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IZENA 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZA 
 

KODEA 
ADGG0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Administrazioa eta kudeaketa 

 

LANBIDE-EREMUA 
Informazioaren eta komunikazioaren kudeaketa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ADG309_3. Zuzendaritzarako laguntza (107/2008 EDa, 2008ko otsailaren 1ekoa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Arduradunekin eta zuzendaritza-organoekin erlazionatutako barneko nahiz kanpoko informazio eta komunikazioak 
kudeatzea (behar denean ingelesa eta/edo atzerriko beste hizkuntzaren bat erabiliz), zuzendaritza-idazkaritzaren artxiboa 
mantentzea, eta zuzendaritzari laguntzea hark eskuordetutako antolakuntza-jarduerak garatzen eta burutzen, ikuspegi 
orokorrarekin, modu proaktiboan eta zehaztutako helburuak eta barne-arauak betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0982_3: Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz administratzea eta kudeatzea 
 
- UC0983_3: Zuzendaritzarako laguntzaren jarduerak, antolakuntzari dagozkionak, modu proaktiboan kudeatzea. 
 
- UC0986_3: Dokumentu eta aurkezpen profesionalak egitea hainbat formatutan 
 
- UC0984_3: Ingelesez komunikatzea, C1 erabiltzaile gaituaren mailan (erabiltzaile gaitua, gaitasun operatibo eraginkorra, 
maila aurreratua), zuzendaritzarako laguntzaren jardueretan. 
 
- UC0985_2: Ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntzaren batean komunikatzea, B2 erabiltzaile independentearen mailan 
(erabiltzaile aurreratua, maila ertain-altua), zuzendaritzarako laguntzaren jardueretan. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren kontura lan egiten du, enpresa handi eta ertainetan, bai estatu-mailakoetan, bai multinazionaletan, publiko 
zein pribatuetan, baita administrazio publikoan eta gobernuen eta gobernuz kanpoko nazioarteko erakundeetan ere. 
Zuzendaritzaren eta kudeaketa- eta administrazio-organoen arduradunen mende dago teknikari hau, eta idazkaritza-
lanak egiten ditu. Erabakiak autonomiaz eta arduraz har ditzakete, eskuordetzen zaizkionean. 
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Ekoizpen-sektoreak 
Ekoizpen-sektore guztietan izaten dira, zuzendaritza-arloan, baita administrazio publikoan ere, eta zeharkakotasun-
maila handia izateagatik nabarmentzen dira. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3411.002.9 Zuzendaritza-idazkaria. 
3411.001.0 Idazkaria, oro har. 
Zuzendaritzarako laguntzailea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0982_3 (zeharkakoa) 
Zuzendaritzaren komunikazioen 
administrazioa eta kudeaketa. 

80   

MF0983_3 
Bilera, bidaia eta ekitaldien kudeaketa. 120 

UF0324: Denboraren, baliabideen eta instalazioen 
kudeaketa 

30 

UF0325: Bilera eta ekitaldien antolaketa 60 

UF0326: Estatuko eta nazioarteko bidaien 
antolaketa 

30 

MF0986_3: (zeharkakoa)  
Laneko dokumentuen prestakuntza, 
tratamendua eta aurkezpena. 

140 

UF0327: (zeharkakoa) Informazioaren bilketa eta 
tratamendua, testu-prozesadoreak erabiliz. 

60 

UF0328: (zeharkakoa) Kalkulu-orrien eta 
dokumentuak grafikoki irudikatzeko tekniken 
bidezko antolaketa eta eragiketa. 

40 

UF0329: (zeharkakoa) Aurkezpenen prestakuntza 
eta edizioa, aplikazio informatikoak erabiliz. 

40 

MF0984_3 
Ingeles profesionala zuzendaritzarako 
laguntzarako. 

110 

UF0330: Zuzendaritzarako laguntzako ingelesezko 
jarduera ahozko eta idatzien interpretazioa 

30 

UF0331: Ahozko interakzioak enpresa-ingurunean. 50 

UF0332: Dokumentu sozioprofesionalak prestatzea 30 

MF0985_2 
Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza 
profesionala, zuzendaritzarako 
laguntzarako. 

80   

MP0076 
Zuzendaritzarako laguntzako 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 610   
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1. gaitasun-atala:  
ZUZENDARITZAREN KOMUNIKAZIOAK AUTONOMIAZ 
ADMINISTRATZEA ETA KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0982_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Barne- eta kanpo-informazioen fluxuak autonomiaz administratzea ohiko postaren, bitarteko telematikoen eta beste 
moduren baten bidez, eta dokumentuen kudeaketa eraginkorrari bide ematea, komunikazioen zirkulazio egokia 
bermatzeko. 

BI1.1 Jasotako informazioa haren ezaugarriak, presa, garrantzia, hartzaileak edo beste alderdi garrantzitsu batzuk 
identifikatuz eta baloratuz antolatzen da, eta beharrezko datu guztiak badauden eta zuzenak diren aztertzen da. 
BI1.2 Informazioaren alderdi giltzarriak zorrotz eta zehatz identifikatzen dira, eta kasu bakoitzean zer tratamendu 
emango zaion erabakitzen da, gerora kudeatzeko, edo dagokionak erabakiak hartzeko. 
BI1.3 Jasotako informazioa erregistratu eta, hala badagokio, gaiaren arabera kodetzen da, euskarri konbentzional 
edo elektroniko batean, barne-prozedurei jarraikiz, eta jasangarritasun-irizpideei eutsiz. 
BI1.4 Informazioa arin eta zehatz bideratzen zaie hartzaileei, zehaztutako prozedurei, organigramari eta 
antolakuntzari jarraikiz, edo, hala dagokionean, erantzun egiten zaio, eta ezer ez dela ebazteke uzten segurtatzen 
da. 
BI1.5 Informazioa transmititzeko bitartekoak (ohiko posta, posta elektronikoa, faxa, burofaxa, mezularitza eta 
beste) bidali behar den komunikazioaren presaren, kostuaren, segurtasunaren, epearen eta mugen arabera 
aukeratzen eta erabiltzen dira. 
BI1.6 Informazioa eraginkortasunez transmititzeko beharrezkotzat jotzen diren zuzemen gehigarriak (itzulpenak, 
kopiak eta beste) dagokien denboran eta forman kudeatzen dira, autonomiaz eta erantzukizunez, betiere 
ingurumena babesteko irizpideak betez. 
BI1.7 Bidalitako dokumentuen kopiak dagozkien euskarrietan (paperean edo euskarri informatikoan) behar bezala 
sailkatu eta artxibatuta jasotzen dira, betiere jasangarritasun-irizpideak betez. 
BI1.8 Barne-komunikazioan hautemandako zailtasunak, gaizkiulertuak edo beste alderdi batzuk zuzeneko 
arduradunari jakinarazten zaizkio zuhurtziaz eta arduraz. 
BI1.9 Komunikazio telematikoetako erroreak edo akatsak azkar eta eraginkortasunez identifikatzen eta zuzentzen 
dira, bere arduraren eremuan, eta, beharrezkoa denean, laguntza teknikoa eskatuz. 
BI1.10 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB2: Bisitak autonomiaz kudeatzea, sortzen diren arazoak konponduz eta protokolo-irizpideak, harreman publikoetarako 
irizpideak eta trebetasun sozialak kontuan hartuz, erakundearen irudia transmititzeko. 

BI2.1 Bisitak jatorriaren, maila hierarkikoaren eta arrazoiaren arabera identifikatzen eta iragazten dira, autonomiaz, 
kortesiaz, trebetasun sozialak baliatuz, begirunez eta bitarteko egokiak erabiliz (agenda, harreman informalen 
sarea, barne-kontsultak eta beste). 
BI2.2 Bisitei autonomiaz eta arduraz erantzuten zaie, beharrezkoak diren trebetasun sozialak erabiliz, eta irudi 
pertsonala zainduz, irudi korporatiboaren arabera. 
BI2.3 Bisitariak topagunera bideratzen edo eramaten dira kortesiaz eta adeitasunez, eta sor litezkeen gorabeherei 
aurrea hartzen zaie; hala dagokionean, enpresaren protokoloari jarraikiz eta bisitaren arrazoia adieraziz egiten dira 
aurkezpenak. 
BI2.4 Bisiten eskaerei edo beharrei (kokapenak, lekualdatzeak edo edozein eratako informazioa) azkar eta 
eraginkortasunez erantzuten zaie, eta haien beharrak eta sor litezkeen gorabeherak aurreikusten eta konpontzen 
dira. 
BI2.5 Konpainiaren edo erakundearen egitura, produktuak eta/edo zerbitzuak sustatu egiten dira deskribatuz, hala 
badagokie, eta, kasuan-kasuan erabakitzen da, autonomiaz eta arduraz, eskura dauden dokumentuak, produktuak 
edo informazioa emango diren, definitutako irizpideei jarraikiz, eta erakundearen irudia transmitituz. 
BI2.6 Bezeroekin, hornitzaileekin edo beste eragile batzuekin izaten diren komunikazioetan, erakundeari, 
lehiakideen merkataritza-ekintzei, sustapenei, prezioei eta abarri buruzko informazio garrantzitsua biltzen da, eta 
arduradunei transmititzen zaie zehatz eta azkar, kanal egokiaren bidez. 
BI2.7 Bistak hartzean, sortutako arazoak ebazten dira, jarduera-eremuaren arabera hartzea dagozkion erabakiak 
hartuz, eta egoera bakoitzari erantzun egokia emanez. 
BI2.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 
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LB3: Telefono-deiak kudeatzea, norberaren hizkuntzan, autonomiaz eta ekimenez, protokolo, lehentasun, 
konfidentzialtasun eta sarbideei dagozkien arau eta irizpideei jarraikiz, barne- eta kanpo-informazioaren zirkulazioa 
zuzena izan dadin. 

