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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

118/2017 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, deialdia eta oinarri espezifikoak, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, teknikarien 
azpieskala, erdi mailako teknikarien klasea, fisioterapeuta) sartzeko hautaketa prozesua arautu 
behar dutenak

Diputatuen kontseiluaren azaroaren 29ko 814/2016 Erabakiaren bidez onatu zen Gizarte On-
gizaterako Foru Erakundearen zerbitzurako funtzionario plazen enplegu publikoaren eskaintza 
2016. urterako.

2017ko maiatzaren 17an ALHAOn argitaratu zen, maiatzaren 9ko 82/2017 Foru Agindua, 
zeinaren bidez aipatu den enplegu publikoaren eskaintza horren ondorioz Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen zerbitzurako karrerako funtzionario lanpostuak betetzeko hautapen proze-
suan bete behar diren oinarri orokorrak onartu ziren.

Aipatutako Foru Aginduan xedatzen da hautaketa prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa 
dela eskala, azpieskala eta klase bakoitzeko plazen deialdia arautu behar duten oinarri espezi-
fikoak argitaratzea, eta horietan plaza bakoitzaren ezaugarri bereziak zehaztu beharko direla.

Aipatutako guztia kontuan izanda, eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 
6/1989 Legeak ezarritakoarekin bat etorriz, 23. artikuluan eta XI. idazpuruaren IV. Kapituluan 
langileen hautaketa-prozesuen inguruan, zeina azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatu zuen, eta 
apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluko 25/2012 Foru Dekretuaren 11.b) artikuluak aurreikusi-
takoaren arabera, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtziona-
mendu arautegia onartzen duena,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Oinarri hauei dagozkien hautaprobetarako deia egitea.

Bigarrena. Foru Agindu honen I.eranskin moduan jasotzen diren oinarri espezifikoak 
onartzea, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko karrerako funtzionario gisa (administrazio 
bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi mailako teknikarien klasea, fisioterapeuta) sartzeko 
hautaketa prozesua arautu behar dutenak.

Hirugarrena. Foru Agindu honen II.eranskin moduan jasotzen den gai zerrenda onartzea.

Laugarrena. Foru Agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango 
da, argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Gasteizko Adminis-
trazioarekiko Auzitarako Epaitegian, edo nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko 
epean, ebazpen hori eman duen erakunde berean; hori guztia, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan – Herri Adminis-
trazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin 
loturik- xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 1a

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluaren lehendakaria
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
MIREN SARATXAGA DE ISLA
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I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, TEKNIKARIEN AZPIESKALA, 
ERDI MAILAKO TEKNIKARIEN KLASEA, FISIOTERAPEUTA

1. DEIALDIKO PLAZAK.

Administrazio bereziko eskalako teknikarien azpieskalako erdi mailako teknikarien klaseko, 
fisioterapeuta B taldeko 4 plaza beteko dira oposizio-lehiaketa sistemaren bidez; hona:

4 plaza sistema irekiko txanda orokorrean; hona xehatuta:

3 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

1 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, baina ez da nahitaezkoa.

2. BALDINTZAK.

Oinarri orokorretan ezartzen diren baldintzak betetzeaz gainera, hautagaiek fisioterapiako 
unibertsitate diploma eduki behar dute, edo horietako baten baliokidea, edo titulu horietako 
bat eskuratzeko eskubideak ordainduta eduki behar dituzte. Titulua atzerrikoa izanez gero, ho-
mologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

3. DEIALDIAN PARTE HARTZEKO TASAK.

3.1. Maiatzaren 16ko 12/2005 Foru Arauak, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoko 
langileak hautatzeko deialdietan parte hartzeko ordaindu beharreko tasak ezartzen dituenak, 
laugarren artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, deialdi honetan parte hartzeko tasa hau 
ordaindu behar da: 14 euro eskaerako.

3.2. Tasa hau eskaera aurkeztean ordaindu behar da berariaz ezarritako ordainketa pasabi-
deaz baliatuz.

4. HAUTAPEN PROZESUA.

4.1. Oposizio fasea.

Oposizio fasean bi ariketa (lehenengoa eta bigarrena) egin beharko dira nahitaez, eta hau-
tagaiak baztertzeko erabiliko dira. Beste bat ere egin beharko da (hirugarrena), baina ez da 
erabiliko inor baztertzeko.

4.1.1. Lehenengo ariketa.

A) Ariketa honetan gehienez hogeita hamar (30) puntu lortu ahal izango dira; bi proba 
egingo dira.

