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GIPUZKOAKO BOLEIBOL FEDERAKUNTZA   
FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE VOLEIBOL 

 

BOLEIBOL ENTRENATZAILE IKASTAROA 
MAILA I 

 
MARTXOA – UZTAILA (semi presenRZIALA)  45h GUZTIRA 

Boleiboleko federakuntzak, Infantil eta Kadete mailako taldeak eramateko beharrezkoa den titulazioa. 
LEKUA: ON LINE (34h) + SEMI PRESENTZIAL (11h Gipuzkoa) 
IZEN EMATEA: MARTXOAren 8tik  30ra 
HASIERA 

APIRILAK 19 
KLASE 
PRAKTIKOA 
(Donostia) 

Teknika                                     Apirilak 24 
 Klase praktikoa; Taktika,          Maiatzak 8   
 prestakuntza fisikoa eta Metodologia.                            

FIN 
Enrega de trabajos y 
examenes 

UZTAILAK 16 Fin Clases 
ON-LINE                        EKAINAK 30 

PRECIO: 200€  (*) GBF/ FVVb Federakuntzak dirulaguntza emango du                    
                          100€ SOILIK lor dezakezu 

PLAZAS: Min 15 pertsona Max 45 pertsona 
REQUISITOS:  
 16 urte beteta edukitzea edo ikastaroa egiten den urtean betetzea 

 
* ISKRIPZIOAREN PREZIOA 

200€prezio honen barne material didaktiko guztia (Entrenatzaileadzen guida liburua, arautegia eta irakasle 
bakoitzaren materiala formatu digitalean) eta aprobatu ostean behin behineko tituloa eskuratzeko Euskal 
federakuntzan ordaindu behareeko tasak daude. 
150€ Gipuzkoako federakuntzan denboraldi honetan lizentzia federatua indarrean duten partaideek edozein 
estamentu edo kategorian, %25ko deskontua izango dute, iskripzioa 150€ko izango da.  
225€ Epez kanpoko ikasleak.  Iskripzio epea amaitzen denean, plaza libreak baldin badaude, ikasle berriak 
onartuko dira. Iskripzioaren prezioa 225€koa izango da. 

50€ BEKA 
Ikastaroa amaitzean GAI kalifikazioaren lorpena Gipukoako Federakuntzaren 50€ko beka dakar, lizentzia 
federatua izan edo ez. 
 
Ikasle minimoa ez bada iskribatzen  edo Federazio honen kontroletik kanpoko arrazoiak direla eta, ikastaroa ezin 
bada egin, matrikula bere osotasunean itzuliko da. 
 

IKASTAROAN GARAPEN (45 ordu) 
 

IKASGAIA Guztira 
45h 

Presentziala 
11h 

On-line  
34h 

Teknika 15h 5h 10h 
Taktika  6h 2h 4h 
Prestakuntza Fisikoa 6h 2h 4h 
Taldearen zuzendaritza 2h 0h 2h 
Plangintza 2h 0h 2h 
Araudia 4h 0h 4h 
Metodologia  4h 2h 2h 
Miniboleibola 2h 0h 2h 
Higiene eta Sorospena 2h 0h 2h 
Psicologia yPsicopedagogia 2h 0h 2h 

 
• Eduki teorikoa multzo batean emango da, ikastaroaren hilabete desberdinetan garatuko dena. Klase 

presentzialak seihilekoan zehar banatuko dira 
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• Ikastaroa urrunetik garatuko da, material didaktikoa Gipuzkoako Federazioko Clasroom-ean jarriko 
da eta ikasle bakoitzak sarbide kode baten bidez sartu ahal izango du bertara. (sartzeko gmaileko 
kontu bat ibehar duzu) 

• Irakasleak Gorputz Hezkuntzan, Boleiboleko Entrenatzaileak maila III, Osasunean, Psikologian 
Lizentziatuak eta Epaile Nazional tituloa izango dute. 

• Irakasleek gaiarekin lotutako galderak bidaliko dizkiete ikasleei beraien lanketa egiteko. 
• Irakasleek ikastaroan aurkezten duten gaiari buruzko galderak soilik erantzungo dituzte. 
• Galderen erantzunak ikastaroaren gaiaz arduratzen den irakaslearen posta elektronikoko kontura 

bidaliko dira. Erantzunak irakasleek ezarritako epeetan ez bidaltzeak irakasgaia ez gainditzea dakar. 
 

KONBALIDAZIOAK 
 

PRESTAKUNTZA  
FISIKOA 

 
Gorputz Hezkuntzako lizentziatuak eta Gorputz Hezkuntzan 
espezializatutako irakasleek ez dute ikasgai honetako azterketa eta lanak 
egin beharko. 
 

LEHEN 
SOROSPENAK 

Medikuntzan Lizentziatuak, Gorputz Hezkuntzan Lizentziatuak, Erizaintzan 
Lizentziatuak, Fisioterapeuta eta Gorputz Hezkuntzanko Irakasleek ez dute 
ikasgai honetako azterketa eta lanak egin beharko. 
 

PSIKOLOGÍA ETA 
PEDAGOGÍA 

Gorputz hezkuntzan eta magisteritzan lizentziatuak ez dute ikasgai honetako 
azterketa eta lanak egin beharko. 

 
ARAUTEGIA 

Maila I edo gehiago duten epaileek ez dute ikasgai honetako azterketa eta 
lanak egin beharko. 

 
EBALUAZIOA 
Gai bakoitzaren ebaluazioa irakasleek egokitzat jotzen dituzten lanen eta galdeketen bidez 
egingo da. Lan horiek beti plataformaren bidez bidali behar dira, bertan argitaratuko diren 
argibideei jarraituz eta beti ezarritako epeetan. KONTUZ, plataformak bidaltzeko epea data 
eta ordua ezartzen du, bidalketa atzeratzeko aukerarik gabe. 
 
 
FASE PRESENTZALA 
 
TEKNIKA, TAKTIKA, PRESTAKUNTZA FISIKOA eta METODOLOGIA arloen inguruko 
zalantza garrantzitsuenak argitzeko eta eskuratutako ezagutzak egiaztatzekohiru saio teoriko / 
praktiko ezarriko dira. Jardunaldiak non jorratuko diren zehazteko dago. Saio presentzialetan  
bertan azterktetarenbat egitea eska daiteke. 
 
IKASTAROA GAINDITZEA 
 
Ikastaroa gainditzeko eginbeharrekoak: 
• Lan guztiak burutzea bakoitzaren epeak eta gutxieneko baldintzak betez. 
• Irakasgai bakoitzaren saio presentzialen orduen % 80a gutxienez joatea. 
• Irakasgai guztietan GAI kalifikazioa lortzea 
• Aurreko baldintzak betetzen dituzten ikasleei "behin-behineko egiaztagiria" emango zaie, 
ikastaroa gainditu dutela egiaztatuko duena. 
• Behin betiko I. Mailako titulua lortzeko, ikasleak denboraldi bateko iraupena duen praktika 
epea bete beharko du (ikastetxearen edo klubaren ziurtagiri batekin justifikatu beharko da),  
lehen edo bigarren entrenatzaile lizentzia izan beharko du denboraldi horretan. 
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