BI3.1 Egindako eta jasotako telefono-deiak autonomiaz eta arduraz artatzen dira, kortesia-arau egokiak 
errespetatuz, telefono bidezko komunikazioaren baliabideak erabiliz (entzumen aktiboa, enpatia, irribarrea, 
hizkuntza positiboa, ahotsaren intonazioa eta beste), eta erakundearen irudia transmitituz. 
BI3.2 Telefono bidezko solaskideari buruzko informazio giltzarria (jatorria eta maila hierarkikoa) bitarteko egokiak 
erabiliz identifikatzen da (agenda, harreman-sare ez-formalak, barne-kontsultak eta beste). 
BI3.3 Telefono bidezko komunikazioetan solaskideak emandako informazioa edo harengandik jasotakoa 
pertsonalki kudeatzen da, autonomiaz, eta arrazoia eta presa zehazten dira; solaskideari ahalik eta denbora 
laburrenean ematen zaio behar duen erantzuna. 
BI3.4 Norbait ez dagoenean, kortesiaz, adeitasunez eta behar diren trebetasunak garatuz ematen dira azalpenak; 
jasotako mezuak zehatz eta epe egokian ematen zaizkie interesdunei. 
BI3.5 Telefono bidezko arretan sortutako egoera zailak erabaki egokiak hartuz ebazten dira, ahots irmoa eta 
bakearaztekoa erabiliz eta egoeraren arabera jokatuz. 
BI3.6 Telefono bidez komunikatzeko baliabideak trebetasunez erabiltzen dira, eta ondo dabiltzala kontrolatzen da; 
baliabide horiek dira, besteak beste, deiaren edo erabiltzailearen identifikatzailea, solaskide anitzeko deia, dei-
desbideratzea, audioaren doiketak eta bideokonferentzia. 
BI3.7 Telefono bidezko komunikazioetako erroreak edo akatsak hauteman egiten dira, eta azkar eta 
eraginkortasunez zuzentzen dira, eta, erantzukizunaren esparruan, beharrezko laguntza teknikoa eskatzen da. 
BI3.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB4: Idatzizko komunikazioen zuzentasuna kontrolatzea, formari eta edukiari dagokionez, testuen idazketan irizpide 
linguistiko, ortografiko eta estilistiko egokiak aplikatuz eta fidagarritasuna aztertuz, informazioa argi, zehatz eta modu 
ulergarrian transmititzeko. 

BI4.1 Informazioa eta dokumentuak zehatz, zuzen eta aurrez ezarritako epean idazten edo gainbegiratzen dira, 
dokumentuaren xedea betetzeko (aktak, kanpora bidaltzeko gutunak, mezu elektronikoak, txostenak eta beste) 
tresna egokiak erabiliz. 
BI4.2 Dokumentuen egitura dokumentuaren izaeraren (merkataritzakoa, lanekoa, administratiboa, teknikoa eta 
beste) eta igorri nahi den irudi korporatiboaren arabera definitzen da. 
BI4.3 Norberaren hizkuntzan idatzitako informazioa eta dokumentuak gainbegiratu egiten dira, zuzentasun lexiko, 
ortografiko eta sintaktikoaren irizpideei jarraikiz, eskuliburu edo estilo-liburu egoki baten arabera, eta akatsak 
zuzenduz. 
BI4.4 Dokumentuaren izaerari (merkataritzakoa, teknikoa, legezkoa eta beste) dagozkion terminologia, kortesia-
formulak eta ohiko erabilera propioak zuzen aplikatzen dira, testuinguruaren irizpideei jarraikiz. 
BI4.5 Dokumentuari erantsitako irudi, argazki, grafiko, taula eta gainerako objektuen izenburu eta idazkunen 
idazketa eta kokapena aztertzen dira, eta dokumentuaren edukia ulertzen laguntzen eta arintzen duten ikusten da. 
BI4.6 Besteek idatzitako komunikazioetan egin behar diren aldaketak kortesiaz eta zehaztasunez adierazten 
zaizkie erantzuleei, azkartasunez jokatuz. 
BI4.7 Enpresaren intranetetik, Interneteko webgunetik, foroetatik, ohiko galdera-erantzunetatik, lan-eremuetatik 
zein langileen ataritik eratorritako komunikazioak aldian-aldian aztertzen dira, eta ikusten da modu argi eta 
ulergarrian idatzita dauden eta beharrezko erantzunak ematen dituzten. Hala ez denean, aldaketa kudeatzen da 
dagokien erantzuleekin. 
BI4.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema 
eragileak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, bideokonferentziak egiteko programak, aurkezpenak 
egiteko programak, irudiak editatzeko programak, itzulpenak egiteko tresnak, antibirusak, suebakiak. Artxibo 
konbentzionalak, euskarri informatikoak eta konbentzionalak, mezularitza eta posta-zerbitzuak, fotokopiagailuak, faxa, 
telefonoak, inprimagailuak, eskanerrak edo beste kaptura-bitarteko batzuk. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Idatzizko komunikazioen zuzentasunaren kontrola. Dokumentazio publiko, pribatu edo korporatibo sintetizatua eta/edo 
itzulia. Dokumentu eta informazio zuzen erregistratuak, artxibatuak eta babestuak. Ekipo eta baliabide informatikoen 
erabilera hobezina. Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Erakundearen irudi korporatiboaren transmisio hobezina. 
Ingurumenarekiko errespetua. Aurrez aurreko arreta, telefono bidezkoa eta telematikoa. Gorabeherak konpontzea. 
Bisiten arreta eraginkorra. Hizkuntzaren erabilera zuzena. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ildoak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste), estilo-liburuak. 
Erakundearen organigrama. Egile-eskubideei eta jabetza intelektualaren eskubideei buruzko legeak, datuen babesa, 
segurtasun elektronikoa eta ingurumenaren babesa eta kontserbazioa. Enpresaren berezko dokumentuak: txostenak, 
eskaintzak, aurkezpenak eta beste. Ekipo eta aplikazio informatikoak eta bulegoko ekipoak erabiltzeko eskuliburuak. 
Posta-informazioa. Sareetan argitaratutako informazioa. Askotariko aldizkariak: aldizkari ofizialak, aldizkari 
espezializatuak, estatistika-aldizkariak. Informazioa aurkezteko eta dokumentuak egiteko formatuak. Komunikazio- eta 
tratamendu-protokoloak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAKO JARDUERAK, ANTOLAKUNTZARI 
DAGOZKIONAK, MODU PROAKTIBOAN KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0983_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jarduera propioak eta zuzendaritzari dagozkionak modu proaktiboan antolatzea, parte hartzen duen jendearen 
agendak koordinatuz, denbora eraginkortasunez kudeatuz eta irudi korporatiboari eutsiz. 

BI1.1 Norberari eta zuzendaritzari dagozkion jarduerak aztertu egiten dira, garrantzitsuenak eta presazkoenak 
identifikatuz eta zehaztutako helburu eta irizpideei jarraikiz. 
BI1.2 Eguneroko jardueren plangintza behar adinako aurrerapenez eta modu proaktiboan egiten da, eta 
norberaren eta/edo zuzendaritzaren agendari jarraikiz zenbatetsitako gehienezko denborak zehazten dira. 
BI1.3 Jarduerak antzekotasunei eta eraginkortasun-irizpideei jarraikiz antolatzen dira. 
BI1.4 Norberaren eta zuzendaritzaren jarduerak modu proaktiboan koordinatzen dira, parte hartzen duen 
jendearen agendak kontuan izanik, edo kasuan kasu behar den informazioa eskatuz. 
BI1.5 Agendako planak jardueretan sortutako gorabeheren arabera egokitzen dira, betiere ekimenez eta irudi 
korporatiboa zainduz. 
BI1.6 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB2: Dagokion jarduera-eremuko zerbitzuak eta baliabide materialak kudeatzea, kontratazio-baldintzak negoziatuz eta 
aurrekontua eta dokumentu-prozesua behar bezala betetzen direla kontrolatuz, zerbitzu eta material horiek erabiltzeko 
moduan daudela bermatzeko. 

