
 

Saskibaloiko kirol-teknikariaren ikastaro 
Singularra (erdi-mailako hasierako zikloa) 

Iruñea, 2023ko martxoaren 9tik maiatzaren 18ra 

 
 
 
Ikastaro hau araubide bereziko kirol ikasketen barne dago. Ikasketa horiek hezkuntza 
sisteman sartuta daude eta beraz, balio akademikoa dute. Bi mailatan egituratzen dira: 
erdi maila eta goi maila. Saskibaloi Kirol Teknikariaren titulua erdi mailakoa da eta bi 
ziklo ditu: hasierako zikloa eta amaierako zikloa. 
 
 
Erdi-mailako hasierako zikloko ikasturte hau modalitate singular gisa garatuko da. 
Modalitate singularra saskibaloi taldeak entrenatzen duten eta inolako titulaziorik edo 
arautua ez dagoen titulazioa duten pertsonei zuzenduta dago. 
 
Modalitate singularrari esker, jardunean dauden entrenatzaile horien esperientzia eta 
aldez aurreko prestakuntza ez-arautua baloratu ahal izango dira, curriculum osagarria 
eginez saskibaloiko kirol-teknikariaren hasierako zikloaren ziurtagiria lortu ahal 
izateko eta, beraz, hezkuntza-sistemak aitortutako titulazioen esparruan sartzeko. 
 
 
Eskaintza singularra egiteko, Nafarroako Kirol Eskolak Nafarroako Saskibaloi 
Federazioaren laguntza du. 
 

   

   

   



SSSaaarrrbbbiiidddeeeaaa:::   
   
Zer baldintza bete behar dituzte modalitate berezi honetan interesa duten 
pertsonek? 

 
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua edo ondorio akademikoetarako 
baliokidea. 
- Formakuntza praktikoko moduluaren salbuespen osoa egiaztatzea (*). 
- Sarrera-probaren ordezko kirol-merezimendua duela egiaztatzen duen ziurtagiria 
edukitzea (**). 
- Gutxienez 1. mailako federazio-titulazioa (edo baliokidea) edo aurreko 10 
denboraldietan 5 denboraldi osoko lan-esperientzia edo kirol-esperientzia 
egiaztatzea. 
- Nafarroako Saskibaloi Federazioko begirale edo entrenatzaile izateko lizentzia, 
gutxienez 3 urtetan, azken 5 urteetan. 

 
 
(*) Ikastaroa amaitu aurreko bi urteetan garatutako 300 ordutik gorako 
esperientzia, hasierako zikloko gaitasun orokorrekin eta prestakuntza praktikoko 
moduluaren ikaskuntzaren emaitzekin lotuta. 

 
(**) Gutxienez denboraldi batez lehiaketa federatiboko edozein kategoriatan 
lehiatu izana, infantil mailatik hasi eta absolutu mailara arte. 

 
 

Aurretiko izen-ematea 
 
Izena emateko eskabideak Nafarroako Kirol Eskolako idazkaritzan aurkeztu beharko 
dira (Kirolaren Ikasketa, Ikerketa eta Medikuntza Zentroa). Julian Gayarre kalea, 16 
zenbakiaren aurrean. 31005. Iruña) edo formacion@fundacionmiguelindurain.com 
helbide elektronikoaren bidez urtarrilaren 16tik otsailaren 9ra, honako web orri 
honetan eskura daitekeen inprimaki ereduaren arabera: aulaceimd.navarra.es 
 
 
Eskabide-inprimakiarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: 
 
- NAN/AIZ/Pasaportearen fotokopia. 
- DBHko graduatu-tituluaren, baliokidearen edo goi-mailako titulazioaren fotokopia. 
- Sarrera-proba espezifikoaren ordezko kirol-merezimendua duela egiaztatzen duen   
agiria. 
- Praktiken modulua guztiz salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria. 
- Nafarroako Saskibaloi Federazioko federatua dela egiaztatzen duen agiria. 
- Federazioko titulazioaren fotokopia. 
- Lan edo kirol-esperientziaren ziurtagiria. 
 
 
Gehienezko plaza kopurua: 30 
 



OOOnnnaaarrrtttuuuaaa   iiizzzaaattteeekkkooo   ppprrrooozzzeeeddduuurrraaa 
 
Onarpen-batzordeak aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta lehentasun-zerrenda 
egingo du, baremazio-irizpideen arabera. Prozesu hori amaitutakoan, ikastetxeko 
idazkaritzan ikastaroan onartutakoen zerrenda argitaratuko da. 
 
Inskribatutako pertsonen lehentasun-zerrenda egiteko irizpideak: 
 
- Lehentasuna izango dute prestakuntza edo federazio-titulazioa egiaztatzen duten 
pertsonek, prestakuntzarik ez dutenen aldean. 
- Aurreko irizpidea aplikatzetik lortutako talde bakoitzaren hurrenkerak kontuan hartuko 
du lan-kirolaren esparruan esperientzia handiagoa edo txikiagoa izatea. 
 

Matrikulazioa: 
 
Onartuen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, matrikula egiteko astebete emango 
da (otsailaren 9tik 17ra). ENaDxT – NaKirolE (Miguel Induráin Fundazioa) fundazioko 
Idazkaritzak kuota ordaintzeko jarraibideak emango ditu. 
 
Ikastaroko matrikulazioa 100 €-koa da. 
 

