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P2020rako PRESTAKUNTZA PLANA 
ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUA

Itsasoko Gizarte Institutuak prestakuntza-garapena sustatzen du, 
bere prestakuntza-planen barruan —Europako Gizarte Funtsarekin 
batera finantzatu ahal izango ditu prestakuntza-plan horiek—. Jar-
duera hori etengabeko eboluzio- eta egokitzapen-prozesu baten 
mende dago, sektorearen eskariaren arabera, baita nazioartean ger-
ta daitezkeen etorkizuneko arauen mende edo aurrerapen teknolo-
gikoen edo bertan eragina duen beste edozein motatako aurrerape-
nen mende ere.

Itsasoko eta arrantzako sektoreko profesionalen prestakuntza-beha-
rrei erantzuteko helburuarekin eta itsasoko langileei prestakuntzan 
eta promozioan laguntzeko eta haien lanbide-kualifikazioa eta -gai-
tasuna areagotzeko helburuarekin, onartu eta garatu da itsasoko eta 
arrantzako sektoreak arlo horretan izan ditzakeen premiak aintzat har-
tuko dituen Prestakuntza Plana, Europako Gizarte Funtsarekin batera 
finantza daitekeena. Edonola ere, bat etorriko da Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen (LANE) eta Europar Batasunaren zenbait gomendio-
tan, hitzarmenetan eta zuzentarautan aurreikusitakoarekin —berezi-
ki LANEren 137. gomendioarekin bat etorriko da (itsasoko jendearen 
lanbide-heziketa arautzen duena)—, baita Garraio, Mugikortasun eta 
hiri agenda ministerioak eta Arrantza eta Elikadura, Ingurumen Minis-
terioak ziurtagiri eta titulazio profesionalei buruz xedatutakoarekin eta 
aplikatzekoa den nazioko edo nazioarteko beste edozein araurekin ere; 
horrez gain xedapen hauetan ezarritakoa beteko du: 292/2018 Errege 
Dekretua, maiatzaren 18koa, Itsasoko Gizarte Institutuaren itsasoko eta 
osasuneko lanbide-heziketan sartzeko prozedura eta prestazio-araubi-
dea arautzen dituena (ekainaren 6ko BOE, 137. zk.) eta TMS/693/2018 
Agindua, ekainaren 28koa, maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretua 
garatzen duena (ekainaren 30eko BOE, 158. zk.).. 

Itsasoko Gizarte Institutuaren 2020rako Prestakuntza Plana honako 
prestakuntza-arlo hauetan zehazten da:

• Itsas segurtasuna eta kutsaduraren aurkako borroka.

• Espezialitate-ziurtagiriak.

• Ontziko lanerako kualifikazioak.

• Elektrizitatea eta elektronika.

• Itsasontziko jardueren segurtasuna.

• Hizkuntzak.

• Industria-mekanika.

• Itsas osasuna.

• Lanbide-titulazioak..

2020rako Prestakuntza Planean barnean hartzen diren ikastaroak 
zentro hauetan emango dira:

•  Bamioko (Vilagarcía de Arousa) eta Isla Cristinako (Huelva) Itsasoko 
Gizarte Institutuaren Itsas Prestakuntzako Zentro Nazionaletan.

•  Itsasoko Gizarte Institutuaren probintziako eta tokiko zuzendarit-
zetan.

•  Baliabide propio pertsonalizatuei egindako enkarguetan edo ho-
rretarako sinatzen diren kontratuetan zehatz daitezkeen instala-
zioetan edo prestakuntza-zentroetan, betiere Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko 9/2017 Legean ezarritako kontratazioaren 
arloan aplikatzekoa den arauzko esparruan —9/2017 Legea, aza-
roaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, zeinaren bi-
dez Espainiako ordenamendu juridikora eramaten baitira Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 
2014/24/EB Zuzentarauak (azaroaren 9ko BOE, 272 zk.)—.

Itsasoko Gizarte Institutuaren prestakuntza-ekintzako ikastaro askok 
espezializazio handia eskatzen dute, eta, horregatik, ikastaro horiek 
emango dituzten zentroek Itsasoko Gizarte Institutuak bere curricu-
lum-diseinuetan eskatutako parametroak betetzen dituzten instala-
zioak, ekipamenduak eta azpiegitura teknikoak eduki beharko dituz-
te. Horrez gain, Itsasoko Gizarte Institutuak eskatzen dituen profilak 
egiaztatzen dituzten irakasleek eman beharko dituzte ikastaroak, ka-
litate handiko prestakuntza eskaintzeko. Itsas Prestakuntzako Zentro 
Nazionalak dira horren guztiaren adibide; izatez, zentro horiek instala-
zio egokiak eta puntako teknologia dute eta prestakuntza espezializa-
tua garatzen dute, —itsasoko eta arrantzako sektoreak asko eskatzen 
duena—.

Bestalde, eta kalitate-politika bere funtsezko konpromisoetako bat 
denez gero, Itsasoko Gizarte Institutuak, itsasoko eta osasuneko lanbi-
de-heziketan, Kalitatea Kudeatzeko Sistema inplementatu du, eta da-
gokion ziurtagiria lortu du, UNE-EN-ISO 9001:2015 Kalitatea Kontro-
latzeko Nazioarteko Araua.

Itsasoko Gizarte Institutuaren 2020rako Prestakuntza Plana EURO-
PAKO GIZARTE FUNTSAREKIN batera finantzatuko da, 2014-2020 
aldiko “Enplegua, prestakuntza eta heziketa” programa operati-
boaren barruan. 
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EUROPAR BATASUNA 
EUROPAKO GIZARTE FUNTSA

“EUROPAKO GIZARTE FUNTSAK 
ZURE ETORKIZUNEAN 
INBERTITZEN DU”

PRESTAKUNTZAREN ONURADUNAK:
Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezartzen 
denez, Itsasoko Gizarte Institutuaren itsasoko eta osasuneko lanbide-
heziketaren onuradun izan daitezke::

•  Espainiako nazionalitatea duten langileak edo Europar Batasuneko 
edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide bateko naziona-
litatea duten eta Espainian bizi diren langileak, baita lan-baimena 
eta bizileku-baimena indarrean duten atzerritarrak ere, baldin eta 
eskabidea aurkezten den unean Itsasoko Langileen Gizarte Se-
gurantzako Erregimen Berezian afiliatuta badaude eta altan edo 
altaren pareko egoeran badaude, aldizkako langile finkoak barne.

•  Aurreko atalean sartuta ez egonik ere, Itsasoko Gizarte Institutua-
ren ikastaro baterako onar ditzaten eskatzen dutenak, baldin eta 
eskabidea aurkezteko unean itsasoko eta arrantzako sektorearen 
okupazio baten eskatzaileak badira.

ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUAREN PRESTAKUNTZA-
ESKAINTZAN SARTZEKO BETEKIZUNAK:
Eskabidea aurkezten den unean, onuradun izateko baldintzak be-
tetzeaz gain, data horretan Itsasoko Gizarte Institutuak ikastaro mota 
horietara sartzeko eskatzen dituen betekizunak betetzen direla ere 
egiaztatu beharko da.

ESKABIDEAK:
Itsasoko Gizarte Institutuaren Urteko Prestakuntza Planean barne 
hartzen den ikastaro bat egiteko interesa duen pertsona orok ikastaro 
mota bakoitzerako eskabidea formalizatu beharko du, behar bezala 
beteta eta sinatuta; horretarako, indarrean dagoen eredu ofiziala era-
bili beharko du. Eredu hori Itsasoko Gizarte Institutuaren bulegoetan 
eskuratu ahal izango da edo Gizarte Segurantzaren web-gunetik des-
kargatu ahal izango da (www.seg-social.es), betiere 292/2018 Errege 
Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan ezarritako baldintzetan —292/2018 
Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, Itsasoko Gizarte Institutuaren its-

asoko eta osasuneko lanbide-heziketarako sarbidea eta prestazio-
erregimena arautzen duena (ekainaren 6ko BOE, 137. zk.)— eta maiat-
zaren 18ko 292/2018 Errege Dekretua garatzen duen ekainaren 28ko 
TMS/693/2018 Aginduan ezarritako baldintzetan (2018ko ekainaren 
30eko BOE, 158. zk.).

Aurkeztu ahal izango da:

a) Ikastaro mota jakin baterako eskabide orokor bat, ikastaroa 
emango den lekua eta data zehatza adierazi gabe.

b)  Ikastaro jakin baterako eskabide espezifikoa, Itsasoko Gizarte 
Institutuak ikastaroa emateko aurrez finkatutako datak eta lekua 
adierazita. Kasu horretan, eta eskabideak aldeko ebazpena izan 
arren, eskatzaileak ikastaro horretan plazarik izango ez balu, ha-
ren eskabidea indarrean izango da egingo diren mota horretako 
gainerako ikastaroetarako.

