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2014ko martxoaren 18ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde
iraunkorrean parte hartu zuten ondoan
aipatu ditugun lagunek. Bertan irizpena
eman zen, aho batez, ondoko
egitasmoaren gainean: Nafarroako
Foru Komunitatean araubide bereziko
kirol irakaskuntzetako Mendi
Ertainetako Kirol-teknikari tituluaren
egitura eta curriculuma ezartzen dituen
foru dekreturako egitasmoa.

1 - ARAU AURREKARIAK
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak1 kirol
irakaskuntzaren antolaketa eta haren egituraren eta antolamenduaren printzipio
orokorrak arautzen ditu hezkuntza sistemaren barrenean. Etapa, maila eta ikasketa
mota guztiak eredu koherente batean biltzen ditu, zeinean kirol irakaskuntzako
zikloek eginkizun garrantzitsuak betetzen baitituzte, kirol modalitate bateko lanbide
jarduera izanen duten ikasleak prestatzeari begira, eta lan eta kirol munduaren
bilakaerari eta herritar aktiboei egokitzen laguntzen baitute.
Bestetik, Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legeak2 kirolaren antolamendua
ezartzen du, eta 55.1 artikuluan zehazten du ezen, Gobernuak, Hezkuntza
Ministerioak proposaturik, kirol-teknikarien ikasketak arautuko dituela, hezkuntza
mailetan ageri diren betebeharren arabera. Xedapen horri jarraituz, martxoaren 3ko
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2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa.
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10/1990 Legea, urriaren 15ekoa, Kirolari buruzkoa.
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318/2000 Errege Dekretuak3 Kirol-teknikari eta Goi mailako Kirol-teknikari tituluak
ezartzen ditu Mendi-kirol eta Eskalada espezialitateetan, dagozkien gutxieneko
irakaskuntzak onesten ditu eta horietan sartzeko probak eta baldintzak arautzen
ditu.
Halaber, Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak4, II.
tituluko I. kapituluaren (Foru Komunitateko Administrazioaren eskumenak arautzen
ditu) 5. artikuluko h) atalean, ezartzen du Nafarroako Gobernuaren eskumena dela
kirol-teknikarien prestakuntza garatu eta arautzea.
Foru dekreturako egitasmo honek Nafarroako Foru Komunitatean Mendi
Ertainetako Kirol-teknikari tituluaren curriculuma arautzeko xedea du, curriculum
hori Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko
13/1982 Lege Organikoaren 47. artikuluan5 Nafarroako Foru Komunitateari arlo
honetan ematen zaizkion eskumenak erabiliz garatzen delarik.
Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan, araubide bereziko kirol irakaskuntzaren
antolamendua eta garapena arautzen dituen abenduaren 28ko 248/1011 Foru
Dekretuak eredu bat zehazten du araubide bereziko kirol irakaskuntzaren
curriculuma garatzeko, kirol modalitate eta espezialitateen ezaugarri eta
helburuetara egokitu dadin, baita ikasleen ezaugarri eta beharretara ere eta, hain
zuzen ere, eredu horri jarraituz prestatu da egitasmo hau.6

2 - FORU DEKRETURAKO EGITASMOAREN DESKRIBAPENA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretuaren zirriborroa osatzen duten atalak
dira: 9 artikulu, xedapen gehigarri bakarra, xedapen indargabetzaile 1, 2 azken
xedapen eta 4 eranskin.
Arau egitura horrekin titulu honen curriculuma osatzen duten elementuak arautzen
ahal dira: lanbide profila, curriculuma, irakaskuntzen antolaketa eta sekuentziazioa,
sarbidea eta ezarpenerako baldintzak.
3

Martxoaren 3ko 318/2000 Errege Dekretua, Mendi-kirol eta Eskalada espezialitateetako Kirolteknikari eta Goi mailako Kirol-teknikari tituluak ezartzen dituena eta, halaber, horiei dagozkien
gutxieneko irakaskuntzak eta probak eta horietan sartzeko baldintzak.
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15/2001 Foru Legea, uztailaren 5ekoa , Nafarroako Kirolari buruzkoa.
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13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari
buruzkoa.
6

248/2011 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitatean araubide bereziko
kirol ikasketen antolamendua eta garapena arautzen dituena.
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Titulu honen lanbide profila, arau honen 3. artikuluan aurkeztu eta 1. eranskinean
garatzen denak, oinarrizko zenbait alderdi ditu: lanbide profilaren deskribapena,
gaitasun unitateak, lanbide gaitasunak, kirol arloan duen kokapena eta lan
egoeretako erantzukizuna.
Bosgarren artikulua, berari loturik dagoen 2. eranskinarekin batera, Nafarroan
arautzen den curriculumaz ari da eta bi zatitan banaturik dago. Alde batetik,
moduluen izendapena, iraupena eta sekuentziazioa daude eta, bestetik,
lanbidearen ikaskuntzaren muina osatzen duten lanbide moduluen garapena.
Irakaskuntza hauetako curriculumeko moduluak honela egituratzen dira: bloke
komun bat, izaera zientifiko eta tekniko orokorreko zeharkako moduluez osatua;
berariazko bloke bat, espezialitate bakoitzeko berariazko kirol prestakuntza
zientifiko eta teknikoko moduluak dituena; bloke osagarri bat, baliabide
teknologikoak erabiltzeko eta beste hizkuntza batzuetako hizkuntza gaitasunak
eskuratzeko prestakuntza helburuak dituzten edukiak barne hartzen dituena; eta
prestakuntza praktikoko bloke bat, maila edo gradu bakoitzeko bloke komuna,
berariazkoa eta osagarria gainditutakoan eginen dena.
Araubide bereziko kirol irakaskuntzetan sartzeko eta gora egiteko betekizunei
dagokienez, 3. eranskinean garatzen den 6. artikuluak arautzen ditu Mendi
Ertainetako Kirol-teknikari irakaskuntzetan sartzeko berariazko probak eta kirol
betekizunak.
Azkenik, foru dekretu honek arautzen duen azken elementua 9. artikuluan eta hari
dagokion 4. eranskinean azaltzen da: irakasleen titulazioko betekizunak,
irakaslanerako titulazioen baliokidetasunak, prestakuntza praktikoko blokearen
jarraipenerako eta sarbide probak egiteko titulazioen baliokidetasunak eta ikastetxe
publikoetako irakasleentzako betekizunak.
3 - FORU DEKRETURAKO EGITASMOAREN TESTUARI BURUZKO
BESTELAKO GAIAK
Foru dekreturako egitasmoaren zirriborroari agiri hauek gehitu zaizkio:
- 44/2013 Foru Agindua, besteak beste, irizpen honen xede den foru dekretua
prestatzeko prozedura hastea erabakitzen duena.
- Araudiko memoria, memoria ekonomikoa, justifikazio memoria eta antolaketa
memoria.
- Generoaren eragineko txostena.

4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jo du Nafarroako Foru
Komunitatean araubide bereziko kirol irakaskuntzetako Mendi Ertainetako Kirolteknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretuaren
proposamena.
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Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman da.

Iruñean, 2014ko martxoaren 18an
O. E.
Kontseiluburua,

Idazkaria,

Pedro González Felipe

Ignacio Iriarte Aristu
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