BI2.1 Jarduerak aurrera eramateko behar diren ekipoak, materiala eta zerbitzuak ezaugarrien eta definitutako 
arauen arabera identifikatzen dira. 
BI2.2 Behar diren ekipoen, materialen edo zerbitzuen hornitzaileak kalitatearen eta prezioaren arteko orekaren 
irizpide ekonomikei jarraikiz aukeratzen dira. 
BI2.3 Ekipamenduak, materialak eta/edo zerbitzuak kontratatzeko, kasu bakoitzean egokienak diren negoziazio-
teknikak erabiltzen dira, eta arlo hauek kontuan hartzen dira: 

- Merkatuko prezioak. 
- Entrega-epeak. 
- Kalitateak. 
- Ordainketa-baldintzak. 
- Garraioa, hala badagokio. 
- Beherapenak eta hobariak. 
- Eskaera-bolumena. 
- Saldu osteko zerbitzua. 
- Beste batzuk. 

BI2.4 Eskaeren dokumentuetan, prezioa, kopurua, guztizko zenbatekoa eta beste kontzeptu batzuk egiaztatzen 
dira, kalkuluak zehatz eginez, eta barne-prozedurek nahiz indarrean dagoen araudiak zehaztutako baldintzak 
betetzen diren begiratzen da. 
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BI2.5 Hornitzaileen ordainketak edo aurrerakinak adostutako epeetan baimentzen edo egiten dira, lortutako 
akordiorako egokiak diren estatuko edo atzerriko dokumentuak zehatz betez, eta barne-prozeduren arabera 
erregistratuz. 
BI2.6 Ordainketa-dokumentuen, aurrerakinen, itzulketen edo jasotako ordainketen informazioa eta datuak aztertu 
egiten dira, haietan jasotako datuak eta zenbatekoak eragiketaren oinarri diren dokumentuetakoekin bat datozen 
ikusteko. 
BI2.7 Materialen (informatikoa, bulegokoa eta beste) stocka zehatz kontrolatzen da, erabileraren segimendua 
eginez, barne-prozedurei jarraikiz eta jasangarritasunaren eta ingurumen-inpaktuaren irizpideak kontuan izanik. 
BI2.8 Kontratatutako zerbitzuen eta horniduren ezaugarriak aztertu egiten dira, eta zehaztutako kalitateekin bat 
datozen begiratzen da. BI2.9 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen 
dira. 

LB3: Bilera eta ekitaldi korporatiboak jasotako irizpideen eta erakundearen kulturaren eta helburuen arabera antolatzea, 
baldintzak esku hartuko duen jendearekin negoziatuz, definitutako helburuak eta zerbitzuaren kalitatearen hobekuntza 
lortzeko. 

BI3.1 Bilerak eta/edo ekitaldiak (instituzionalak, merkataritzakoak, kiroletakoak, ongintzakoak, prestakuntzakoak 
eta beste) helburuaren arabera planifikatzen dira, erakundearen irudia eta kultura transmitituz. 
BI3.2 Plangintza egitean, faseak (programazioa, burutzapena, kontrola, amaiera eta ebaluazioa) eta fase 
bakoitzerako behar diren baliabideak zehazten dira, ekitaldi-motaren eta zehaztutako helburuaren arabera. 
BI3.3 Aurrekontuak jasotako argibideak kontuan izanik egiten eta kontrolatzen dira, eta kalitatearen eta prezioaren 
arteko oreka lortzeko aukera egokiena ematen duen irizpideari jarraikiz. 
BI3.4 Esku hartzen duten erakundeekin negoziatzeko orduan (izan hornitzaileak, ekitaldiko parte hartzaileak edo 
beste eragileren bat), bi aldeen onuraren irizpidea kontuan hartzen da. 
BI3.5 Bilera eta ekitaldi korporatiboak zehaztutako arauen eta protokoloaren arabera antolatzen dira (bilera edo 
ekitaldia bera nahiz aurretik eta ondotik egin beharrekoak), eta haien deialdiak eta parte-hartzeen baieztapenak 
garaiz eta modu egokian egiten dira. 
BI3.6 Bilera eta/edo ekitaldirako logistika aurreikusi, prestatu eta aztertu egiten da (dokumentuak, ikus-entzunezko 
bitartekoak, jan-edanak eta beste), gorabehera posibleak minimizatuz eta konfidentzialtasun-arauei jarraikiz. 
BI3.7 Antolatutako bileren eta ekitaldien emaitzak aurretiaz zehaztutako helburuak kontuan izanik balioesten dira, 
eta, komeni bada, gogobetetze-galdetegiak erabiltzen dira. 
BI3.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 
BI3.9 Bilera edo ekitaldi korporatibo baterako adostutako baldintzak betetzen ez diren kasuetan, zehaztutako 
epeetan eta moduan egiten dira erreklamazioak, erreklamazio-gidaliburuei eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 

LB4: Estatuko eta nazioarteko bidaien antolaketa negoziatzea, zehaztutako epeei jarraikiz eta barne-arauak betez, 
ahalik eta errentagarritasun eta eraginkortasuna handiena lortuz, eta zerbitzuaren kalitatea hobetuz. 

BI4.1 Estatuko eta nazioarteko bidaiak antolatzeko, behar diren komunikazio-, berrikuntza- eta sormen-
trebetasunak baliatzen dira. 
BI4.2 Bidaiaren ibilbidea, programa eta lan-agenda behar besteko aurrerapenez prestatzen da, eta kostuaren eta 
denboraren arteko oreka bilatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Esku-agendak eta elektronikoak. Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: 
sistema eragileak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, bideokonferentziak egiteko programak, 
aurkezpenak egiteko programak, antibirusak, suebakiak. Artxibo konbentzionalak, euskarri informatikoak, 
fotokopiagailuak, faxa, telefonoak eta inprimagailuak. Bilera, bidaia eta ekitaldien aurrekontu-inprimakiak. Kalitatea 
kontrolatzeko prozedurei buruzko eskuliburuak. Sustapen-materiala eta prestatutako dokumentaziorako euskarri-
materiala. Ekitaldiak egiteko guneen planoak (aretoak, biltzar-jauregiak eta beste), aireportuen, portuen, bidaia-
agentzien eta hotelen erreferentzia-iturriak. Turismo-gidak eta bidaia-katalogoak. Helmuga-lekuko protokolo eta kortesia-
formulak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Denboraren antolaketa eta erabilera egokia, bai norberarena, bai zuzendaritzarena. Bilera, bidaia eta ekitaldietarako 
gastuen aurrekontuak. Zerbitzu-kontratuak: egonaldiak, bidaiak, askotariko materiala eta beste. Bilera eta bidaien 
antolaketa eraginkorra. Bilera, bidaia eta ekitaldietarako aurreikusitako aurrekontuaren optimizazioa. Zehaztutako 
protokoloari jarraikiz antolatutako bidaiak eta ekitaldiak. Zehaztutako protokoloari jarraikiz antolatutako bilerak: aretoen 
prestaketa, ikus-entzunezko baliabideen erabilera, deialdiak, aktak eta beste. Zerbitzuen ordainketaren edo 
berrespenaren dokumentuak: garraio-txartelak (hegazkina, itsas bidaia, trena), autoen alokairuaren bonuak, hotelen 
bonuak, bidaia-agentzien bonuak, bidalitako berreste-buletinak edo -mezuak, eta beste. Barne- eta kanpo-dokumentuak 
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kontrolatuta eta artxibatuta, eta haien erreferentziak eginda. Egindako bileren, bidaien eta ekitaldien antolaketaren 
emaitzen gogobetetze-galdetegiak. Informazioa zuhurtziaz eta konfidentzialtasunez tratatuta. Diru-trukea (tokikoa edo 
atzerrikoa). Bidaia-txekeak eskatuta eta emanda. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ildoak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak sortzeko eskuliburuak eta abar), askotariko bilerak 
antolatzeko arauak (batzarrak, administrazio-kontseiluak, akziodunen batzar nagusiak). Merkataritzako araudia eta 
araubide zibila. Materialen eta ekipoen inbentarioak. Kalitate-erregistroak, eskaerak, albaranak, txartelak eta fakturak. 
Ekitaldien, norakoen, produktuen eta zerbitzu turistikoen gidak. Protokoloak, gizarte-ohiturak eta lehentasun-arauak. 
Estatuko eta nazioarteko bidaiariei aplikatzeko eskakizunak eta araudiak. Bidaia-gidak, garraio-sistemak, ostatu-motak, 
bidaia-aseguruak. Enbaxaden eta kontsulatuen funtzioak. Prezioak eta tarifak. Ordu-eremuak, mapak, katalogoak, 
direktorioak. Erreklamazio-gida. Dibisaren truke-tasa. 

 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
DOKUMENTU ETA AURKEZPEN PROFESIONALAK EGITEA HAINBAT 
FORMATUTAN 
 

Kodea: UC0986_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Eskuragarri dauden informazio-iturrietako informazio garrantzitsua ekimenez eta arduraz aukeratzea, eta egin 
behar diren dokumentuen arabera antolatzea, informazio zabal, zehatz eta egiazkoa emateko. 