Eskabide bakoitza hogeita lau hilabetez izango da baliozkoa lurralde 
nazional osoan, eskabidearen dataren hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita.

Epe hori amaitu, eta onuraduna eskatutako ikastarorako aukeratu ez 
badute, ulertuko da eskabidea iraungi dela eta beste bat aurkeztu be-
harko dela.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, eskabideak indarraldia 
galdu eta hurrengo hilabetearen barruan berritzen bada eskabidea, 
eta berritze-eskaera horrek aldeko ebazpena jasotzen badu —aurkez-
ten den unean onuradunaren baldintzak zein ikastarorako sarbidearen 
baldintzak betetzeagatik—, hasierako eskabidearen antzinatasunari 
eutsiko zaio.

Itsasoko Gizarte Institutuaren itsasoko eta osasuneko lanbide-hezike-
tako eskatzaile bakoitzak gehienez bost eskabide aurkeztu eta inda-
rrean izan ahal izango ditu.

Itsasoko Gizarte Institutuak prestakuntzaren ondorioetarako ezarritako 
lurralde-banaketaren arabera, eskabideak zuzenduko zaizkio eskat-
zailearen bizilekuari dagokion Itsasoko Gizarte Institutuaren probin-
tziako zuzendaritzaren titularrari. Institutu horrek izango du eskabideak 
ebazteko eskumena, baita ikastaro batera nor joango den hautatzeko 
eta asistentzia kudeatzeko eskumena ere, behin eskaeraren aldeko 
ebazpena eman denean.

Eskabideak aurkeztu ahal izango dira:

a) Itsasoko Gizarte Institutuaren probintziako eta tokiko edozein zu-
zendaritzatan.
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b) Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektro-
nikoaren bidez.

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan au-
rreikusten diren tokietako edozeinetan.

Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 10. artikuluan ezarri-
takoarekin bat etorriz, eskatzailea onuraduna dela eta ikastaro mota 
bakoitzerako baldintza espezifikoak betetzen dituela egiaztatzeko, 
honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, baldin eta dokumen-
tazioa administrazioaren esku ez badago edo administrazioak egin ez 
badu:

a) Eskatutako titulua edo ziurtagiria.

b) Eskatutako titulazio akademikoa edo prestakuntza osagarria.

c) Hala badagokio, aurretiazko lanbide-esperientziaren egiaztape-
na, nabigazio-libretaren bidez, enpresa-ziurtagiriaren bidez edo 
behar bestekotzat jotzen den beste edozein frogabide bidez.

d) Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez duela ino-
lako aldaketarik bere egoera fisikoan eta psikikoan, eta, hartara, 
ez duela eragozpenik bere buruarentzat nahiz gainerako ikas-
leentzat arriskutsuak izan daitezkeen praktikak egin behar diren 
ikastaro mota jakin batzuk egiteko.

 Adierazpen hori ez da eskatuko, baldin eta, eskabidea aurkez-
teko unean, interesdunak itsasontziratzerako gaitasun-ziurtagiri 
medikoa indarrean badu, edo gaitasun hori egiaztatzen duen 
ziurtagiri medikoa badu.

 Eskabidea aurkeztean, onuradunak erantzukizunpeko adieraz-
pen bat baino ez badu aurkeztu eta ikastaroa egiteko plaza bat 
eskaintzen bazaio, aurreko paragrafoan aipatutako ziurtagirie-
tako edozein aurkeztu beharko dio Itsasoko Gizarte Institutuari, 
eta indarrean egon beharko du prestakuntza-ekintzak irauten 
duen bitartean eta, beraz, prestakuntza-ekintza amaitu arte.

e) Hala badagokio, enpresaren ziurtagiria, Itsasoko Langileen Gi-
zarte Segurantzako Erregimen Berezian alta ematea eskatzen 
duen lanpostu bati eusteko edo hura eskuratzeko konpromi-
soarekin, baldin eta prestakuntza-ekintzak dakarren gaitasuna 
eskuratu dela egiaztatzen duen diploma edo ziurtagiria aldez 
aurretik lortu behar bada.

Konpromisoa bere gain hartzeko ahalmena duen enpresaren le-
gezko ordezkariak sinatu beharko du ondorio horietarako balio-

zkoa den ziurtagiria. Ziurtagirian islatuko da: konpromiso horrek 
zenbat iraungo duen; zer lanposturi eutsiko zaion edo zer lan-
postu eskuratuko den; ikastaro zehatzaren eskakizuna; eta eska-
kizun horren arrazoia.

f) 16 urtetik gorakoei eskain dakizkien ikastaroen kasuetan, eskat-
zaileak 18 urte baino gutxiago eta 16 urte baino gehiago badu, 
aitaren, amaren edo legezko tutorearen baimena.

g) Igeriketan behar besteko gaitasuna duen erantzukizunpeko 
adierazpena, adierazpen hori beharrezkoa den ikastaroetarako.

h) Posta elektronikoko helbidea eta/edo beste gailu elektroniko 
batzuetako helbidea edo zenbakia, jakinarazpenak bidaltzeko.

i) Posta elektronikoko helbidea, eskatutako ikastaroa on line egin 
badaiteke.

j) Organo kudeatzaileak eskabidean adierazitako nortasun-datuak 
eta bizileku-datuak egiaztatuko ditu; horretarako, Nortasun Da-
tuak Egiaztatzeko Sisteman eta Bizileku Datuak Egiaztatzeko Sis-
teman kontsultatuko du, hurrenez hurren. Interesdunak berariaz 
adierazi ahal izango du kontsulta horien aurka dagoela; kasu ho-
rretan, nortasun-agiri nazionala, pasaportea edo atzerritarra iden-
tifikatzeko txartela eta errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko ditu.

Prestakuntzarako sarrera bideratzeko eta kudeatzeko, Itsasoko Gizarte 
Institutuak jendeari arreta emateko bulego-sare zabala du tokiko eta 
probintziako zuzendaritzetan. Bulego horietan, teknikari kualifikatuek 
beharrezko informazioa eta aholkularitza emango diete itsasoko eta 
osasuneko lanbide-heziketako eskatzaileei.

IKASTAROETARA BERTARATZEN DIRENAK HAUTATZEKO 
IRIZPIDEAK:

Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 12. artikuluan ezarritako 
baldintzetan hautatuko dira ikastaroetara bertaratuko diren eskatzai-
leak, betiere 13. artikuluko prozedurari jarraituz. 

Itsasoko Gizarte Institutuaren probintzia-zuzendaritzek hautatuko di-
tuzte ikastaroetara joango direnak, haien lurralde-esparruan eskura 
dauden plazen arabera eta itsas prestakuntzako zentro nazionaletan 
dituzten plazen arabera, betiere bere garaian egiten den plaza-eslei-
pena kontuan hartuz.

Hautaketa egiten ari den ikastaro horretarako berariaz aurkeztutako 
eskabideak lehenetsiko dira, ikastaro generikoen aurretik, bi kasuetan 
honako lehentasun-ordena honetan:
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1. Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian 
altan dauden edo antzeko egoeran dauden onuradunak.

2. Ikastaro baterako aurkeztu beharreko ziurtagiria iraungi badaite-
ke, hautaketa egitean lehentasuna izango dute eskabidea ziur-
tagiriaren iraungitze-eguna baino sei hilabete lehenago, gutxie-
nez, aurkeztu dutenek.

3. Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian 
alta ematea eskatuko duen lanpostu bati eusteko konpromi-
soa edo hura eskuratzeko konpromisoa jasotzen duen enpresa 
baten ziurtagiria aurkezten duten onuradunak, baldin eta pres-
takuntza-ekintzak dakarren gaitasuna eskuratu dela egiaztatzen 
duen diploma edo ziurtagiria aldez aurretik lortu behar bada.

4. Aurreko egoeretako batean ere barnean hartzen ez diren onu-
radunen eskabideak ere tramitatuko dira, eskabideak aurkeztu 
diren antzinatasun ordena zorrotzean.

Aurreko 1., 2. eta 3. paragrafoetan ezarritako irizpideen arabera lehe-
nesten diren eskabideak, halaber, aurkeztu diren antzinatasunaren 
arabera ordenatuko dira.