Ordainketa kontu honetan egin beharko da:  
ES 33 2100 3693 23 2210035448 (Caixabank) 
Kontzeptua: EMHZ SINGULARRA eta ikaslearen izen-abizenak 

 
Ordainagiria ENaDxTko-NaKirole Idazkaritzan aurkeztuko da 
 

      

   

FFFooorrrmmmaaakkkuuunnntttzzzaaa---ppplllaaannnaaa      
   
Irakasle-taldeak, eskatzailearekin elkarrizketa bat izan ondoren, banakako prestakuntza-
plan bat ezarriko du, maila horretarako eskatzen den prestakuntza osatzeko. 
 
Garatu beharreko formakuntzak, nahitaez bertaratu beharreko aurrez aurreko saioak eta 
urrutiko lan autonomoko saioak (gela birtuala) izango ditu. Lan hori guztia tutoretza 
presentzialarekin zein urrunekoarekin konbinatuko da. 

   
   



IIIkkkaaassstttaaarrroooaaarrreeennn   gggaaarrraaapppeeennnaaa   
   
Ikastaroa martxoaren 9tik maiatzaren 18ra bitartean egingo da (9 aste). 
Aurrez aurreko eskola-orduen kopurua ez da 30 ordutik gorakoa izango (10 ordu bloke 
komunean eta 20 ordu bloke espezifikoan). Ikasleek ordu gehiago edo gutxiago izango 
dituzte, aurretik egindako prestakuntzaren arabera. Saioak federazioen prestakuntzan 
jorratu ez diren edukiak osatzera zuzenduta egongo dira. 
 
Aurrez aurreko irakastorduak arratsaldeko edo asteburuko ordutegian egingo dira. 
Bloke espezifikoaren zati presentzialaren egutegia (martxoaren 9tik apirilaren 20ra): 
 
Datak  Ordutegia Irakastorduak (20 ordu) 
 
Martxoak 9 (Og) 
 

 
18:00 – 21:00 

 
3 ordu 

 
Martxoak 12 (Ig) 
 

 
17:30 – 21:30 

 
4 ordu 

 
Martxoak 22 (Az) 
 

 
18:00 – 21:00 

 
3 ordu 

 
Martxoak 26 (Ig) 
 

 
17:30 – 21:30 

 
4 ordu 

 
Apirilak 3 (Al) 
 

 
18:00 – 21:00  

 
3 ordu 

 
Apirilak 12 (Az) 
 

 
18:00 – 21:00  

 
3 ordu 

 

Parte ez-presentziala 

Aurrez aurreko partea baimendutako lan edo ariketa praktikoekin osatuko da. Bloke 
espezifikoko ebaluazio-lanak apirilaren 20ko 23:55 baino lehen entregatu beharko 
dira. 

 
 
 
 
 
 
 



Bloke komunaren aurrez aurreko zatiaren egutegia (apirilaren 28tik maiatzaren 
18ra): 
 
Datak Ordutegia Irakastorduak (10 ordu) 
 
Apirilak 28 (Or) 
 

 
18:00 – 21:00  

 
3 ordu 

 
Maiatzak 3 (Az) 
 

 
18:00 – 21:00  

 
3 ordu 

 
Maiatzak 11 (Og) 
 

 
17:00 – 21:00  

 
4 ordu 

 
Bloke komunaren zati presentziala azterketa presentzialaren bidez ebaluatuko da 
maiatzaren 18an, osteguna, 18:00etan, KAIMZeko ikasgeletan. 
 
 
Saio bakoitzera joateko, ikasleak egin behar duen curriculum indibidualizatua hartuko da 
kontuan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEErrrrrreeefffeeerrreeennntttzzziiiaaakkkooo   aaarrraaauuudddiiiaaa 

   
Erreferentziako araudia 
 
• 1363/2007 Errege Dekretua, urriaren 24koa, araubide bereziko kirol-irakaskuntzen 
antolamendu orokorra ezartzen duena. 
 
• 248/2011 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatean araubide 
bereziko kirol irakaskuntzen antolamendua eta garapena arautzen dituena. 
 
• 99/2017 Foru Dekretua, azaroaren 8koa, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan 
araubide bereziko kirol-irakaskuntzetako saskibaloiko kirol-teknikari tituluaren egitura 
eta curriculuma ezartzen dituena. 
 
• 43/2012 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan 
araubide bereziko kirol irakaskuntzen erdi mailako hasierako zikloaren bloke komunaren 
egitura eta curriculuma ezartzen dituena (ekainaren 12ko 58/2015 Foru Aginduak 
aldatua). 
 
• 90/2018 Ebazpena, otsailaren 23koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen 
zuzendari nagusiarena, Escuela Navarra del Deporte – Nafarroako Kirol Eskolari baimena 
ematen diona saskibaloiko kirol-irakaskuntzak, araubide bereziko kirol-irakaskuntzen 
bloke komuna eta urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren lehen xedapen 
iragankorrak aipatzen dituen kirol-prestakuntzako jarduerak irakasteko. 
 
• 306/2019 Ebazpena, maiatzaren 29koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiarena, 
Nafarroako Foru Komunitatean modalitate bereziko araubide bereziko kirol-
irakaskuntzen onarpen-jarraibideak, eskola-egutegia eta ordutegi orokorra eta erdi-
mailako kirol-zikloen antolaketa eta funtzionamendua ezartzen dituena. 
 
 
 
 
 
 

IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiioooaaa   ///IIIzzzeeennnaaa   aaauuurrrrrreeetttiiikkk   eeemmmaaattteeekkkooo   eeepppeeeaaa:::   

 
Nafarroako Kirol Eskola (NakirolE) 
Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroa (Larrabide estadioa) 
Julian Gayarre kalea (16 zenbakiaren aurrean). 
31005. IRUÑA 
Tfnoa.: 848 431585   
E-mail: formacion@fundacionmiguelindurain.com 
 
 
 