BI1.1 Informazio-beharrak definitu egiten dira, jasotako argibideetan eta/edo prestatu behar diren dokumentuen 
edukian oinarrituta. 
BI1.2 Informazio-iturriak, kanpokoak zein barnekoak, lortu behar den informazioaren ezaugarrien arabera 
aukeratzen dira, eta kontuan hartzen dira jasotako argibideak edo ildoak, sarbide-erraztasuna, fidagarritasun 
egiaztatua, indarraldia eta, hala dagokionean, iturriaren kostu ekonomikoa. 
BI1.3 Iturriak (artxiboak, datu-baseak, webguneak eta beste) bilatzeko eta kontsultatzeko estrategiak 
eraginkortasunez eta zehaztasunez aukeratzen dira, informazioaren bolumenaren arabera eta, beharrezkoa 
denean, bilaketa-irizpide murriztaileak erabiliz. 
BI1.4 Egunero erabili ohi diren webguneetarako sarrera automatizatu egiten da, eta ezaugarri homogeneoak 
dituztenak multzokatu egiten dira. 
BI1.5 Aurkitzen den informazioa egokitasuna eta indarraldia kontuan hartuz ebaluatzen da, eta eduki 
garrantzitsuak aukeratzen dira, egin behar den lanaren helburuen arabera. 
BI1.6 Aukeratutako informazioaren alderdi giltzarriak zorroztasunez eta eraginkortasunez zehazten dira, eta 
egituratu egiten dira, ondoren prozesatzeko. 
BI1.7 Dokumentua egiteko bildutako informazioa eta informazio garrantzitsua euskarri eta formatu egokietan 
artxibatzen dira, gerora berreskuratzeko eta tratatzeko. 
BI1.8 Informazioaren murriztapen- eta atzipen-arauak bete egiten dira, barne-prozeduraren arabera baimenak eta 
murriztapenak eskatuz. 
BI1.9 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB2: Eskatzen den informazioa autonomiaz prozesatzea, dokumentu-motaren arabera (balorazio-, komunikazio- edo 
erabaki-dokumentuak), eta aplikazio informatiko egokiak erabiltzea, ondoren dokumentua formalki sortzeko. 

BI2.1 Oharretatik, ahots-iraulketatik edo beste bitarteko batzuetatik datorren informazioa azkar eta zehatz jasotzen 
da euskarri informatikoan, dokumentuaren asmoa kontuan hartuta (gutunak, txostenak, ofizioak, agurrak, 
ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, abisuak, zirkularrak, komunikatuak, barne-oharrak, eskaerak eta beste). 
BI2.2 Informazioa motaren arabera antolatzen da (alfabetikoa, zenbakizkoa, grafikoa eta beste), eta 
dokumentuaren zirriborroan jartzen da, gero aplikazio egokiekin tratatzeko. 
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BI2.3 Dokumentuaren izaerari (merkataritzakoa, juridikoa, teknikoa, legezkoa eta beste) dagozkion terminologia, 
kortesia-formulak eta ohiko erabilera propioak dokumentuaren asmoaren arabera erabiltzen dira, eta automatizatu 
egiten dira, komeni denean. 
BI2.4 Informazio alfabetikoa edo zenbakizkoa taulatan antolatzen da (taula estatikoak, dinamikoak edo 
interaktiboak), dokumentuaren argitasunari laguntzen dion formatu bat aukeratzen da, eta ondoren datuak 
tratatzeko aplikazio informatiko egokiena erabiltzen da. 
BI2.5 Emaitza aritmetikoak, estatistikoak, bilaketenak, logikoak eta beste lortzeko formulak eta funtzioak kalkulu-
orrietan sortzen dira, orriak komeni denean habiaratuz, eta beharrezko gelaxka eta orriei erreferentzia eginez. 
BI2.6 Dokumentuaren testu-parametroak argi eta zehatz aplikatzen dira. 
BI2.7 Eskuragarri dauden datu-baseen eremuak eta datuak oinarri-dokumentuetan txertatzen dira, osatzeko. 
BI2.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB3: Dokumentu propioak eta kalitatezkoak egitea, bere jarduera-eremuan jasotako informaziotik abiatuz, tresna 
informatiko egokiak erabiliz, eta dokumentuen xedea, informazio-beharra eta irudi korporatiboa kontuan izanik. 

BI3.1 Dokumentuak gainbegiratu egiten dira, eta pertzepzio bisualari eta irakurgarritasunari dagozkion baldintzak 
betetzen dituzten begiratzen da: neurriak, testuaren gorputza, kolore-kontrastea, irakurketa-ohiturak, ezkerretik 
eskuinera, goitik behera. 
BI3.2 Informazio prozesatua autonomiaz txertatzen da dokumentuetan (gutunak, txostenak, ofizioak, agurrak, 
ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, abisuak, zirkularrak, komunikatuak, barne-oharrak, eskaerak eta beste), 
zehaztasun-gabeziarik gabe, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakundearen estilo-liburua errespetatuz. 
BI3.3 Aurretiaz zehaztutako formatua duten dokumentuak informazioa oinarri-dokumentuetan txertatuz betetzen 
dira, edo, bestela, formatua aplikatzen zaio eskura dagoen informazioari. 
BI3.4 Dokumentuen eta txostenen egitura formatuari egokitzen zaio, formatua euskarri-motarekin, inprimatzeko 
sistemarekin eta aukeratutako koadernaketarekin bateragarria izanik. 
BI3.5 Dokumentuaren atalak elementu egokienen bidez lotzen dira (testua, irudiak edo beste objektu batzuk), 
haien mugikortasun eta atzipen errazari bide emanez. 
BI3.6 Dokumentuak prestatzearekin erlazionatutako ekintza sinple eta errepikakorrak zeregin automatizatuetan 
multzokatzen dira, eta tresna egokien bidez grabatu, dokumentu horien prestakuntza eraginkortasunez arintzeko. 
BI3.7 Dokumentu inprimatuak gainbegiratu egiten dira, kalitatea aztertzeko: lerro solterik eta orrialde-jauzi okerrik 
ez izatea, zenbakiak ongi egotea, orriek orientabide egokia izatea, kolorea editatutako testuekin bat etortzea, eta 
erakundeak ingurumen-inpaktuari dagokionez zehaztutako beste irizpide batzuk betetzea. 
BI3.8 Azken dokumentua egiteko, sormena eta txukuntasuna erabiltzen dira, eta akaberak, tolesketak, arrailak, 
koadernaketa eta beste zuzen eginda dauden aztertzea da. Kalitatea eta emaitzen hobekuntza sustatzen dira. 

LB4: Bideoen, irudien, argazkien, audio-fitxategien eta gainerako materialen bankuetan aukeratutako objektuak 
sormenez eta zehaztutako parametroen arabera pertsonalizatzea, eta autonomiaz txertatzea dokumentuetan, 
helburuaren arabera. 

BI4.1 Irudi-bankuak barne- eta kanpo-iturrietatik biltzen dira, dokumentuen, txostenen eta aurkezpenen 
helburuaren arabera, kalitate handienean baina memorian hartzen duten lekua minimizatzeko aukera ematen 
duten formatuetan. 
BI4.2 Irudiak aukeratzeko orduan, digitalizazioaren eta erreprodukzioaren ezaugarri teknikoei, prezioari eta jabetza 
intelektualeko eskubideei erreparatzen zaie. 
BI4.3 Aplikazio egokiekin editatzen dira irudiak, formatu-parametroak (koloreak, formak, neurriak eta beste) 
dokumentuaren edo txostenaren baldintzei eta erakundearen irudi korporatiboari egokituz. 
BI4.4 Irudiak, behar direnean, haien neurrien eta txertatuko diren testuaren neurrien arabera sartzen dira 
dokumentuan, eta zehatz mozten dira, behar izanez gero. 
BI4.5 Irudiak (logotipoak, marrazkiak eta beste) eta argazkiak animazio dinamiko edo sekuentzial bihurtzen dira 
aplikazio informatikoekin, aurkezpenetan edo erakundearen webguneetan txertatzeko. 
BI4.6 Irudiak hartzeko garaian, sarrerako bereizmena irteerakoari doitzen zaio, jatorrizkoa eta inprimatzeko 
sistema kontuan izanik. 
BI4.7 Soinuak edo narrazioak aurkezpenaren edo erakundearen webgunearen baldintzei doitzen zaizkie, 
erabiltzaile-mailarako egokiak diren aplikazioak erabiliz eta denborak eta formatuak kontuan izanik. 
BI4.8 Irudien formatua eta artxiboa pantailan edo paperean inprimatzeko egokia den begiratzen da. 
BI4.9 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB5: Dokumentuetan txertatuko diren grafikoak (estatikoak, dinamikoak eta interaktiboak) eta gainerako objektuak 
autonomiaz pertsonalizatzea, aurkeztutako informazioa ulertzen laguntzeko, dokumentuaren helburura eta erakundearen 
irudira egokitzen direla bermatuz. 