Arrazionaltasunaren, funtzionaltasunaren, ekonomiaren eta sinplifika-
zioaren irizpideak kontuan hartuta, eta probintzia-zuzendaritza baten 
lurralde-esparruko zenbait udalerritan ikastaro mota bera eman behar 
bada eta prestakuntza-ekintza horien artean hogeita hamar egun baino 
gehiagoko tarterik ez badago, probintzia-zuzendaritzek tokiko hautake-
tarako esparrua ezarri ahal izango dute, eta horietan lehentasuna izango 
dute ikastaroak ematen diren tokitik gertu bizi diren eskatzaileak.

Aurrez hautatutako onuradunek Itsasoko Gizarte Institutuak plaza 
eskaini eta hurrengo bi eguneko epean baieztatu beharko dute ber-
taratuko direla, plaza hori hutsik gera ez dadin edo ikastaroa ikasle-
faltagatik egin gabe gera ez dadin.

Dena delako ikastaro motaren ikastaro bakoitzerako, ikasleen lehen 
aurre-hautaketa egingo da. Aurre-hautaketako ikasleen kopurua bat 
etorriko da plaza eskuragarrien kopuruarekin. Edonola ere, erreserbak 
ere finkatuko dira, aurrekoetakoren batek prestakuntza-ekintzara joa-
ngo dela baieztatzen ez badu, erreserbakoak aurre-hautaketara pa-
satzeko.

IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARAK:
Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 14. artikuluaren ara-
bera, Itsasoko Gizarte Institutuak antolatutako ikastaroetako ikasleek 
eskubide hauek izango dituzte:

a) Hautatu diren eta bertaratuko direla baieztatu duten prestakunt-
za-ekintzetan parte hartzeko.

b) Ikastaroaren antolaketari, garapenari eta ebaluazio-sistemari 
buruzko informazio egokia eta behar bestekoa edukitzeko, baita 
ikastaroa emango den zentroaren funtzionamendu- eta biziki-
detza-arauei buruzko informazioa ere.

c) Zentroaren baliabideak, teknikak eta instalazioak erabiltzeko, 
betiere funtzionamendu-arauek ikasleentzat ezartzen dituzten 
irakaskuntza-jardueraren ezaugarrien eta mugen barruan.

d) Haien prestakuntza-errendimenduaren ebaluazio objektiboa 
izateko.

e) Itsasoko Gizarte Institutuak ikastaro bakoitzerako haien esku jart-
zen dituen zerbitzuak erabiltzeko.

f) Joan-etorrietako, ostatuko eta/edo mantenuko gastuak itzult-
zeko, maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 27. eta 28. 
artikuluetan ezarritako baldintzetan. 

Ikasleek betebehar hauek izango dituzte:

a) Bertaratuko direla baieztatu duten ikastaroaren hasieran sartzea 
eta bertaratzea.

b) Eskoletara puntualtasunez joatea prestakuntza-ekintza osoan 
(klase teorikoetara, praktikoetara eta gaitasunaren ebaluaziora), 
justifikatu gabeko absentziarik gabe eta sartzeko eta irteteko or-
dutegiak errespetatuz.

c) Funtzionamendu- eta bizikidetza-arauak betetzea, eta irakas-
leen jarraibideei jarraitzea, bere eskumenen esparruan, baita 
irakasle ez diren langileenak ere, bere eginkizunak betetzean.

d) Bere gaitasunen arabera ahalik eta probetxurik handiena lort-
zeko ikastea eta ahalegintzea, prestakuntza-ekintzetan jasotako 
ezagutzak eta gaitasunak eskuratzeko beharrezkoak diren inte-
resa eta lana erakutsiz.

e) Azterketetan, ariketetan eta praktiketan zintzotasun akade-
mikoaren betebeharra betetzea, soilik bere ahalegina eta irakas-
leak prestakuntza-egoera bakoitzean baimendutako bitartekoak 
eta tresnak baliatuta.

f) Grabaketa-baliabiderik ez erabiltzea, salbu irakasleak progra-
matutako jarduerak horrelako baliabideak erabiltzea eskatzen 
badu. Kasu horietan, ezin izango da eskola-elkarteko inolako 
kideren irudirik grabatu haren borondatearen aurka edo haren 
baimen zehatzik gabe.
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g) Eskoletan, jardueretan eta ebaluazioetan sakeleko telefonoak ez 
erabiltzea, ezta bestelako komunikazio- edo entretenimendu-
baliabiderik ere.

h) Ekipamendu eta material didaktikoa kontserbatzea eta behar 
bezala erabiltzea. Instalazioak, altzariak eta, oro har, ekipamen-
dua haien izaeraren arabera eta haien xedeetarako erabiliko dira, 
eta, hala badagokio, irakasleen eta irakasle ez diren langileen 
jarraibideei jarraituko zaie.

IKASLEEN EZ-BETETZEAK:
Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 16. artikuluan jasotzen 
dira Itsasoko Gizarte Institutuaren ikastaroetara bertaratuko direla 
baieztatu duten ikasleen balizko ez-betetzeak eta aplikatuko litzaiz-
kiekeen ondorioak; edonola ere, ez-betetze horiek epearen barruan 
justifikatzen diren edo ez hartuko da kontuan.

Ez-betetze hauek ezarri dira:

a) Ikastarora hasiera-hasieratik ez sartzea.

b) Ikastaroan hasi eta bertan behera uztea.

c) Ordu teorikoen % 10etik gorako asistentzia-faltak metatzea.

d) Aurreikusitako gaitasunak lortzeko ezinbestekoak diren eskola 
praktikoetako edozeinetara ez bertaratzea.

Aurreko ez-betetze horiei guztiei honako ondorio hauek aplikatuko 
zaizkie: 

a) Ikastaroaren eskabideari uko egitea.

b) Ordaindutako gastuak itzultzeko eskubidea galtzea.

c) Egindako zerbitzuen zenbatekoa ordaindu beharra Itsasoko Gi-
zarte Institutuari. Ordainketa hori modu formalean eskatu de-
nean, eta ordainketa egin artean, aurkez ditzakeen eskabide 
guztiak ukatuko zaizkio.

d) Ez-betetzearen dataren hurrengo sei hilabeteetan aurkezten di-
tuen eskabide guztiak ukatzea.

e) Tramitatzen ari diren, edo alde ebatzi diren, haren gainerako es-
kabideak bertan behera geratzea. 

f) Ez-betetzearen unean ikasleak abian duen ikastaro batera ber-
taratzeko aukeraketa geldiaraztea.

g) Ez-betetzearen ebazpena jakinarazten den unean bertaratzen 
ari den ikastarotik kaleratzea. 

Ez-betetzea idatziz justifikatzen eta egiaztatzen bada, eta bertara-
tuko dela baieztatu ondoren sortutako arrazoi zehatz batean oina-
rritzen bada, ondorio gisa soilik aplikatuko da ikastaroa galtzea eta 
ebaluatua izateko eskubidea galtzea. Dagokion eskabideak inda-
rrean jarraituko du. Ez-betetzea justifikatzeko gehienez hamar egu-
neko epea izango da, ez-betetzea gertatzen den egunetik zenbat-
zen hasita.

BIZIKIDETZA-ERREGIMENA ETA DIZIPLINA-NEURRIAK:
Maiatzaren 18ko 292/2018 Errege Dekretuaren 18. artikulutik 26. ar-
tikulura bitartean arautzen dira bizikidetza-erregimena, ikasleek izan 
ditzaketen arau-hausteak, aplika daitezkeen diziplina-neurriak eta ja-
rraitu beharreko prozedura.

Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke, eta horie-
tako bakoitzari aipatutako Errege Dekretuaren 19. artikuluan jasotako 
diziplina-neurriak aplikatuko zaizkio, behin 292/2018 Errege Dekre-
tuaren 2. atalean finkatutako diziplina-prozedura amaitu ondoren —
ikasleari entzuteko tramitea barne—. 

ITZUL DAITEZKEEN GASTUAK ETA ZORREN 
ERREKLAMAZIOA:
Oro har, Itsasoko Gizarte Institutuak ematen dituen prestakuntza-
ekintzak onuradunen bizitokia dagoen herritik ahalik eta hurbilen egin-
go dira.

Itsasoko Gizarte Institutuaren urteko planetan barnean hartzen diren 
ikastaroetara (irakaskuntza) bertaratzeak ez die inolako gasturik eka-
rriko onuradunei.