Barne sustapeneko txandan aritzen diren hautagaiek ez dute egin beharko ariketa honetako 
lehen proba.

a) Lehenengo proba: epaimahaiak ezartzen duen denboran idatziz erantzun beharko zaie 
oinarri hauetako gai zerrendako gai orokorren inguruko galdera batzuei; galdera bakoitzak lau 
erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena. Zuzeneko puntuazioa kalkulatzeko for-
mula hau aplikatuko da: ondo erantzundako galderen kopurutik gaizki erantzundako galderen 
herena kenduko da (P = O - G/3). Erantzun gabeko galderak gaizki erantzuntzat joko dira. Proba 
honetan hamar (10) puntu lortu ahal izango dira gehienez.

Amaierako puntuazioa bost (5) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondoren 
zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko be-
rrogeita hamar (ehuneko 50) izatea.
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b) Bigarren proba: epaimahaiak ezartzen duen denboran idatziz erantzun beharko zaie oinarri 
hauetako gai zerrendako gai espezifikoen inguruko galdera teoriko batzuei; galdera bakoitzak 
lau erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena.

Zuzeneko puntuazioa kalkulatzeko formula hau aplikatuko da: ondo erantzundako galderen 
kopurutik gaizki erantzundako galderen herena kenduko da (P = O - G/3). Erantzun gabeko galde-
rak gaizki erantzuntzat joko dira. Proba honetan hogei (20) puntu lortu ahal izango dira gehienez.

Amaierako puntuazioa hamar (10) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondoren 
zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko hiruro-
gei (ehuneko 60) izatea. Baldin eta bigarren proba gainditzen dutenen kopurua, txanda guztiak 
batuta, deialdiko plazen kopurua halako 10 baino txikiagoa bada, bigarren probako amaierako 
puntuazioa hamar (10) puntukoa izateko behar den zuzeneko puntuazioa murriztuko da, txanda 
guztietako gainditutakoen guztirako kopurua eta deialdiko plazen kopurua halako 10 izan arte, 
hain zuzen ere. Nolanahi ere, gainditzeko behar den zuzeneko puntuazioa ezin da izan zuzenean 
gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko berrogei (ehuneko 40) baino gutxiago.

Zuzeneko puntuazioa hamar (10) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogei (20) pun-
tuko puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntuko 
puntuazioari dagokio zuzeneko puntuazioaren zero (0) puntu eta batezbesteko puntuazioak 
proportzionalki kalkulatuko dira.

Hautagaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira eragiketa horiek guztiak.

Lehen proba egiten ez duten hautagaiei ez zaie punturik emango bigarren proban.

B) Lehenengo ariketako amaierako puntuazioa kalkulatzeko eragiketa hauek egingo dira:

Sistema orokorra: ariketako bi proben amaierako puntuazioak batuko dira.

Barne sustapeneko sistema: bigarren probako amaierako puntuazioa 1,5ez biderkatuko da.

Gutxieneko puntuaziora heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

4.1.2. Bigarren ariketa.

Epaimahaiak ezartzen duen denboran idatziz erantzun beharko zaie oinarri hauetako gai 
zerrendako gai espezifikoen inguruko galdera teoriko-praktiko batzuei; galdera bakoitzak lau 
erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena.

Bigarren ariketako puntuazioa zero (0) eta hogei (20) puntu bitartekoa izango da; hamar (10) 
puntura heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

Zuzeneko puntuazioa kalkulatzeko formula hau aplikatuko da: ondo erantzundako galderen 
kopurutik gaizki erantzundako galderen herena kenduko da (P = O - G/3).

Amaierako puntuazioa hamar (10) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondo-
ren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
hirurogei (ehuneko 60) izatea.

Baldin eta proba gainditzen dutenen kopurua deialdiko plazen kopurua halako 5 baino txikia-
goa bada, amaierako puntuazioa hamar (10) puntukoa izateko behar den zuzeneko puntuazioa 
murriztuko da, gainditutakoen guztirako kopurua eta deialdiko plazen kopurua halako 5 izan arte, 
hain zuzen ere. Nolanahi ere, gainditzeko behar den zuzeneko puntuazioa ezin da izan zuzenean 
gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko berrogeita hamar (ehuneko 50) baino gutxiago.

Zuzeneko puntuazioa hamar (10) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogei (20) pun-
tuko puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntuko 
puntuazioari dagokio zuzeneko puntuazioaren zero (0) puntu eta batezbesteko puntuazioak 
proportzionalki kalkulatuko dira.

Hautagaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira eragiketa horiek guztiak.
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4.1.3. Hirugarren ariketa.

Deialdiko plazetako egitekoekin zerikusia duen proba psikotekniko bat egingo da (proba 
bat baino gehiago ere egin daitezke). Gutxienez nortasun test bat egingo da; nolanahi ere, 
epaimahaiak proba gehiago egitea erabaki ahal izango du (test gehiago edota elkarrizketak).

Nolanahi ere, epaimahai kalifikatzaileak hirugarren ariketan zenbat proba psikotekniko 
egingo diren eta proba horiek nolakoak izango diren (testak edota elkarrizketak) erabaki beharko 
du bigarren ariketa hautagaien izenak jakin gabe zuzendu ondoren, hau da, bigarren ariketa 
nortzuek gainditu duten jakin aurretik. Epaimahaiak proba horiez hartzen dituen erabakiak 
bigarren ariketako behin-behineko emaitzekin batera jakinaraziko dira.

Hirugarren ariketa nahitaez egin beharko da, baina ez da erabiliko inor baztertzeko. Puntua-
zioa zero (0) eta sei (6) puntu bitartekoa izango da.

4.2. Euskarazko proba.

Proba honetan euskararen ezagutza neurtuko da; horretarako, 2. hizkuntza eskakizuna 
egiaztatzeko proba egin beharko da.

Lau hizkuntza eskakizunetako bat egiaztatuta duten pertsonek eta horien baliokide diren den 
titulu edo ziurtagirietako bat daukatenek titulu edo ziurtagiriaren egiaztagiria aurkeztu beharko 
dute epaimahai kalifikatzaileak ezartzen duen epealdian, eta nahitaez euskarazko probak egiten 
diren eguna baino lehen, helbide honetan:

Langileen Arloko Zuzendariordetza Teknikoa. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea. Alaba 
jeneralaren kalea 10 - 4. solairua, 1. apartamentua, 01005 Vitoria-Gasteiz (Araba).

Egiaztatzen diren hizkuntza eskakizunak honela baloratuko dira (puntuazio hau hautapen 
prozesuko gainerako ariketetan gehienez lor daitekeen puntuazioan sartuko da):

HE1: 3,43 puntu.

HE2: 4,11 puntu.

HE3: 7,54 puntu.

HE4: 8,22 puntu.

4.3. Lehiaketa fasea.

Lehiaketa fasean hautagaiek alegatzen eta egiaztatzen dituzten merezimenduak aztertu eta 
baloratuko dira; hautagai bakoitzari dagokion puntuazioa merezimenduen baremoen arabera 
ezarriko da.

4.3.1. Esperientzia.

a) Sistema irekia.

Administrazio publikotzat hartzen diren erakundeetako lan esperientzia honela baloratuko 
da: 0,04 puntu administrazio publikoetako B (A2) taldeko lanpostu edo eginkizunetan, fisio-
terapiako unibertsitate diploma behar denetan, hain zuzen, zeinahi erlazio juridikorekin lan 
egindako hilabeteko, hamabi (12) puntu gehienez (ez dira kontuan hartuko zerbitzu zibilak edo 
merkataritzako zerbitzuak errentatzeko kontratuen, beken eta prestakuntzako praktiken bidez 
egindako zerbitzuak).

Honen ondorioetarako, administrazio publikotzat hartuko dira abenduaren 26ko 70/1978 
Legean agertzen direnak; beraz, administrazio horietan egindako aurreko zerbitzuak baloratuko 
dira, baina merkataritzako sozietate publikoetan eta fundazioetan egindakoak ez.
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4.3.2. Informatikako ezagutzak.

Informatikako ezagutzak IT Txartelaren ziurtatze sistemaren bidez egiaztatzeagatik 0,50 puntu 
emango dira gehienez; hona baremoa:

PROGRAMA PUNTUAK

Windows 7 0,10

Microsoft Word 2010, aurreratua 0,10

Microsoft Word 2007, aurreratua 0,10

Microsoft Excel 2010, aurreratua 0,10

Microsoft Excel 2007, aurreratua 0,10

Microsoft Access 2010, bakarra 0,10

Microsoft Outlook 2010 0,10

Internet, aurreratua 0,10

Aplikazio baten bertsio baten ziurtagiriak aurreko bertsioenak deuseztatuko ditu.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak txartela ematen duen erakundeari ofizioz eskatuko 
dio egiaztatzeko oinarri orokorretan ezartzen den epealdian hautagaiek lortutako ziurtagiriak.
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II. ERANSKINA

GAI KOMUNAK

1. gaia. Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak (10 – 55 artikuluak).