BI5.1 Irudikapen grafikoetako informazioa osorik eta ordenatuta dagoen begiratzen da, zehaztasunez erabiliz datu-
tarte egokiak, eta erreferentzia egiten dien kalkulu aritmetikoak edo logikoak zuzenak diren begiratuz. 
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BI5.2 Dokumentu, txosten eta aurkezpenetan jasotako informazioa osatzen duten datuak eta testuak, hobeto 
ulertzeko, informazioaren ulermen onena ematen duten grafikoak, mapak, organigramak edo objektuak 
zehaztasunez erabiliz irudikatzen dira. 
BI5.3 Mapetan eta organigrametan jasotako informazioa eta irudikatu nahi den edukia bat datozen begiratzen da, 
eta, hala ez bada, zuzendu egiten da. 
BI5.4 Informazioa aurkezteko erabiltzen den grafiko-mota (histogramak, poligonoak, ojibak, grafoen irudikapena, 
sektoreena eta beste) eta transmititu behar den informazioa bat datozen begiratzen da. 
BI5.5 Eskuratzen diren grafikoak, mapak eta organigramak formatu, kolore eta izenburu adierazgarriekin 
pertsonalizatzen dira, datuak zehatz, azkar eta argi ikusi eta interpretatu ahal izateko, eta kontuan hartzen dira 
dokumentuaren helburua eta erakundearen irudia. 
BI5.6 Grafikoak tresna egokiekin dinamizatzen edo interaktibo egiten dira, eta irudikatutako datuak 
dokumentuaren, txostenaren edo aurkezpenaren helburuaren arabera murrizteko aukera ematen da. 
BI5.7 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak nahiz jabetza intelektualaren eskubideak zorrotz 
errespetatzen dira. 

LB6: Aurkezpenak sortzea dokumentu-mota edo jarduera-eremuan eskatzen den informazioaren beharretarako egokiak 
diren euskarri informatikoetan, edukiak soinuaren eta elementu bisualen bidez animatuz, informazioa ulertzeko eta 
konbentzitzea lortzeko moduan transmititzeko. 

BI6.1 Egin behar diren aurkezpenak (multimediak, diapositibak, gardenkiak, paperezko kopiak, bideoak eta beste) 
autonomiaz aukeratzen dira, informazioa emateko moduarekin bat etorriz (ahozko aurkezpenak, idatzizko 
komunikazioak, komunikazio interaktiboak, enpresaren barne- eta kanpo-sareak eta beste), edo jasotako 
argibideei jarraikiz. 
BI6.2 Aurkezpenean jasotako informazioa argi eta zehatz egituratzen da, zer azalpen edo dokumenturi laguntzen 
dion kontuan izanik, eta erakundearen estilo-liburua errespetatuz. 
BI6.3 Aurkezpena egitean, testua ez diren elementuak (irudiak, marrazkiak, narrazioak, soinuak eta beste) 
txertatzen eta dinamizatzen dira, aurkezpenari esleitutako denborak errespetatuz, eta hartzailearen arreta 
hobekien erakarri eta mantenduko duten konbentzitze-teknikak erabiliz. 
BI6.4 Intraneteko, webguneko edo beste formatu batzuetako aurkezpenen edukia erakundean zehaztutako 
aldizkakotasunaren arabera eguneratzen da, eta aldaketek ongi funtzionatzen duten gainbegiratzen da. 
BI6.5 Eskatutako formatuko aurkezpenak zehaztutako epean ematen zaizkie behar dituen jendeari edo 
erakundeari, eta konprimatu egiten dira hala dagokionean, eta aurretiaz aztertu ongi funtzionatzen duten. 
BI6.6 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokalak, Internet eta weba. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, 
testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, aurkezpenak egiteko programak, irudiak eta beste objektu batzuk 
editatzeko programak, nabigatzaileak, bilatzaileak, bideokonferentziak egiteko programak, antibirusak, suebakiak. 
Artxibo konbentzionalak, fotokopiagailuak, faxa, euskarri informatikoak eta konbentzionalak, inprimagailuak, eskanerrak 
edo beste kaptura-bitarteko batzuk. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Zehaztasun-gabeziarik gabe egindako dokumentuak, garbiak, antolatuta aurkeztuak eta egituratuak; irudiak, taulak, 
grafikoak, aurkezpen animatuak eta beste elementu batzuk dituztenak, eta aurreikusitako epeetan aurkeztuak. 
Dokumentuak zuzen erregistratuta, artxibatuta eta babestuta. Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera hobezina. 
Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Enpresaren irudia modu egokian transmititzea. Erakundearen barne- eta 
kanpo-arauak betetzea. Ingurumenarekiko errespetua. Elementu profesionalizatuak: soinuak, irudiak eta beste. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ildoak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste), estilo-liburuak, 
ekipo eta aplikazio informatikoen erabilera, bulegoko ekipoen erabilera. Sareetan argitaratutako informazioa. Askotariko 
aldizkariak: aldizkari ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-aldizkariak. Informazioa aurkezteko eta dokumentuak 
eta txantiloiak egiteko formatuak. Arlo hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, datuen babesa, segurtasun elektronikoa, 
administrazio elektronikoa eta ingurumenaren kontserbazioa. 
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4. gaitasun-atala: 
INGELESEZ KOMUNIKATZEA, C1 ERABILTZAILE GAITUAREN MAILAN 
(ERABILTZAILE GAITUA, GAITASUN OPERATIBO ERAGINKORRA, 
MAILA AURRERATUA), ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAREN 
JARDUERETAN 
 

Kodea: UC0984_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ingelesez dagoen informazioa interpretatzea, baita egituratu gabea ere, grabazioetan, foroetan edo beste ekitaldi 
profesional batzuetan emandakoa, eta, beharrezkoa denean, zuzendaritzarentzat bitartekotza egitea, norberari 
dagozkion komunikazioak kudeatzeko edo zuzendaritzari laguntzeko. 

BI1.1 Hitzezko argibideak erabateko ziurtasunez ulertzen dira, eta bidaien, bileren eta beste ekitaldi batzuen 
kudeaketarako ezarritako helburuak lortzen laguntzen da. 
BI1.2 Hitzaldi, aurkezpen edo elkarrizketetako xehetasun garrantzitsuak atera egiten dira, osorik eta zehaztasunez, 
eta, hala behar denean, beharrezko argibideak eskatzen dira (solaskidearen doinua dela eta) osorik ulertzeko. 
BI1.3 Eztabaida, hitzaldi edo aurkezpenetan transmititutako informazioa nahiko errez ulertzen da kasu gehienetan, 
eta erritmoari zailtasunik gabe jarraitzen zaio. Ohar zehatzak lortzen dira ondoren txosten bat prestatzeko, edo 
erakundeko hirugarrenek zuzenean erabiltzeko. 
BI1.4 Elkarrizketak eta hitzaldiak erraz ulertzen dira bileretan eta hirugarren batzuk beren artean dabiltzanean 
entzule gisa jardutean, baita gaiak konplexuak, abstraktuak eta ezezagunak izan eta zarata dagoen giroetan izaten 
direnean ere. 
BI1.5 Zuzendaritzaren eta hirugarren batzuen arteko bitartekotza egitean, zailtasunik gabe jarraitzen zaie hitzaldi 
ez egituratu eta konplexuei, eta mezua ulertzen da, baita harremanak ustezkoak direnean eta esapide idiomatikoak 
edo lagunarteko hizkera erabiltzen denean ere. 
BI1.6 Zuzendaritzarako laguntzako jarduera profesionaleko grabazioak eta telefono-deiak ulertu egiten dira: 
informazioaren edukia bereizten da, ñabardurak eta xehetasunak barne (adibidez, solaskidearen ikuspuntuak eta 
jarrerak). 

LB2: LB2: Ingelesez idatziak dauden eta zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin zerikusia duten dokumentu profesional 
eta tekniko luze eta konplexuak ulertzea, eta haietako xehetasun nagusiak identifikatzea, erabakiak hartzen laguntzeko, 
antolaketak egiteko eta norberari dagozkion edo eskatu zaizkion kudeaketak egiteko. 

BI2.1 Txostenak eta gutunak, hizkuntza estandarrean nahiz ez-estandarrean idatziak, luzeak eta konplexuak izan 
arren ere, eta bere zuzendaritza-arlo zehatzarekin erlazionatuta egon edo ez, zehatz interpretatzen dira, xehetasun 
guztiak ulertuz. 
BI2.2 Jarduera profesionalarekin erlazionatutako Europako eta nazioarteko iturriak aurkitu eta aukeratu egiten dira, 
eta berehala identifikatzen da informazio-behar jakinetarako edukia eta haren garrantzia, eta geroko azterketari 
buruzko erabakiak hartzen dira. 
BI2.3 Informazio-iturrietara aldian-aldian sartzen da, eta zuzendaritzari eta norberaren lanari eragiten dion 
informazio profesional giltzarri eguneratua hautematen eta ateratzen da. 
BI2.4 Dokumentu profesional eta teknikoak (artikuluak, produktuen deskribapenak eta beste), informazio 
telematikoak zein ikus-entzunezko materiala (bideoak, CDak, DVDak eta beste) zuzen eta zehatz interpretatzen 
dira, gerora erabil litezkeen informazio eta xehetasun garrantzitsuak hautemanez. 
BI2.5 Testu luze eta zabalak zehaztasunez laburbiltzen dira norberaren kudeaketarako edo erakundeko beste 
jende batzuen eskaeretarako. 
BI2.6 Espezialitateko argibide zabal eta konplexuak ulertu egiten dira, baita baldintzei eta ohartarazpenei buruzko 
xehetasunak ere, eta atal zailetan, bigarren irakurketa egiten da. 
BI2.7 Testu konplexuak ulertzeko zailtasunak bigarren aldiz irakurriz ebazten dira. 
BI2.8 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki eta noizean 
behin erabiltzen da, testuinguruaren eta koherentziaren irizpideei jarraituz. 
BI2.9 Oso testu konplexuak edo oso arlo espezializatuetakoak pertsona egokiei igortzen zaizkie, erakunde 
barnekoei edo kanpokoei, itzulpenaren koherentzia eta kongruentzia bermatzeko zehaztutako barne-prozedurei 
jarraikiz. 
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LB3: Ahoz informazioa ematea barne- eta kanpo-bezeroei edo beste eragile batzuei, ingelesez, erraz eta naturaltasunez, 
ahozko aurkezpenen, aurkezpen telematikoen edo beste euskarri batzuen bidez, beharrezko komunikazio-kudeaketak 
gauzatzeko. 