Prestakuntza-ekintza amaitu duen ikasleari, edo, kausa justifikatuak 
tarteko, prestakuntza-ekintza hasi ezin izan duen edo utzi behar 
izan duen ikasleari sortu ahal izan zaizkion joan-etorrietako, ostatuko 
eta mantenuko gastuei dagokienez, Itsasoko Gizarte Institutuak ho-
nako gastu hauek hartuko ditu bere gain, maiatzaren 18ko 292/2018 
Errege Dekretuaren 27., 28. eta 29. artikuluetan eta ekainaren 28ko 
TMS/693/2018 Aginduaren 4. artikuluan araututako baldintzetan:

a)  Joan-etorrietako eta mantenuko gastuak, ikaslea bizi den herria-
ren eta prestakuntza-zentroa dagoen herriaren artean 30 kilo-
metroko distantzia edo distantzia handiagoa dagoenean.

b) Joan-etorrietako, mantenuko eta ostatuko gastuak, ikaslea bizi 
den herriaren eta prestakuntza-zentroa dagoen herriaren artean 
50 kilometroko distantzia edo distantzia handiagoa dagoenean.
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Indarrean dagoen araudiaren arabera, Itsasoko Gizarte Institutuak it-
zul ditzakeen gastuak egin dituzten ikasleek gastu horiei dagokien 
itzulketa-eskaera aurkeztu beharko dute; horretarako, Itsasoko Gizarte 
Institutuak ezartzen duen eredu ofiziala erabiliko dute. Hamabost egu-
neko epea izango dute itzulketa-eskaera aurkezteko, ikastaroa amaitu 
eta hurrengo egunetik aurrera (ikastaro bakoitzeko eskabide bat).

PRESTAKUNTZA-EKINTZEN EGUTEGIA:
2020rako Prestakuntza Planean barnean hartzen diren ikastaroak 
emateko datak itsasoko langileen beharretara eta prestasunera ego-
kituko dira.

Ikastaro horietakoren batean parte hartzea eskatu nahi duten pertso-
nek haien bizilekutik hurbilen dagoen Itsasoko Gizarte Institutuaren 
probintziako edo tokiko zuzendaritzara jo beharko dute eta bertan ja-
kinaraziko dizkiete ikastaro mota bakoitzaren ikastaroen datak.

2020rako PRESTAKUNTZA PLANAREN ALDAKETA:
Itsasoko Gizarte Institutuak beretzat gordetzen du 2020rako Pres-
takuntza Planean barnean hartutako ikastaroen kopurua aldatzeko 
aukera (handitzea edo gutxitzea) edo ikastaro mota aldatzeko aukera, 
baldin eta hala egitea gomendatzen eta justifikatzen duten eta plana 
egin eta onartzeko unean kontuan hartu ezin ziren inguruabarrak ba-
daude.

Orientagarriak dira, halaber, 2020rako Prestakuntza Planean barnean 
hartutako ikastaro bakoitzerako esleitutako irakastorduen kopuruari 
buruzko datuak eta hutsik dauden plazen kopuruari (ikasle kopuruari) 
buruzko datuak. Era berean, adierazi behar da Itsasoko Gizarte Institu-
tuak prestakuntza-ekintzetara sartzeko baldintzak alda ditzakeela eta, 
kasu horretan, baldintza berriak egiaztatzea eskatu ahal izango dela, 
aurre-hautaketako fasera pasa aurretik

2020rako 
PRESTAKUNTZA 

PLANEAN 
BARNEAN 

HARTZEN DIREN 
IKASTAROEN 

ZERRENDA

16
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Itsas babeseko oinarrizko prestakuntza

Irakastorduak: 12 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
Xedea: 
•  Itsas babesa gehitu beharraz kontzientziatzea.
•  Itsas babesean eragina duten arriskuak eta mehatxuak ezagutzea.
•  Babesaren eta babesa lortzeko metodoen alorreko zaintzaren gaineko 

kontzientziazioari eutsi beharra ulertzea.
•  Itsasontziaren babes-planean ezarritako baldintzak mantentzea.
•  Aldian behin ikuskatzea itsasontziaren babesak.
•  Babes-tresneria eta -sistemak behar bezala erabiltzea.

 

Segurtasuneko oinarrizko prestakuntza

Irakastorduak: 84 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
Xedea:
•  Itsasontzia utzi behar izanez gero, itsasoan bizirik irautea.
•  Sute-arriskuak minimora murriztea eta behar bezala prestatuta egotea, 

suteak sortzen diren larrialdi-egoerei une oro erantzun ahal izateko.
•  Suteen aurka borrokatzea eta sua itzaltzea.
•  Istripu bat edo edonolako larrialdi medikoa gertatzen denean, berehala 

hartzea neurriak.
•  Larrialdi-prozedurak betetzea.
•  Itsas ingurunearen kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lanean segurtasun-jarduerak aintzat hartzea.
•  Itsasontziaren barruan komunikazioak eraginkorrak izan daitezen 

laguntzea. 
•  Itsasontziaren barruan giza harremanak onak izan daitezen laguntzea.
•  Nekea kontrolatzeko beharrezkoak diren neurriak ulertzea eta hartzea.

  

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVEN-
TION OF POLLUTION FROM THE SHIPS 1973 AND PROTOCOL 1978)

Irakastorduak: 25 Ikasleen kopuru maximoa: 15 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hau lortzeko:
•  MARPOL hitzarmenaren aginduak eta kutsaduraren prebentzioaren arloko 

Espainiako araudiaren aginduak aplikatzea, giza ingurunea eta, zehazki, 
itsas ingurunea babesteko.

ITSAS SEGURTASUNA ETA 
KUTSADURAREN AURKAKO BORROKA

Bilaketa eta salbamendua – IAMSAR (INTERNATIONAL 
AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL)

Irakastorduak: 33 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
• Itsasoan sorospen-seinaleei erantzutea.
• Bilaketako eta salbamenduko eragiketak koordinatzea.
•  Nazioarteko Itsas Erakundearen itsas komunikazioetarako esaldi 

normalizatuak erabiltzea bilaketa- eta erreskate-egoeretan.

ISM kodea (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT)

Irakastorduak: 20 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Itsas segurtasuna bermatzea eta lesio pertsonalak edo gizakien heriotzak 

saihesten direla eta ondasunen eta ingurumenaren gaineko eta, batik bat, 
itsas ingurunearen gaineko kalteak saihesten direla bermatzea.

•  Itsasontziaren eragiketetan eta lan-ingurunean segurtasun-jardunbideak 
ezartzea.

•  Adierazitako arriskuen aurkako neurriak hartzea.
•  Segurtasunaren eta ingurumenaren gainean eragina duten larrialdi-

egoerei aurre egiteko behar besteko ezagutza eguneratuak edukitzea.

Hidrokarburoen isurketa

Irakastorduak: 38 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako helburu hauek lortzeko:
•  Itsasoan hidrokarburoak deskargatzearen ondorioak ulertzea.
•  Hidrokarburoen ondoriozko kutsadura ebaluatzea eta kutsadura horri 

erantzuteko balizko estrategiak aztertzea.
•  Hidrokarburoak ezabatzeko metodoak ezagutzea.
•  Itsasontzien kutsaduraren ondoriozko kalteen gaineko erantzukizunaren 

arloan jarduteko sekuentzia ezagutzea.
•  Itsasontzien kutsaduraren ondoriozko kalteen gaineko erantzukizunaren 

arloan aplikatzekoa den legeria ezagutzea. 
•  Itsas kutsaduraren aurrean jarduteko organigrama eta hedabideekiko 

harremana ulertzea. Agertoki zehatzen simulazioetatik hartutako ekintzak 
aztertzea.
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CERTIFICADOS DE 
ESPECIALIDAD

Bidaiari-ontziak eguneratzea

Irakastorduak: 12 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Betebeharren koadroaren arabera kontrolatzea jendetza, larrialdi-egoeran 

dauden bidaiariei laguntzeko.
•  Komunikazio eraginkorrak ezartzea eta mantentzea, eta komunikazioetan, 

salbamendu-gailuetan eta ontziratze-prozeduretan bidaiariei zuzenean 
zerbitzu egiten dieten langileentzako segurtasun-teknikak aplikatzea.

•  Itsasontziko larrialdi-prozedurak antolatzea.
•  Baliabideen erabilera optimizatzea.
•  Larrialdietako esku-hartzea zuzentzea.
•  Larrialdi-egoeretan bidaiariak eta gainerako langileak zuzentzea.
•  Bidaiarien eta zamaren segurtasunerako eta kroskoaren integritaterako 

prozedurak ezartzea.

Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzietan zama-lanak 
egiteko prestakuntza aurreratua eguneratzea

Irakastorduak: 18 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Zama-lan guztiak modu seguruan egiteko eta ikuskatzeko gai izatea.
•  Gas likidotuko kargen propietate fisikoekin eta kimikoekin ohituta egotea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Ingurumenaren kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea. 