2. gaia. Europar Batasuna. Erakunde nagusiak, haien osaera eta eskumenak: Kontseilua, 
Batzordea, Parlamentua, Justizia Auzitegia, Europako Kontuen Auzitegia, Eskualdeetako 
Batzordeak, Europako Inbertsio Bankua. (Europar Batasunaren Ituna, bertsio bategina; Bosga-
rren atala, I. titulua, 1 – 5 kapituluak).

3. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1 – 9 arti-
kuluak). I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10 – 12 artikuluak). II. titulua: 
Euskal Herriaren botereez (24 – 39 artikuluak).

4. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (I). 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren erakunde antolamendua-
rena (1 – 33 artikuluak).

5. gaia. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Saila: 13/2016 Foru Dekretua, otsailaren 
9ko Diputatuen Kontseiluarena. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: ekainaren 20ko 21/1988 
Foru Araua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea eratzen duena; apirilaren 3ko 25/2012 Foru De-
kretua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren Egituraren eta Funtzionamenduaren 
Araudia onartzen duena.

6. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Langile motak (8 – 13 artikuluak). 
Enplegatu publikoen eskubideak eta betebeharrak. Enplegatu publikoen jokabide kodea (14 – 54 
artikuluak). Zerbitzu harremana eskuratzea eta galtzea (55 – 68 artikuluak).

7. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Lanpostuak hornitzea eta mugi-
kortasuna (78 – 84 artikuluak). Administrazio egoerak (85 – 92 artikuluak). Diziplina araubidea 
(93 – 98 artikuluak).

8. gaia. Administrazio prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Xedapen orokorrak (1 – 2 artikuluak). Prozeduran inte-
resdun direnak (3 – 12 artikuluak). Jarduketa-arau orokorrak (13 – 28 artikuluak). Epe-mugak 
eta epeak (29 – 33 artikuluak).

9. gaia. Administrazio prozedura (II). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-egintzen betekizunak (34 – 36 artikuluak). 
Egintzen eraginkortasuna (37 – 46 artikuluak). Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna (47 – 52 
artikuluak).

10. gaia. Sektore publikoko kontratuak (I). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 
14koa, Sektore publikoko kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena. Legearen xedea 
eta aplikazio eremua (1 – 4 artikuluak). Kontratu motak (5 – 11 artikuluak). Kontratu administra-
tiboak eta kontratu pribatuak (18 – 21 artikuluak).

11. gaia. Datuen babesa. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalen babe-
sari buruzkoa. Xedapen orokorrak (1 – 3 artikuluak). Babesaren printzipioak (4 – 12 artikuluak). 
Pertsonen eskubideak (13 – 19 artikuluak).

12. gaia. Berdintasuneko politikak. Printzipio orokorrak eta zaintza. Politika publikoak: 
printzipio orokorrak (3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen arteko 
benetako berdintasunerakoa: 3 – 22 artikuluak). Neurriak euskal administrazio publikoetan 
(Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasu-
nerakoa: 18 – 22 artikuluak).
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GAI ESPEZIFIKOAK

13. gaia. Errehabilitazioa zer den, gaur egun. Aztertu beharra eta aplikazio praktikoa. 
Osasuna, gizartea eta lana. Fisioterapiaren egitekoa.

14. gaia. Desgaitasuna zer den. Desgaituen beharrizanak. Arazo pertsonalak eta lanekoak. 
Desgaituekin esku hartzea eta prebentzioa: mailak.

15. gaia. Zinesiologia zer den. Printzipio mekanikoak (estatika, dinamika, zinetika).

16. gaia. Oreka eta egonkortasuna: grabitate zentroa. Oinarrizko jarrera posturalak. Egonkor-
tasunean eragina duten faktoreak. Gorputza, palanka sistema.

17. gaia. Artikulazioak zer diren, oro har: arkitektura. Motak, ardatzak, mugimendu planoak. 
Artikulazioen mekanika: artikulazio balantzea. Neurketan eragina duten faktoreak.

18. gaia. Muskuluak zer diren, oro har: egitekoak. Muskulu lana: motak. Nagusitasun zineti-
koko muskuluak, nagusitasun tonikoko muskuluak. Muskulu uzkurduraren azterketa: muskulu 
balantzea.