BI3.1 Ahozko aurkezpen bertaratzekoetan nahiz telematikoetan eman beharreko informazioa garaiz planifikatzen 
da, eta bezeroengan edo publikoarengan zer eragin izango dituen balioesten da. 
BI3.2 Aurkezpenetako, erakustaldietako, komunikatu publikoetako edo beste egoera batzuetako ahozko esku-
hartzeak eraginkortasunez eta erraz egiten dira, eskatzen den eskumenerako eta konplexutasun funtzionalerako 
egokiak diren aurkezpen-, argudio- eta konbentzitze-maila egokiak erabiliz. 
BI3.3 Narrazio konplexuak eta deskribapenak intonazio egokiz egiten edo grabatzen dira, eta argi eta xehe 
egituratzen dira. Gai egokiak lantzen dira, eta, hala dagokionean, ondorioak atera, gero dokumentuetan edo 
aurkezpenetan txertatzeko. 

LB4: Zuzendaritzarako laguntzako kudeaketa-jarduerekin erlazionatutako dokumentuak, inprimakiak eta txostenak 
ingelesez idaztea eta betetzea, zehaztasunez, koherentziaz, eta gramatika- eta ortografia-zuzentasunez. 

BI4.1 Dokumentuak (komunikatuak, gutunak, aktak, faxak, txostenak, inprimakiak eta beste) diskurtso koherentez 
idazten edo betetzen dira, tresnak egokiak erabiliz, eta dokumentu-motarako egokiak diren terminologia, egitura 
eta aurkezpen-mota aukeratuz. 
BI4.2 Informazioa eta dokumentuak lexikoaren, gramatikaren, semantikaren eta paratestuaren zuzentasun-
irizpideei jarraikiz egiten dira, hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabiliz. 
BI4.3 Oharrak zehatz hartzen dira informazioa eskatzean edo arazoak mezu bidez azaltzean, eta ondoren 
informazioa transmititzeko edo bilatzeko aukera ematen da. 
BI4.4 Prestatutako dokumentuak erregistro formal edo lagunartekoari eta hizkuntzaren erabileraren kondizio 
soziokulturalei egokitzen zaizkie, eta, hala dagokionean, emozio-adierazpenak edo zerbaiti buruzkoak aipamenak 
erabiltzen dira. 
BI4.5 On line egiten diren komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da, eta foroetako, txatetako, 
SMSetako eta beste bitarteko batzuetako komunikazio telematikoak arindu egiten dira. 
BI4.6 Erakundeko zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako dokumentuen alderantzizko itzulpenak 
zehaztasunez egiten dira, xehetasun- eta koherentzia-irizpideei jarraikiz, eta beharrezkoak diren dokumentuetan 
txertatuz. 
BI4.7 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki erabiltzen da, 
testuinguruan ondo kokatuz eta koherentzia-irizpideak betez. 

LB5: Barne- eta kanpo-bezeroekin ingelesez ahoz komunikatzea, arin eta natural, arreta emanez, izan litezkeen 
gatazkak ebatziz eta aurkezpen egokiak eginez, ahozko komunikazio eta bitartekotzaren kudeaketa eta bidaia eta 
ekitaldien antolaketa egiteko. 

BI5.1 Komunikazioak, telefono bidezkoak nahiz telematikoak, egokitu egiten zaizkie erregistroari (formala eta 
lagunartekoa), hizkuntzaren erabileraren kondizio soziokulturalei eta kortesia- eta kultura-arauei, eta intonazio-
aldaketak eta esanahiaren ñabardura finak erabiltzen dira beharrezkoa denean. 
BI5.2 Testuinguruaren informazioa eta ez-hitzezko informazioa zehatz erabiltzen eta interpretatzen dira, eta esaldi 
edo hitz ezohikoen edo teknikoen esanahia identifikatzen da. 
BI5.3 Hitzaldi, aurkezpen edo elkarrizketetako xehetasun garrantzitsuak argi eta osorik adierazten dira, eta, osorik 
ulertzeko hala behar denean, beharrezko argibideak eskatzen zaizkio solaskideari. 
BI5.4 Beste solaskide batekin edo batzuekin izaten diren askotariko komunikazio ez-formalak (esperientzia 
pertsonalak, profesionalak, gaurkotasun gaiak eta beste) arinak, xeheak, argiak eta koherenteak izaten dira, eta 
gaiari buruzko lexiko zabala erabiltzen da. 
BI5.5 Bileretan, bisitetan, aurkezpenetan, eragile batzuekin izaten diren negoziaketetan edo beste egoera 
profesional batzuetan izaten diren ahozko komunikazioak arin eta zehatz itzultzen dira. 
BI5.6 Bidaiak antolatzetik, bileretatik eta ekitaldietatik eratortzen diren negoziazio eta elkarrizketetan, garapen 
sistematiko bati jarraikiz adierazten dira argudioak, eta alderdi garrantzitsuak nabarmentzen dira eta xehetasun 
egokiak babesten. 
BI5.7 Esku-hartzeetan seguru eta zentzuz argudiatzen dira iritziak, galderei, iruzkinei eta kontrako arrazoiei arin, 
natural eta egoki erantzunez, egoera zail eta konplexuetan, kexak eta erreklamazioak hartu edo aurkeztean, 
bileretan, eztabaida-taldeetan edo ondorio garrantzitsuak dituzten negoziazioetan bitartekotza-lanak egitean. 
BI5.8 Nazioarteko foro profesionaletan, aldizka parte hartzen da, erraz, argi eta diskurtso koherentez, eta 
zehaztasunez interpretatzen dira solaskideen komunikazioak. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa. Erabiltzaile-inguruneko 
aplikazio informatikoak eta espezifikoak: hiztegiak, itzultzaileak edo bestelakoak, bideokonferentzietarako programak eta 
aurkezpen-programak. Telefonoa, finkoa nahiz mugikorra. Esku-agendak eta elektronikoak. Aireportuei, portuei, bidaia-
agentziei eta hotelei buruzko erreferentzia-iturriak ingelesez. Turismo-gidak eta bidaia-katalogoak ingelesez. Atzerriko 
herrialdeetako protokoloa eta kortesia-arauak. Ikus-entzunezko ekipoak. Fotokopiagailuak, faxa. Bulegoko materiala eta 
altzariak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Lanbide-arloko dokumentuak ingelesez (aktak, gutunak, txostenak, faxak, mezu elektronikoak eta beste), zehatz eta 
linguistikoki koherenteak, eta dokumentu- eta hartzaile-motaren araberakoak. Ahozko ingelesezko komunikazio arin, 
natural eta eraginkorra bisitak hartzean, artatzean eta agurtzean, agendaren plangintza egitean, bileretan eta 
erakundearen aurkezpenetan. Ahozko eta idatzizko itzulpenak ingelesez, arin eta zehatz. Egokitasun soziolinguistikoa. 
Interneteko informazio-iturrien zerrenda eguneratuak ingelesez. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ildoak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste). Gutunei, 
gramatikari, erabilerei eta esapideei buruzko ingeleseko eskuliburuak. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Ingelesezko askotariko argitalpenak: Eskuliburuak, katalogoak, egunkariak eta aldizkari espezializatuak. 
Sareetan ingelesez argitaratutako informazioa. Komunikazioaren helburu den hartzailearen kulturari eta zibilizazioari 
buruzko eskuliburuak. 
 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
INGELESA EZ DEN ATZERRIKO HIZKUNTZA BATEAN 
KOMUNIKATZEA, B2 ERABILTZAILE INDEPENDENTEAREN MAILAN, 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAKO JARDUERETAN 
 
Kodea: UC0985_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Zuzendaritzarako laguntzako jardueretan ahoz eta ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntzaren batean 
transmititutako informazioa zehatz interpretatzea, ideia nagusiak ulertuz, gerora erabiltzeko eta transmititzeko. 