Itsasontzia babesteko ofiziala

Irakastorduak: 26 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Itsasontzia babesteko planaren ezarpena mantentzea eta ikuskatzea.
•  Itsasontziaren arriskuak, mehatxuak eta zaurgarritasuna ebaluatzea, 

babesaren ikuspegitik.
•  Itsasontzia aldian behin ikuskatzea, hartutako neurriak aplikatzen direla eta 

mantentzen direla ziurtatzeko.
•  Babes-tresneriaren eta -sistemen funtzionamendu, proba eta kalibrazio 

egokiak bermatzea.
•  Babesaren eta zaintzaren gaineko kontzientziazioa sustatzea.

Segurtasuneko oinarrizko prestakuntzako ziurtagiria berrestea

Irakastorduak: 16 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Formar al alumno para actualizar y mantener las siguientes competencias:
•  Itsasontzia utzi behar izanez gero, itsasoan bizirik irautea.
•  Suteak saihestea eta suteen aurka borrokatzea eta sua itzaltzea.

Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikaria

Irakastorduak: 50 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Ikaslea laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikari gisa trebatzea.
•  Lan egitean itsasontziko tripulatzaileentzat arriskutsuak izan daitezkeen 

elementuak eta egoerak identifikatzea.
•  Itsasontzian sor daitekeen laneko arriskuko egoera batean zuzen eta 

eraginkortasunez jardutea.

 

ESPEZIALITATE-ZIURTAGIRIAK
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Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan zama-lanak 
egiteko oinarrizko prestakuntza eguneratzea

Irakastorduak: 14 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan zama-lanak segurtasunez egin 

daitezen laguntzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lanak egitea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Hidrokarburoen edo produktu kimikoen deskargaren ondorioz 

ingurumenean sor daitekeen kutsadura saihesteko neurriak hartzea.

Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (ISSMS) 
operadore nagusia eguneratzea

Irakastorduak: 35 Ikasleen kopuru maximoa: 12 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko: 
•  Informazioa transmititzea eta jasotzea, ISSMSaren azpisistemak eta 

tresneria erabiliz, eta ISSMSaren agindu funtzionalak betetzea.
•  Larrialdi-egoeretan zerbitzu irrati-elektrikoak zuzkitzea.

Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (ISSMS) 
operadore mugatua eguneratzea

Irakastorduak: 16 Ikasleen kopuru maximoa: 12 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko: 
•  Informazioa transmititzea eta jasotzea, ISSMSaren azpisistemak eta 

tresneria erabiliz, eta ISSMSaren agindu funtzionalak betetzea.
•  Larrialdi-egoeretan zerbitzu irrati-elektrikoak zuzkitzea.

Suteen aurkako borroka aurreratua

Irakastorduak: 35 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Itsasontzian suteen aurka borrokatzeko lanak kontrolatzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lantaldeak antolatzea eta gaitzea.
•  Suteak hautemateko eta itzaltzeko sistemak eta tresnak ikuskatzea eta 

mantentzea.
•  Suteak eragiten dituzten gorabeherei buruzko txostenak biltzea eta 

ikertzea. 

Petrolio-ontzietan zama-lanak egiteko prestakuntza 
aurreratua eguneratzea

Irakastorduak: 18 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Betebeharren koadroaren arabera kontrolatzea jendetza, larrialdi-egoeran 

dauden bidaiariei laguntzeko.
•  Komunikazio eraginkorrak ezartzea eta mantentzea, eta komunikazioetan, 

salbamendu-gailuetan eta ontziratze-prozeduretan bidaiariei zuzenean 
zerbitzu egiten dieten langileentzako segurtasun-teknikak aplikatzea.

•  Itsasontziko larrialdi-prozedurak antolatzea.
•  Baliabideen erabilera optimizatzea.
•  Larrialdietako esku-hartzea zuzentzea.
•  Larrialdi-egoeretan bidaiariak eta gainerako langileak zuzentzea.
•  Bidaiarien eta zamaren segurtasunerako eta kroskoaren integritaterako 

prozedurak ezartzea.

Kimika-ontzietan zama-lanak egiteko prestakuntza 
aurreratua eguneratzea

Irakastorduak: 18 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Zama-lan guztiak modu seguruan egiteko eta ikuskatzeko gai izatea.
•  Karga kimikoen propietate fisikoekin eta kimikoekin ohitzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Ingurumenaren kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea.

Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzietan zama-lanak 
egiteko oinarrizko prestakuntza eguneratzea

Irakastorduak: 14 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzien funtzionamendu 

seguruan laguntzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lanak egitea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Gas likidotuen desplazamenduaren ondorioz ingurumenean sor daitekeen 

kutsadura saihesteko neurriak hartzea.
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Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzietan 
zama-lanak egiteko prestakuntza aurreratua

Irakastorduak: 62 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Zama-lan guztiak modu seguruan egiteko eta ikuskatzeko gai izatea.
•  Gas likidotuko kargen propietate fisikoekin eta kimikoekin ohituta egotea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Ingurumenaren kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea.

Petrolio-ontzietan zama-lanak egiteko prestakuntza aurreratua

Irakastorduak: 62 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Zama-lan guztiak modu seguruan egiteko eta ikuskatzeko gai izatea.
•  Hidrokarburoko kargen propietate fisikoekin eta kimikoekin ohitzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Ingurumenaren kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea.

Kimika-ontzietan zama-lanak egiteko prestakuntza aurreratua

Irakastorduak: 62 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Formar al alumno para alcanzar las siguientes competencias.
•  Zama-lan guztiak modu seguruan egiteko eta ikuskatzeko gai izatea.
•  Karga kimikoen propietate fisikoekin eta kimikoekin ohitzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Ingurumenaren kutsadura aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea.

Erreskate-ontzi azkarrak

Irakastorduak: 28 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Erreskate-ontzi azkarren eraikuntza, mantentze-lanak, konponketak eta 

tresneria ulertzea.
•  Uretaratzean eta lehorreratzean instalatuta egon ohi diren uretaratze-

tresnez eta -gailuez arduratzea.
•  Erreskate-ontzi azkarraz arduratzea, baita uretaratzean eta lehorreratzean 

instalatuta egon ohi den tresneriaz ere.
•  Uretaratu ostean erreskate-ontzi azkarraz arduratzea.
•  Erreskate-ontzi azkarreko motorea funtzionaraztea.

Bidaiari-ontziak

Irakastorduak: 32 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Betebeharren koadroaren arabera kontrolatzea jendetza, larrialdi-egoeran 

dauden bidaiariei laguntzeko.
•  Komunikazio eraginkorrak ezartzea eta mantentzea, eta komunikazioetan, 

salbamendu-gailuetan eta ontziratze-prozeduretan bidaiariei zuzenean 
zerbitzu egiten dieten langileentzako segurtasun-teknikak aplikatzea.

•  Itsasontziko larrialdi-prozedurak antolatzea.
•  Baliabideen erabilera optimizatzea.
•  Larrialdietako esku-hartzea zuzentzea.
•  Larrialdi-egoeretan bidaiariak eta gainerako langileak zuzentzea.
•  Bidaiarien eta zamaren segurtasunerako eta kroskoaren integritaterako 

prozedurak ezartzea.

Biziraupen-ontziak eta erreskate-ontziak (azkarrak ez direnak)

Irakastorduak: 35 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Biziraupen-ontziaz edo erreskate-ontziaz arduratzea, ontzia uretaratzen 

denean eta ondoren.
•  Biziraupen-ontziaren motorra funtzionaraztea.
•  Bizirik dirautenak eta biziraupen-ontzia antolatzea, itsasontzia utzi ondoren.
•  Lokalizazio-gailuak erabiltzea, komunikazio- eta seinaleztapen-aparatuak 

eta seinale piroteknikoak barne.
•  Bizirik dirautenei lehen laguntzak ematea.
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Arrantzale Marinela

Irakastorduak: 25 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako helburu hauek lortzeko::
•  Itsasontziko tresnerien izenak eta kontzeptuak ezagutzea.
•  Itsasontziaren gobernuari eta zaintza eta guardiari buruzko oinarrizko 

ezagutza izatea. 
•  Zama-lanak eta itsasontzian pisuen zamaketarako lanak segurtasunez 

egitea.
•  Itsasontziaren maniobrak egiten eta arrantza-lanak egiten laguntzea, 

patroiaren aginduei jarraituz.
•  Kroskoa, super egiturak, bizkarreko tresneriak eta arrantza-aparailuak 

mantentzeko eta kontserbatzeko lanak egitea, kontramaisuaren aginduei 
jarraituz.