19. gaia. Nerbio sistema: Arku erreflexua. Propiozeptoreak. Muskulu tonua. Mugimenduen 
koordinazioa eta kate zinetikoen azterketa.

20. gaia. Ariketa, tratamendu metodoa: Helburuak. Zinesiterapian aplika daitezkeen oinarri-
zko printzipioak. Aplikazio motak eta teknikak. Preskripzioa: oinarrizko alderdiak.

21. gaia. Muskuluen berreziketa: helburuak. Zinesiterapiaren oinarriak: mugimenduak, koor-
dinazioa eta laguntza. Muskuluen indarra, erresistentzia, potentzia eta nekea. Tratamenduaren 
progresioa.

22. gaia. Jarrerak zuzentzea: jarrera onetarako iradokizunak. Jarrera motak. Jarrera txarren 
eragileak. Tratamenduko jarreren balorazioa eta aldagaiak. Gerriko mina. Fisioterapeutaren lana.

23. gaia. Poleoterapiako ariketak. Ariketen gradazioa. Fisioterapeutaren lana.

24. gaia. Erresistentziako ariketak. Aplikazio klinikoak. Aurrerapenaren balorazioa.

25. gaia. Ariketak taldean: Antolamendua. Onurak eta eragozpenak. Kirol jarduerak.

26. gaia. Ariketa isometrikoak, isotonikoak eta isozinetikoak. Jarduteko metodoak. Kontra-
indikazioak, erlatiboak eta absolutuak.

27. gaia. Estimulazio neuromuskular propiozeptiboa. Errazte neuromuskularreko teknikak. 
Teknika horiek gauzatzea. Kabat tratamendua.

28. gaia. Zinesiterapia: artikulazioen zurruntasuna. Zurruntasunaren faktore etiologikoak. 
Tratamenduaren helburuak. Tratamenduaren metodologia.

29. gaia. Kontrakturak eta deformazioak: Prebentzioa. Ferula aktiboak. Hautapenezko trata-
mendu metodoak.

30. gaia. Ibileraren azterketa berezia: Ibileraren fasea. Ibilera arruntaren eta patologikoaren 
azterketa eta miaketa. Ibilera arindua. Paraleloetan. Laguntza mekanikoak.

31. gaia. Gorputz atalen bat ebakita dutenak: Zainketa orokorrak. Protesiarekin trebatzea.

32. gaia. Termoterapia: Kontzeptu fisikoak: Ekintza terapeutikoa. Aplikazioko teknikak. Zu-
hurtasun neurriak eta kontraindikazioak.

33. gaia. Hidroterapia: Ezaugarriak. Ekintza terapeutikoak. Aplikazioko teknikak. Zuhurtasun 
neurriak eta kontraindikazioak. Hidrozinesiterapia. Krioterapia.

34. gaia. Elektroterapia: Korronte elektrikoaren ezaugarriak. Ekintza fisiko-kimikoak. Ondorio 
polarrak eta interpolatuak. Korronte elektrikoen motak. Zuhurtasun neurri eta kontraindikazio 
orokorrak.
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35. gaia. Uhin laburra: Ondorio fisiologikoak. Aplikazioko teknika orokorra. Zuhurtasun 
neurriak eta kontraindikazioak.

36. gaia. Korronte interferentzialak. Ondorio fisiologikoak. Aplikazio metodoak. Zuhurtasun 
neurriak eta kontraindikazioak.

37. gaia. Korronte galbanikoak. Iontoforesia: Ekintza fisiologikoak. Aplikazio teknika. Zuhur-
tasun neurriak eta kontraindikazioak.

38. gaia. Gaur egungo joerak uhin laburreko elektroterapian. Aplikazio teknika. Zuhurtasun 
neurriak eta kontraindikazioak.

39. gaia. Ultrasoinuak: Ezaugarriak. Sortzeko baliabideak. Aplikazio teknika. Zuhurtasun 
neurriak eta kontraindikazioak.

40. gaia. Masajeak: Ondorio fisiologikoak. Aplikazioko teknikak. Zuhurtasun neurriak eta 
kontraindikazioak.

41. gaia. Ortesiak eta protesiak: Helburuak. Errehabilitazio tratamenduan duen garrantzia. 
Zutikako eta ibiltzeko ortesiak. Bertebra tratamenduan erabiltzen diren ortesiak. Berreziketa 
eta ortesiak.