BI1.1 Hizkuntza estandarrean ahozko, telefono bidezko eta ikus-entzunezko grabazioen bidez transmititutako 
argibideak eta informazioa zehatz ulertzen dira, eta behar diren oharrak hartzen dira, gerora erabiltzeko. 
BI1.2 Entzule moduan parte hartzen den bileretan, hitzaldietan, aurkezpenetan, komunikabideetan eta beste 
ekitaldi batzuetan ahoz ematen diren informazio eta iritziak laburbildu egiten dira, baita konplexuak badira ere, eta 
ideia nagusiak ateratzen dira. 
BI1.3 Jasotako informazioaren alderdi batzuk ulertzen ez direnean, arretaz entzuten da, giltzarri nagusiak 
ateratzeko, testuingurua eta beste ulermen-estrategia batzuk baliatuz. 
BI1.4 Informazioa zehatz interpretatzen da gehiegizko zaratarik, interferentziarik edo distortsiorik ez dagoenean, 
eta komunikazioaren helburua lortzen laguntzen da (hitzordu bat zehaztea, atzeratzea edo bertan behera uztea, 
txartel edo hotel baten erreserba egitea, mezu edo informazio bati gortzea eta beste). 

LB2: Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean idatzitako dokumentu luze eta ez-konplexuak literalki interpretatzea, 
zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin zerikusia dutenak, eta itzultzeko baliabideak erabiltzea, antolakuntza-ekintzak 
egiteko eta norberari dagozkion edo eskatu zaizkion kudeaketak egiteko. 

5 



 
 
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

20

BI2.1 Laguntza hartzen duen zuzendaritzaren arloko argibide zabal eta konplexuak erraz ulertzen dira, eta 
baldintzak eta ohartarazpenak identifikatzen dira, atal zailetan bigarren irakurketa eginez. 
BI2.2 Zuzendaritza-arloarekin erlazionatutako txosten laburrak, gutunak, oharrak edo beste dokumentu batzuk, 
hizkuntza estandarrean idatziak, zehatz interpretatzen dira, eta dokumentuetako hiztegi tekniko espezifiko zabala 
identifikatzen da. 
BI2.3 Sektoreko berezko dokumentuetako informazioa (artikuluak, eskuliburuak, fakturak, aurrekontuak eta beste) 
modu orokorrean interpretatzen da, eta erraz identifikatzen dira haren alderdi nagusiak. 
BI2.4 Testu luzeetako informazio garrantzitsuak zehatz hautematen dira, eta laburbildu eta egoki erabili, hala behar 
denean, norberaren edo zuzendaritzak eskuordetutako kudeaketa-jardueretan. BI2.5 Laguntza hartzen duen 
zuzendaritzaren arloko iturri espezializatuetako (aldizkariak, Interneteko orriak eta beste) informazioa erraz lortzen 
da, iritziak eta ideiak identifikatzen dira, eta euskarri horietako hiztegi espezifikoa erabiltzen da. 
BI2.6 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki erabiltzen da, 
testuinguruan ondo kokatuz eta koherentzia-irizpideak betez. 
BI2.7 Oso testu konplexu eta luzeak, edo bere espezializazio-arlotik kanpokoak, pertsona egokiei igortzen zaizkie, 
erakunde barnekoei edo kanpokoei, zehaztutako barne-prozedurei jarraikiz. 

LB3: Informazioa arin eta naturaltasunez ematea ahoz (irakurketen, grabazioen edo ahozko aurkezpenen bidez), 
ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntzaren batean, zuzendaritzarako laguntzako jardueretan beharrezkoak diren 
komunikazio- eta informazio-zuzamenak egiteko. 

LB3.1 Bileretan, aurkezpen publikoetan eta beste ekitaldi batzuetan, dokumentuak (deialdien, akten edo beste 
batzuen) argi eta arin irakurtzen dira, ahoskera naturala erabiliz. 
BI3.1 Ahozko aurkezpen bertaratzekoetan nahiz telematikoetan eman beharreko informazioa garaiz planifikatzen 
da, eta bezeroengan edo publikoarengan zer eragin izango dituen balioesten da. 
BI3.3 Erakundearen alderdi ezagunen deskribapenak edo zuzendaritzak aurretiaz emandako gaiak argi eta zehatz 
transmititzen dira ahozko aurkezpenetan, bezeroari arreta ematean eta sustapenak aurkeztean, bileretan edo 
beste ekitaldi batzuetan, eta, beharrezkoa denean, adibide garrantzitsuen bidez zabaltzen da. 
BI3.4 Aurkezpenetako diskurtsoa argia, arina eta naturala da, entzuleari tentsiorik ez eragiteko, hiztegi zabala eta 
erritmo nahiko erregularra erabiliz, eta eten luzerik egin gabe. 
BI3.5 Ahots-grabazioak, telefono-grabazioak edo aurkezpenetan hainbat euskarritan txertatzekoak ahoskera eta 
intonazio argi eta naturalez egiten dira, hiztegi tekniko zabala erabiliz. 

LB4: Zuzendaritzarako laguntzaren jardueretako ohiko dokumentuekin erlazionatutako testu argi, xehe eta koherenteak 
idaztea ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean, informazio edo ikuspegi zehatzak transmitituz, eskatzen den 
informazioa emateko. 

BI4.1 Zuzendaritzako ohiko komunikazioak (errepikatzen diren merkataritza-gutunak, faxak, mezu elektronikoak 
edo oharrak) ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean idazten dira diskurtso koherentez eta aurreikusitako 
epean, komunikaziorako, hartzailearentzat eta haren kulturarako egokiak diren tresnak, lexikoa, egitura eta 
aurkezpenak erabiliz. 
BI4.2 Erakundearekin erlazionatutako eragileekiko harreman profesionaletako informazioa eta dokumentuak 
lexikoaren, gramatikaren, semantikaren eta paratestuaren zuzentasun-irizpide zorrotzei jarraikiz egiten dira, eta 
ezin da egin mezua transmititzea eragozten duen akatsik. 
BI4.3 Zuzendaritzarako laguntzako dokumentuak, txostenak eta inprimakiak betetzeko eta txertatzeko orduan, 
zehaztasun- eta koherentzia-irizpideei jarraitzen zaie, informazio xehe eta fidagarria ematen da eta alderdi 
garrantzitsuak nabarmentzen dira. 
BI4.4 Bilera, elkarrizketa edo mezu batean ahoz adierazitako datu, ideia eta puntu giltzarri nagusiak zehatz 
jasotzen dira idatziz, gerora erabili ahal izateko, betiere ahoskera argia bada eta ongi ahoskatuta badago. 
BI4.5 Bere jarduera-eremuarekin erlazionatuta dauden eta zuzendaritza-idazkaritzako dokumentuen edo 
erakundearen eta kanpo-eragileen arteko bitartekotzako dokumentuen alderantzizko itzulpenek zuzentasun lexiko, 
sintaktiko eta ortografikoaren arauei jarraitzen diete. 
BI4.6 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki erabiltzen da, 
testuinguruan ondo kokatuz eta koherentzia-irizpideak betez. 
BI4.7 Egindako dokumentua operazioaren erregistro formal edo/eta informalera eta hizkuntzaren erabilera-
baldintza sozioprofesionaletara egokitzen da. 

LB5: Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean ahoz komunikatzea barne- eta kanpo-bezeroekin, nahiko arin eta 
natural, arreta eraginkortasunez emanez eta eskatzen den informazioa transmitituz, bidaia eta ekitaldien komunikazio- 
eta antolaketa-zuzemenak aurrera eramateko. 