•  Arrantzako erauzketa-maniobrarako eta -lanetarako eragiketak egitea, 
baita mantentze-lanak ere, neurri prebentibo, zuzentzaile eta babesle 
egokiak hartuz, itsasontziaren segurtasun osoa zaintzeko eta itsasontzi 
barruko laneko arriskuen prebentzio kolektiboa eta indibiduala egiteko.

•  Egindako harrapaketak kontserbaziorako manipulatzea, arrantzako eta 
akuikulturako produktuen baldintza higieniko-sanitarioak bermatuz.

•  Itsas ingurunearen kutsadura aurreikusteko, kontrolatzeko eta 
borrokatzeko neurriak hartzea, baita baliabideak babesteko ere.

Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan zama-lanak egiteko 
oinarrizko prestakuntza

Irakastorduak: 37 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan zama-lanak segurtasunez egin 

daitezen laguntzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lanak egitea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Hidrokarburoen edo produktu kimikoen deskargaren ondorioz 

ingurumenean sor daitekeen kutsadura saihesteko neurriak hartzea.

Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzietan 
zama-lanak egiteko prestakuntza aurreratua 

Irakastorduak: 35 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Gas likidotua garraiatzen duten tanga-itsasontzien funtzionamendu 

seguruan laguntzea.
•  Arriskuak aurreikusteko neurriak hartzea.
•  Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriak hartzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lanak egitea.
•  Larrialdiei erantzutea.
•  Gas likidotuak isurtzearen ondorioz ingurumenean sor daitekeen kutsadura 

saihesteko neurriak hartzea.
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Suteen aurkako borroka aurreratuko ziurtagiria berrestea

Irakastorduak: 13 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko eta mantentzeko:
•  Itsasontzian suteen aurka borrokatzeko lanak kontrolatzea.
•  Suteen aurka borrokatzeko lantaldeak antolatzea eta gaitzea.
•  Suteak hautemateko eta itzaltzeko sistemak eta tresnak ikuskatzea eta 

mantentzea.
•  Suteak eragiten dituzten gorabeherei buruzko txostenak biltzea eta 

ikertzea. 

Biziraupen-ontzietako eta erreskate-ontzietako 
(azkarrak ez direnetako) ziurtagiria berrestea

Irakastorduak: 13 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko eta mantentzeko:
•  Biziraupen-ontziaz edo erreskate-ontziaz arduratzea, ontzia uretaratzen 

denean eta ondoren.
•  Biziraupen-ontziaren motorra funtzionaraztea.
•  Bizirik dirautenak eta biziraupen-ontzia antolatzea, itsasontzia utzi ondoren.
•  Lokalizazio-gailuak erabiltzea, seinaleztapen-aparatuak barne.
•  Bizirik dirautenei lehen laguntzak ematea.

Erreskate-ontzi azkarreko ziurtagiria berrestea

Irakastorduak: 13 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko eta mantentzeko:
•  Ontzi azkarren eraikuntza, mantentze-lanak, konponketak eta tresneria 

ulertzea.
•  Uretaratzean eta lehorreratzean instalatuta egon ohi diren uretaratze-

tresnez eta -gailuez arduratzea.
•  Uretaratzean eta uretaratu ostean erreskate-ontzi azkarraz arduratzea.

Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (ISSMS) 
operadore nagusia

Irakastorduak: 139 Ikasleen kopuru maximoa: 12 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko: 
•  Informazioa transmititzea eta jasotzea, ISSMSaren azpisistemak eta 

tresneria erabiliz, eta ISSMSaren agindu funtzionalak betetzea.
•  Larrialdi-egoeretan zerbitzu irrati-elektrikoak zuzkitzea.

Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (ISSMS) 
operadore mugatua

Irakastorduak: 55 Ikasleen kopuru maximoa: 12 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko: 
•  Informazioa transmititzea eta jasotzea, ISSMSaren azpisistemak eta 

tresneria erabiliz, eta ISSMSaren agindu funtzionalak betetzea.
•  Larrialdi-egoeretan zerbitzu irrati-elektrikoak zuzkitzea.

Markaketa automatikoko radarra / ARPA

Irakastorduak: 30 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  ARPA radarraren aurkezpen modua behar bezala hautatzea.
•  Kontrol aldagarriak kasuan kasuko inguruabarren arabera doitzea, 

sistemaren errendimendu maximoa lortzeko.
•  Eragiketa-alarmak behar bezala erabiltzea.
•  ARPAren funtzioak erabiltzea erabakitako ekintza guztiak berresteko eta 

monitorizatzeko.
•  Talka-arriskua ekar dezaketen oihartzunen nabigazioa lortzea eta jarraitzea.
•  Norabideari, abiadurari, oihartzuna pasako den distantzia minimoari eta 

inguruabar hori gertatuko den uneari buruzko beharrezko informazioa 
lortzea, garaiz ekiteko eta gehiegizko hurbilketa saihesteko, betiere 
Itsasoan Abordatzeak Prebenitzeko Nazioarteko Erregelamenduari (RIPA) 
jarraituz.

•  ARPAren funtzionamendu zuzena eta sarreren doitasuna kontrolatzea eta 
egiaztatzea.
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Itsasorako oinarrizko elektronika

Irakastorduak: 93 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Itsasontziko tresneria elektronikoetan oinarrizko mantentze-lanak egitea, 

indarrean dagoen legeria betez eta laneko arriskuen prebentzioko eta 
ingurumeneko planak betez.

Itsasontziko instalazio elektrikoak

Irakastorduak: 62 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hau lortzeko:
•  Itsasontzian instalatutako argiteriako eta indarreko oinarrizko zirkuitu 

elektrikoak egiaztatzea eta mantentzea, segurtasun-baldintzetan.

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
Salgai arriskutsuen garraioa bultoetan / IMDG kodea 
(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)

Irakastorduak: 50 Ikasleen kopuru maximoa: 15 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Arrisku kimikoak eragin ditzaketen gai eta material arriskutsuak eta 

arriskutsu izan daitezkeenak sailkatzea.
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea.
•  Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten itsasontzietan larrialdiei erantzutea.

ONTZIKO LANERAKO KUALIFIKAZIOAK

Karta Elektronikoen Informazio eta Bisualizazio Sistemak 
(KEIBS/ECDIS)

Irakastorduak: 40 Ikasleen kopuru maximoa: 12 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Karta elektronikoen sistemen arloko ezagutzak eta trebetasunak lortzea 

eta horien mugak ulertzea, beharrezkoa baita kartografia-bitarteko nagusi 
gisa KEIBS/ECDIS sistema duten itsasontzietan segurtasunez nabigatzeko.

Zubiko kudeaketa integrala

Irakastorduak: 36 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Zaintza-zerbitzuaren sistemak eta prozedurak ezartzea.
•  Nabigazioaren segurtasuna mantentzea, eta, erabakiak hartzean, ARPA 

radarraren, KEIBS sistemaren eta nabigazio-sistemen informazioa 
erabiltzea.

•  Bidaia planifikatzea eta nabigazioa zuzentzea.
•  Itsasontzia baldintza guztietan maniobratzea eta zuzentzea.
•  Lidergo- eta kualitate-kualitateak baliatzea.
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Hotz-instalazioak

Irakastorduak: 93 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hau lortzeko:
•  Ikasleak gaitzea hotz-instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiteko.

Metrologia eta tornu paraleloko oinarrizkoa

Irakastorduak: 124 Ikasleen kopuru maximoa: 6 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hau lortzeko:
•  Itsasontziaren barruan txirbil-harroketa bidezko prozesuak egitea, eta, 

horretarako, lortutako produktuak kontrolatzea eta makinen eta tresnerien 
lehen mailako mantentze-lanez arduratzea, kalitateko, segurtasuneko eta 
ingurumenarekiko errespetuko irizpideekin.

Oinarrizko SMAW soldadura (SHIELDED METAL ARC 
WELDING – ESKUZKO ARKUKO SOLDADURA-PROZESUA)

Irakastorduak: 93 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Soldadura-lanak egiteko tresneria prestatzea, laneko arriskuen 

prebentzioko eta ingurumeneko arauak betez.
•  Soldadura-prozeduretako zehaztapenen (WPS) arabera egitea soldadura-

lanak, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumeneko arauak betez.

INDUSTRIA-MEKANIKA

HIZKUNTZAK

ITSASONTZIKO JARDUEREN 
SEGURTASUNA

Itsas konpasaren konpentsatzailea

Irakastorduak: 30 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Itsasontzietan instalatutako konpas magistralen edo gobernu-konpasen 

konpentsazio-eragiketen garapena zuzentzea, SOLAS hitzarmenaren V/19 
arauaren arabera.