42. gaia. Fisioterapiaren helburuak tratamendu kirurgikoetan. Jokabide fisioterapikoa 
ebakuntza aurretik eta ondoren. Neurri fisioterapikoen aukeraketa eta aurrerapena.

43. gaia. Geldiaraztea: Tratamenduaren helburuak. Metodo fisikoak eta haien aurrerapena.

44. gaia. Muskuluen berreziketa gerrialdeko patologian. Jarraibide fisioterapikoa haustura 
bertebraletan. Berreziketa patologia zerbikalean.

45. gaia. Paraplegia: Helburu fisioterapikoak. Ibileraren berreziketa. Berreziketa eta ortesiak.

46. gaia. Fisioterapeutaren zeregina eskoliosi organikoetan. Lan programa. Kirola eskolio-
sirako ariketa gisa.

47. gaia. Ahuleria eta/edo paralisiari aurre egiteko ariketak: Gaixotasunik ohikoenak. Paralisi 
flazidoa. Paralisi espastikoa.

48. gaia. Espastizitatea: Berreziketako metodoak. Bobath tratamenduaren metodoa garun 
paralisian.

49. gaia. Arnasketa errehabilitaziorako metodo fisioterapikoa: Arnasketaren mekanismoak. 
Jarrera drainadura. Arnas ariketak. Gaixoen maneiua aldi kronikoan: etxeko laguntzarako ja-
rraibideak.

50. gaia. Errehabilitazio ariketen programa bihotz-gaixoentzat. Ariketa fisikoko programa. 
Taldeko ariketen balioespena.

51. gaia. Zirkulazio gaixotasuna eta ariketak: Helburuak. Buerger-en ariketak. Buer-
ger-Allen-en ariketak. Beroa eta ariketak.

52. gaia. Frenkel-en ariketak: Jarraibide orokorrak. Ariketen teknika eta aurrerapena etzanda 
eta zutik.

53. gaia. Hemiplegia: Jarrera zaintzak. Fisioterapia neuromuskularra. Fisioterapia espezifikoko 
metodoak. Tratamendua ospitalizazio aldian. Tratamendu anbulatorioa. Arazoen tratamendua.

54. gaia. Printzipio orokorrak erreuma duen gaixoari laguntza emateko. Fisioterapiako tek-
nikak endekapenezko prozesuetan. Fisioterapia espondilitis ankilopoietikoan.

55. gaia. Terapiaren ezaugarriak geriatrian: ikuspegi orokorra. Oztopo arkitektonikoak eta 
eguneroko bizimodurako laguntza tresnak. Ohean dagoen adineko pertsonaren zainketa. Eror-
ketak zahartzaroan: etiologia, intzidentzia eta prebentzioa. Osteoporosia adineko pertsonengan: 
Fisioterapiako tratamendu espezifikoa.



2017ko ekainaren 9a, ostirala  •  65 zk. 

9/9

2017-02214

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

56. gaia. Dementzia eta praxien galerak daukan eragina. Lehen eta bigarren mailako 
prebentzioa. Familia eta komunitateko terapia. Jarraibide orokorrak dementzia eta jokabide 
nahasmenduak dituzten pertsonekin aritzeko.

57. gaia. Gurpil-aulkiak egoitzetan. Oharrak eta erabilera egokiak.

58. gaia. Banakako arreta planak: helburuak eta ezaugarriak. Osagaiak eta prestatze lanetan 
aritzen diren profesionalak. Fisioterapeutaren egitekoa eta koordinazioa diziplinarteko taldeko 
gainerako kideekin. Pertsonengan oinarritutako arreta gerontologikoa. Egoera hauskorrean 
edo mendekotasunean dauden adineko pertsonentzako zentroetan eta arreta zerbitzuetan lan 
egiteko gida. Gizarte Ongizateko dokumentuak. Eusko Jaurlaritza, 2011

59. gaia. Diputatuen Kontseiluaren 8/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, onartzen duena 
lurralde historiko honetako gizarte zerbitzuen foru sareko adinekoen zentroetako oinarrizko es-
tatutua, eta indargabetzen duena otsailaren 20ko 19/2001 Foru Dekretuaren bidez onartutakoa.

60. gaia. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, ezintasuna duten pertsonen 
eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. 
BOE, 289. zk., 2013ko abenduaren 3koa. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko 
Konbentzioa berresteko tresna, New Yorken egina, 2006ko abenduaren 13an. BOE, 96. zk., 
2008ko apirilaren 21ekoa.
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