: 

 Lan-arloko esperientzia: 
 Besteren konturako langileak: kontratuaren iraupena, gauzatutako jarduera eta lan 

egindako aldia adierazten dituen enpresa-ziurtagiria. 
 Norberaren konturako langileak: zergapekoen erroldan gutxienez urtebetez altan 

egotearen ziurtagiria eta interesdunaren adierazpen bat, bere jarduera 
esanguratsuenak biltzen dituena. 

 Kirol-arloko esperientzia: 
 Kirol federatua: Espainiako federazioaren edo euskal federazioaren ziurtagiria, 

gauzatutako jarduera eta horren aldia adierazten dituena. 
 Eskola-kirola: dagokion foru-aldundiaren ziurtagiria, gauzatutako jarduera eta horren 

aldia adierazten dituena. 
o Ikasle interesdunak eskaera aurkeztu beharko du federazioan praktikaldia hasi aurretik. 

 
 
7. HIZKUNTZA 
 

o Euskara  
 
8. DIPLOMA 
 

o Prestakuntza osoa gainditzen dutenek diploma ofizial hau jasoko dute: 
o Euskal Pilotako I. mailako entrenatzailea 

o Euskal Pilota modalitateko/espezialitateko irakaskuntzak dagokion dekretuaren bidez hezkuntza-
sistemara pasatzen direnean, ikasleek diplomaren baliokide akademikoa eskuratu ahal izango dute, 
kasu honetan, Euskal Pilotako Erdi Mailako Hasierako Zikloaren Ziurtagiria.  

 
 
9. INSKRIPZIOA 
 

o Izena emateko tokia eta modua:  
o EUSKADIKO EUSKAL PILOTA FEDERAZIOA 
o Astola auzoa 26. Abadiño (Bizkaia) 
o Tel: 946818108 / Faxa: 946818471 
o E-posta: formakuntza@euskalpilota.org 

o Izena emateko epea: 2022ko irailaren 12a 
o Aurkeztu beharreko dokumentazioa (ezin da posta elektronikoz bidali. Aurrez aurre edo posta 

arruntaz): 
1. NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia. 
2. NAN tamainako bi argazki (izen-abizenak atzealdean idatzita).  
3. Gutxieneko titulazio akademikoa, edo, halakorik ezean, ordezko heldutasun-proba gainditzea. 

Baimendutako dokumentuak: 
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 Ikasketa-tituluaren edo tasak ordaindu izanaren frogagiriaren fotokopia 
konpultsatua. 

 Hezkuntza ordezkaritzek emandako ordezko titulazioaren ziurtagiriaren originala 
edo fotokopia konpultsatua. 

 Ziurtagiri/espediente akademiko ofizialaren originala edo fotokopia konpultsatua 
(ikasketak egin ziren ikastetxean bertan eskatu beharrekoa. Ziurtagiri ofizialak Eusko 
Jaurlaritzaren logoa du). 

 Kalifikazio-liburuaren fotokopia konpultsatua (eskola-liburua). 
1. Arloak konpentsatu edo baliozkotzeko edo gainditutako prestakuntza egiaztatzeko:  

 Baliozkotzeak: Eskaera, deialdi honetako 5. idatz-zatiaren arabera. 
 Aurretik gainditutako arloak egiaztatzeko: ziurtagiri ofizial konpultsatua. 

1.  Prestakuntza-jardueraren baldintzapeko aitorpena ezagutzen duela dioen idazki sinatua. 
Erantsitako eredua 

* Kopiak konpultsatu daitezke administrazio publiko batzuetan (ez guztietan), notarioenean edo 
Kirolaren Euskal Eskolan bertan. 
* Kiroleko Euskal Eskolak baimendutako edo onartutako aurreko ikastaroetan I. mailako eskaintza 
partzialeko prestakuntza egin duten ikasleek ez dute NANaren eta titulazio akademikoaren fotokopia 
aurkeztu beharko.  

o Plaza-kopurua : 30 (inskripzio-ordenaren arabera) 
 

o Prezioa:  
 

 PREZIOA 
Sarrera-probak 0 
Bloke komuna osorik 80 € 
Bloke espezifikoa osorik 350 € 
Praktikaldia 0 
GUZTIRA 430 € 

* Matrikulazio partziala arloka egiteko aukera dago: 
- Bloke espezifikoaren kasuan, 5,40 euro ordainduko dira irakastordu bakoitzeko. 
- Bloke komunaren kasuan, egin beharreko orduen arabera hainbanatuko da 

prezioa. 
o Ordaintzeko era:  

o Kontu-zenbakia: BBVA 0182 1290 3602 0150 6705 
(Zenbateko hori ikaslea ikastaroan onartua izan dela baieztatzen denean ordainduko da). 
 
* Matrikulatzeko oharrak: 

o Ikaslea ikastaro osoan matrikulatu daiteke, blokeka edo arloka (sartzeko baldintza orokorrak eta 
espezifikoak betez gero). 

o Gogoratu behar da sarbide-probak gehienez ere 18 hilabeteko balioa duela, eta, beraz, epe horren 
ondoren arlo edo bloke batean matrikulatu ahal izateko, sarbide-proba berriz egin eta gainditu beharko 
dela. 