•  Beharrezko kalkuluak egitea eta konpas magistralen edo gobernu-
konpasen konpentsagailuekin jardutea, horiek konpentsatzeko moduan.

•  Konpentsazio-prozesu osoa egitearen edo ez egitearen beharra 
baloratzea.

•  Konpentsazio-prozesuan lortutako desbideratzeak ziurtatzea.

Itsas Ingeles Teknikoa, II. maila

Irakastorduak: 90 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Nazioarteko Itsas Erakundearen itsas komunikazioetarako esaldi 

normalizatuak erabiltzea.
•  Ingelesa idatziz eta ahoz erabiltzea.
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LANBIDE-TITULAZIOAK

Itsas frigorista

Irakastorduak: 93 Ikasleen kopuru maximoa: 10 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Hotz-plantetan gehien erabiltzen diren elementuak identifikatzea, 

definitzea eta modu sinbolikoan marraztea.
•  Osagai mekanikoen zati nagusiak ezagutzea eta, hartara, olioa aldatzeko 

lanetan edo matxuratutako osagaiak ordezteko lanetan esku hartu ahal 
izatea. 

•  Konpresio mekanikoko hotz-instalazioen osaera eta funtzionamendua 
ezagutzea eta abian jartzeko eta gelditzeko sekuentziak egitea.

•  Hotz-instalazioak muntatzea eta mantentzea.
•  Funtzionamendu-erregimen zuzena zehazteko funtsezko funtzionamendu-

parametroak identifikatzea.
•  Matxurarik ohikoenak identifikatzea.

Merkataritza-nabigazioko makinetako marinelen nahikotasun-
ziurtagiria

Irakastorduak: 72 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Makinetako ganberako guardiaren parte den marinel baten egitekoen 

araberako zaintza egokia egitea.
•  Aginduak ulertzea eta gainerakoek norbera ulertzea, zaintza-egitekoekin 

lotzen den guztian.
•  Galdaren zaintza egitea; lurrunaren presioak eta ur-maila zuzenak 

mantentzea.
•  Larrialdiko tresneria funtzionaraztea eta larrialdiko prozedurak aplikatzea.

ITSAS OSASUNA

Itsas Osasunaren arloko prestakuntza espezifiko aurreratua 
eguneratzea

Irakastorduak: 16 Ikasleen kopuru maximoa: 16 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Ikaslea gaitzea itsasontzian gaixotu direnak eta istripua izan dutenak 

berehala artatzeko.
•  Lehen laguntzak eta erizaintzako oinarrizko teknikak.
•  Higiene-arauak.
•  Itsasontziko botikina maneiatzea.
•  Irrati bidez kontsulta medikoak egiteko teknika.

Itsas Osasunaren arloko hasierako prestakuntza espezifikoa 
eguneratzea

Irakastorduak: 8 Ikasleen kopuru maximoa: 16 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hauek eguneratzeko:
•  Ikaslea lehen laguntzak egiteko gaitzea.
•  Erizaintzako oinarrizko teknikak.
•  Irrati bidez kontsulta medikoak egiteko prozedura. 

Itsas Osasunaren arloko prestakuntza espezifiko aurreratua

Irakastorduak: 40 Ikasleen kopuru maximoa: 16 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Ikaslea gaitzea itsasontzian gaixotu direnak eta istripua izan dutenak 

berehala artatzeko.
•  Lehen laguntzak eta erizaintzako oinarrizko teknikak.
•  Higiene-arauak.
•  Itsasontziko botikina maneiatzea.
•  Irrati bidez kontsulta medikoak egiteko teknika.

 

Itsas Osasunaren arloko hasierako prestakuntza espezifikoa 

Irakastorduak: 22 Ikasleen kopuru maximoa: 16 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea gaitasun hau lortzeko:
•  Ikaslea lehen laguntzetan, erizaintzako tekniketan eta irrati bidez kontsulta 

medikoak egiteko prozeduran gaitzea.



37

ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUA

36

2020 MARITIMO ETA SANITARIO PROFESIONALAREN PRESTAKUNTZA PLANA

IKASTAROAK EMATEKO TOKIAK

A) PROBINTZIA-ZUZENDARITZAK:

PROBINTZIA-ZU-

ZENDARITZA
HELBIDEA TELEFONOA

ALACANT Casa del Mar. C/Faro de Santa Pola, 2 965126523

ALMERÍA Casa del Mar. Muelle Pesquero s/n 950620211

BALEAR UHARTEAK Casa del Mar. Moll Vell 15 971725606

BARTZELONA Casa del Mar. Cl/ Albareda 1 934439600

CADIZ Casa del Mar. Avda. de Vigo s/n 956251704

BIZKAIA Casa del Mar. Cl/ Virgen de Begoña 32 944739000

KANTABRIA Casa del Mar. Avda. Sotileza s/n 942214600

CARTAGENA Casa del Mar. Muelle Alfonso XII s/n 968502050

CASTELLÓ Casa del Mar. Pza. Miguel Peris y Segarra 964283072

CEUTA Casa del Mar. Muelle Cañonero Dato 20 956500240

GIJÓN Casa del Mar. C/Celestino Junquera, 19 985327200

GIPUZKOA Casa del Mar. Cl/Hnos. Otamendi, 13 943483200

HUELVA Casa del Mar. Avda. Hispano América 9 959257411

A CORUÑA Casa del Mar. Cl/ Ramón y Cajal 2 881909800

LAS PALMAS Casa del Mar. Cl/ León y Castillo 322 928494645

LUGO
Casa del Mar. Ronda Músico Xosé  
Castiñeiras, 10 – Bajo 

982225010

MADRIL Cl/ Churruca 2 915919900

MÁLAGA
Casa del Mar. Pasillo del Matadero 4 
(Puente del Carmen)

952359361

MELILLA Casa del Mar. Avda. Marina Española 7 951764300

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Casa del Mar. Avda. de Anaga s/n 922598900

SEVILLA Cl/Fernando IV, 1 954286028

TARRAGONA Casa del Mar. Francisco Bastos 19 977191000

VALENTZIA Avda. del Puerto 300 963359900

VIGO Casa del Mar. Avda. Orillamar, 51 986216100

VILLAGARCÍA Casa del Mar. Avda. De la Marina 23 986508300

Merkataritza-nabigazioko zubiko marinelaren 
nahikotasun-ziurtagiria

Irakastorduak: 72 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Itsasontzia gobernatzea eta lemazainak ingelesez emandako aginduak 

betetzea.
•  Zaintza-zerbitzua mantentzea, ikusmena eta entzumena erabiliz.
•  Guardia seguru baterako zaintzan eta kontrolean laguntzea. 
•  Larrialdiko tresneria erabiltzea eta larrialdiko prozedurak aplikatzea.

Portuko patroia

Irakastorduak: 150 Ikasleen kopuru maximoa: 20 ikasle

Xedea:
Ikasleak prestatzea honako gaitasun hauek lortzeko:
•  Arrantzaldiko zeharkaldia planifikatzea eta zuzentzea eta kokalekua 

zehaztea.
•  Nabigazio segururako guardia egitea
•  Lege-aginduak betetzen direla zaintzea.
•  Itsasontzia maneiatzea eta itsasontzi txikien propultsio-makineria 

funtzionaraztea.
•  Itsasontziaren egonkortasunari eta nabigagarritasunari eustea.
•  Karga ontziratzeko, zama-lanak egiteko, karga eusteko eta karga 

lurreratzeko eragiketak zaintzea eta bidaian beharrezkoa den arreta jartzea. 
•  Larrialdiko neurriak. Itsasoan sorospen-seinaleei erantzutea.
•  Itsasontziko suteen aurkako prebentzioa, kontrola eta borroka.
•  Salbamendu-gailuak funtzionaraztea.
•  Kutsaduraren prebentzioaren gaineko aginduak betetzen direla ziurtatzea.
•  Itsasontziko langileen segurtasunean laguntzea.
•  Itsasontziko lehen laguntzak egitea.
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B) ITSAS PRESTAKUNTZAKO ZENTRO NAZIONALAK:

ITSAS PRESTAKUNTZAKO 
ZENTRO NAZIONALAK

HELBIDEA TELEFONOA

BAMIO O Salgueiral 43 986566640

ISLA CRISTINA Avda. Federico Silva Muñoz s/n 959344533

PROBINTZIA-ZUZENDARITZAK

1. ZONA
Probintzia-zuzendaritza hauek 
hartzen ditu barnean: BIZKAIA, 
GIPUZKOA, KANTABRIA, GIJÓN, 
LUGO, A CORUÑA, VIGO eta 
VILLAGARCÍA DE AROUSA

2. ZONA
Probintzia-zuzendaritza hauek 
hartzen ditu barnean: MADRIL, 
BARTZELONA, TARRAGONA, 
CASTELLÓ, VALENTZIA, 
ALACANT, CARTAGENA eta 
BALEAR UHARTEAK.

3. ZONA3
Probintzia-zuzendaritza hauek 
hartzen ditu barnean: ALMERÍA, 
MÁLAGA, CÁDIZ, HUELVA, 
SEVILLA, CEUTA, MELILLA,
LAS PALMAS eta TENERIFE.

MADRILGO PZk kudeatzen 
ditu probintzia hauek.

Kostaldekoak ez diren 
probintziak, baina 
prestakuntza-arloan

3. ZONAKO 
probintzia-zuzendaritzek 
kudeatzen dituztenak:
MÁLAGAKO PZ: Jaén.
SEVILLAKO PZ: Córdoba eta 
Badajoz.

Kostaldekoak ez diren 
probintziak, baina 
prestakuntza-arloan

1. ZONAKO 
probintzia-zuzendaritzek 
kudeatzen dituztenak:
VIGOKO PZ: Ourense.
GIJÓNGO PZ: León.
KANTABRIAKO PZ: Palentzia.
BIZKAIKO PZ: Burgos eta Araba.
GIPUZKOAKO PZ: Nafarroa eta 
Errioxa.

Kostaldekoak ez diren 
probintziak, baina 
prestakuntza-arloan 

2. ZONAKO 
probintzia-zuzendaritzek 
kudeatzen dituztenak:
TARRAGONAKO PZ: Lleida.
VALENTZIAKO PZ: Teruel.
CARTAGENAKO PZ: Albacete.

2020rako PRESTAKUNTZA PLANA 
ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUA
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IKASTARO MOTA
1. ZONA 

(IPARRALDEA)
2. ZONA 

(MEDITERRANEOA)
3. ZONA 

(HEGOALDEA)

Itsas Osasunaren arloko 
hasierako prestakuntza 
espezifikoa

13 5 8

Merkataritza-nabigazioko zubiko 
marinela

0 6 2

Marinel arrantzalea 3 0 3

MARPOL 73/78 (INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR DE 
PREVENTION OF POLLUTION 
FRON THE SHIPS 1973 AND 
PROTOCOL 1978)

2 2 1

Itsasontzia babesteko ofiziala 2 2 3

Itsas sorospen eta 
segurtasuneko munduko 
sistemaren (ISSMS) operadore 
nagusia

0 3 1

Itsas sorospen eta 
segurtasuneko munduko 
sistemaren (ISSMS) operadore 
mugatua

0 21 5

Portuko patroia 0 5 6

Laneko arriskuen prebentzioko 
oinarrizko teknikaria 

1 0 1

Suteen aurkako borroka 
aurreratuko ziurtagiria berrestea

5 6 3

Erreskate-ontzi azkarreko 
ziurtagiria berrestea

0 4 3

Biziraupen-ontzietako eta 
erreskate-ontzietako (azkarrak ez 
direnetako) ziurtagiria berrestea

0 7 3

Segurtasuneko oinarrizko 
prestakuntzako ziurtagiria 
berrestea

19 28 20

Salgai arriskutsuen 
garraioa bultoetan (IMDG – 
INTERNATIONAL MARITIME 
DANGEROUS GOODS)

0 0 1

GUZTIRA 110 205 163

2020rako PRESTAKUNTZA PLANA 
ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUA

PROBINTZIA-ZUZENDARITZAK 

IKASTARO MOTA
1. ZONA 

(IPARRALDEA)
2. ZONA 

(MEDITERRANEOA)
3. ZONA 

(HEGOALDEA)

Bidaiari-ontziak eguneratzea 2 7 1

Itsas Osasunaren arloko 
prestakuntza espezifiko 
aurreratua eguneratzea

7 4 2

Itsas Osasunaren arloko 
hasierako prestakuntza 
espezifikoa eguneratzea

16 13 15

ISSMSaren operadore nagusia 
eguneratzea

0 2 1

ISSMSaren operadore mugatua 
eguneratzea

0 7 2

Suteen aurkako borroka 
aurreratua 

6 14 8

Erreskate-ontzi azkarrak 0 3 3

Bidaiari-ontziak 6 11 14

Bilaketa eta salbamendua - 
IAMSAR

0 1 0

ISM kodea (INTERNATIONAL 
SAFETY MANAGEMENT)

0 0 1

Biziraupen-ontziak eta erreskate-
ontziak (azkarrak ez direnak)

0 14 7

Itsas babeseko oinarrizko 
prestakuntza

3 13 14

Segurtasuneko oinarrizko 
prestakuntza (ikastaro osoa)

0 23 10

Segurtasuneko oinarrizko 
prestakuntza (lehen laguntzak)

10 1 12

Segurtasuneko oinarrizko 
prestakuntza (3 modulu)

10 1 12

Itsas Osasunaren arloko 
prestakuntza espezifiko 
aurreratua

5 2 1
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IKASTARO MOTA BAMIOKO 
IPZN

ISLA CRISTINAKO 
IPZN

Gas likidotua garraiatzeko tanga-
itsasontzietan zama-lanak egiteko oinarrizko 
prestakuntza 

5 1

Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan zama-
lanak egiteko oinarrizko prestakuntza

7 2

Itsas Osasunaren arloko prestakuntza 

espezifiko aurreratua 
5 1

Itsas Osasunaren arloko prestakuntza 
espezifiko aurreratua – praktikak

12 9

Itsas frigorista 2 0

Zubiko kudeaketa integrala 4 0

Itsas Ingeles Teknikoa, II. maila 3 1

Itsasontziko instalazio elektrikoak 5 0

Hotz-instalazioak 3 0

Merkataritza-nabigazioko makinetako 

marinela
15 7

Merkataritza-nabigazioko zubiko marinela 14 6

Metrologia eta tornu paraleloko oinarrizkoa 2 0

Itsas sorospen eta segurtasuneko munduko 
sistemaren (ISSMS) operadore nagusia

7 4

Itsas sorospen eta segurtasuneko munduko 
sistemaren (ISSMS) operadore mugatua

5 5

Portuko patroia 5 2

Markaketa automatikoko radarra (ARPA) 6 2

Suteen aurkako borroka aurreratuko 
ziurtagiria berrestea

0 3

Erreskate-ontzi azkarreko ziurtagiria 

berrestea
2 2

Biziraupen-ontzietako eta erreskate-
ontzietako (azkarrak ez direnetako) ziurtagiria 
berrestea

6 2

Karta Elektronikoen Informazio eta 
Bisualizazio Sistemak (KEIBS/ECDIS) 

12 3

Oinarrizko SMAW soldadura 5 0

GUZTIRA 200 80

IKASTARO MOTA BAMIOKO 
IPZN

ISLA CRISTINAKO 
IPZN

Gas likidotua garraiatzeko tanga-
itsasontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua eguneratzea 

2 0

Petrolio-ontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua eguneratzea

2 0

Kimika-ontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua eguneratzea

2 0

Gas likidotua garraiatzeko tanga-
itsasontzietan zama-lanak egiteko oinarrizko 
prestakuntza eguneratzea

2 0

Petrolio-ontzietan eta kimika-ontzietan 
zama-lanak egiteko oinarrizko prestakuntza 
eguneratzea

2 0

Itsas Osasunaren arloko prestakuntza 
espezifiko aurreratua eguneratzea

3 2

ISSMSaren operadore nagusia eguneratzea 3 0

ISSMSaren operadore mugatua eguneratzea 2 0

Suteen aurkako borroka aurreratua 0 8

Erreskate-ontzi azkarrak 14 7

Bilaketa eta salbamendua – IAMSAR 
(INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND 
MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL)

3 0

Itsas konpasaren konpentsatzailea 2 0

Hidrokarburoen isurketa 0 2

Itsasorako oinarrizko elektronika 5 0

Biziraupen-ontziak eta erreskate-ontziak 
(azkarrak ez direnak)

23 6

Gas likidotua garraiatzeko tanga-
itsasontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua 

3 2

Petrolio-ontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua 

4 2

Kimika-ontzietan zama-lanak egiteko 
prestakuntza aurreratua 

3 1

ITSAS PRESTAKUNTZAKO ZENTRO NAZIONALAK

2020rako PRESTAKUNTZA PLANA 
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