BI5.1 Komunikazioak, telefono bidezkoak nahiz aurrez aurrekoak, egokitu egiten zaizkie erregistroari (formala eta 
lagunartekoa), hizkuntzaren erabileraren kondizio soziokulturalei eta kortesia- eta kultura-arauei, eta intonazioa eta 
ahoskera argiak eta naturalak dira. 
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BI5.2 Zuzendaritzarako laguntzako jardueren arloan (bisitak, hitzorduak zehaztea eta ezestea, mezuak 
transmititzeko eta beste) informazioa eman eta eskatzeko, iradokizunak egiteko eta beste ekintza batzuetarako 
hizkuntzaren oinarrizko komunikazio-formulak egoki erabiltzen dira. 
BI5.3 Atzerriko hizkuntzako elkarrizketetako diskurtsoan erabiltzen diren argudioak argi eta loturaz, koherente eta 
hiztegi zabala erabiliz egiten dira, eta, hala dagokionean, gabeziak gainditzeko itzulinguruak eta parafrasiak 
erabiliz. 
BI5.4 Bisitariek, bezeroek edo beste eragile batzuek zuzenean ahoz eta hizkuntza estandarrean egindako 
informazio-eskeak (aurrez aurrekoak, telefono bidezkoak edo beste bitarteko tekniko batzuen bidezkoak) zehatz 
ulertzen dira, baita doinu desberdinak erabiltzen direnean ere. 
BI5.5 Bisitari atzerritarren hizkuntza estandarrean egindako informazio-eskeak (hitzorduak zehaztea, turismoa, 
garraioa eta beste) zuzen, azkar eta eraginkortasunez artatzen eta/edo kudeatzen dira, deskribapen eta narrazio 
zehatz eta fidagarriak emanez, eta, beharrezkoa denean, adibide eta xehetasunekin lagunduz. 
BI5.6 Hizkuntza estandarra eta diskurtso egituratua darabilen bisitari batekin edo gehiagorekin, bezeroekin edo 
beste eragile batzuekin izaten diren ahozko diskurtsoetako edukien alderdi nagusiak identifikatu egiten dira, modu 
autonomoan nahiz zuzendaritzarentzat egindako kudeaketako interesguneak interpretatzeko.  
BI5.7 Testuinguruaren informazioa eta ez-ahozko informazioa zehatz erabiltzen eta interpretatzen dira, ohikoak ez 
diren esaldi edo hitzen esanahiaren arabera, arreta pertsonalean nahiz telefono bidezkoan. 
BI5.8 Informazioa zehatz interpretatzen da gehiegizko zaratarik, interferentziarik edo distortsiorik ez dagoenean, 
eta komunikazioaren helburua lortzen laguntzen da (hitzordu bat zehaztea, atzeratzea edo bertan behera uztea, 
txartel edo hotel baten erreserba egitea, mezu edo informazio bati gortzea eta beste). 
BI5.9 Akatsak eta nahasteak zuzendu egiten dira haietaz jabetuz gero edo gaizki-ulertuak eragiten badituzte, eta 
emandako informazioan eta solaskideak ulertutakoa mezu bat bera dela bermatzen da. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa. Erabiltzaile-inguruneko 
aplikazio informatikoak eta espezifikoak (hiztegiak, itzultzaileak eta beste). Telefonoa. Esku-agendak eta elektronikoak. 
Aireportuei, portuei, bidaia-agentziei eta hotelei buruzko erreferentzia-iturriak ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren 
batean. Turismo-gidak eta bidaia-katalogoak atzerriko hizkuntza batean. Atzerriko herrialdeetako protokolo eta kortesia-
arauak. Ikus-entzunezko ekipoak. Fotokopiagailuak, faxa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Zuzendaritzarako laguntzako dokumentu sinple eta espero izatekoak (gutunak, faxak, mezu elektronikoak, ohar laburrak 
eta beste), ingelesa ez den atzerriko hizkuntza batean zehatz eta koherentzia linguistikoz idatziak, eta dokumentu- eta 
hartzaile-motara egokituak. Oinarrizko ahozko komunikazioak arintasunez eginak: bisitariak hartzea eta agurtzea, 
hitzorduak zehaztea, aldatzea eta ezestea, mezuak jasotzea eta bidaltzea, edo aurreikus daitezkeen beste egoera 
batzuk. Dokumentu sinpleen alderantzizko itzulpenak. Egokitasun soziolinguistikoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Jarraibideak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste). Gutunei, gramatikari, erabilerei eta esapideei 
buruzko eskuliburuak ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean idatzitako argitalpenak: eskuliburuak, katalogoak, 
egunkariak. Sareetan argitaratutako informazioa. Komunikazioaren helburu den hartzailearen kulturari eta zibilizazioari 
buruzko eskuliburuak ingelesa ez den atzerriko hizkuntzan. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ZUZENDARITZAREN KOMUNIKAZIOEN   

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 

 
1. prestakuntza-modulua:  

BILERA, BIDAIA ETA EKITALDIEN KUDEAKETA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

LANEKO DOKUMENTUEN PRESTAKUNTZA, TRATAMENDUA ETA 
AURKEZPENA  

  
4. prestakuntza-modulua:  

INGELES PROFESIONALA ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZARAKO  

 
5. prestakuntza-modulua:  

INGELESA EZ DEN ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA, 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZARAKO  

 
6. prestakuntza-modulua:  

ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  

 

1 
2 
3 

 4 
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1. prestakuntza-modulua:  
KOMUNIKAZIOEN ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA  
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0982_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0982_3 Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz administratzea eta 

kudeatzea 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ekonomia-sektoreetako erakundeetan ohikoenak diren funtzioak eta aginte-estiloak aztertzea, eta oinarrizko ezaugarriak 
bereiztea. 

EI1.1 Ohiko enpresa-antolakuntzak identifikatzea, sektorearen arabera, eta haien ezaugarriak deskribatzea (forma 
juridikoa, funtzio-egitura, neurria eta beste alderdi garrantzitsu batzuk). 
EI1.2 Enpresetan nagusitzen diren aginte-estiloak aztertzea: "laissez faire", paternalista, burokratikoa, autokratikoa, 
demokratikoa eta beste. 
EI1.3 Erakundearen funtzioak aztertzea: zuzendaritza, plangintza, antolakuntza, exekuzioa eta kontrola. 
EI1.4 Erakundearen funtzioak betetzeko garaian erantzukizunak zer garrantzi duen balioestea, eta funtzio horiek 
betetzeko interesa agertzea. 
EI1.5 Erakundean modu koordinatuan egiten diren jarduerak kontuan hartzen dituen eta ezaugarriak behar bezala 
zehaztuak dauzkan kasu praktiko batean: 
- Organigrama egitea, proposatutako departamentu-egiturari jarraikiz. 
- Erakundearen aginte-estiloa identifikatzea. 
- Aginte-estilo horretatik eratortzen diren komunikazio-akatsak hautematea. 
- Erakundean buru-belarri aritzearen eta erantzukizunak hartzearen garrantzia balioestea. 

EI1.6 Zuzendaritzaren jarraibideak kontrolatzearen eta aztertzearen garrantzia balioestea, eta laguntzeko edo kalitatezko 
zerbitzua emateko antolakuntza-egitura identifikatzea. 
EI1.7 Lortu beharreko helburuak eta helburu horiek lortzeko egin behar diren jarduerak zehaztea, zuzendaritza-arloko 
idatzizko nahiz ahozko jarraibide edo informazio espezifikoei eta ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituztenei jarraikiz. 

A2: Ahozko komunikazioko teknikak trebetasunez erabiltzea lanbide-inguruneko aurrez aurreko egoeretan, mezua egoerari 
eta solaskideari egokituz modu zehatz eta garbian, eta sortutako arazoak ebatziz. 

EI2.1 Komunikazio-prozesu bateko elementuak eta etapak identifikatzea. 
EI2.2 Mezu bat ulertzea eragozten duten ohiko oztopoak identifikatzea. 
EI2.3 Igorritako eta hartutako mezuan aldeak dauzkan ahozko komunikazioko kasu batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Sortutako interferentziak hautematea. 
- Alternatiba bat proposatzea. 

EI2.4 Erakunde jakin bateko aurrez aurreko komunikazio-egoera simulatuekin (bisitak, bideokonferentziak eta beste) 
erlazionatuta dauden eta ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan: 

- Kortesia-arauak betetzea. 
- Ahozko komunikazio-teknikak egoki erabiltzea: entzumen aktiboa, hizkuntza positiboa, enpatia, irribarrea, 

proxemia eta beste. 
- Hitzezkoa ez den komunikazioa erakundearen irudiaren berri emateko aintzat hartzea. 
- Erakundearen irudi korporatiboa transmititzea aurrez aurreko komunikazioetan. 
- Hitzezkoa ez den komunikazioa igorritako mezuari ondo egokitzea. 
- Mezua hautemandako ondorioen arabera egokitzea. 
- Besteen iritziak errespetatzea eta kontuan hartzea, baita norberaren iritzien kontrakoak badira ere. 
- Egindako jarduerak aztertzea, eta indarguneak, ahulguneak eta hobetzeko beharrak hautematea. 

EI2.5 Entzumen aktiboaren eta jendearen aurrean hitz egiteko erraztasunaren garrantzia balioestea, komunikazio-
prozesuak hobetzeko, elkarrizketa eta aurkezpen simulatuen bidez. 
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen komunikazio profesionaleko kasu praktiko batean: 

- Solaskideen beharrek dauzkaten ondorioak aztertzea. 
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- Erantzun, jarrera eta trebetasun sozial egokiak zehaztea. 
EI2.7 Aurkezpen bat edo ahozko azalpen bat egitea, proposatutako edo norberak aukeratutako gai bati buruz, lanbide-
esparru espezifiko bat kontuan izanik. 

A3: Erakundeetako komunikazio-prozesuak aztertzea, formalak nahiz lagunartekoak, eskatutako informazioaren ohiko 
beharren ezaugarriak eta haientzako erantzun egokienak zehaztuz. 

EI3.1 Ezaugarriak, faktoreak eta arazo nagusiak identifikatzea.  
EI3.2 Erakundeetan lagunarteko komunikazioek eta zurrumurru-kateek zer eragin duten balioestea, eta ezaugarriak 
behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, emandako informazio-zerbitzuaren jardueretan zer ondorio dituzten 
zehaztea. 
EI3.3 Informazio- eta komunikazio-sistema batean informazio-eskaera ohikoenak bereiztea, barne- ala kanpo-bezeroa 
den kontuan izanik. 
EI3.4 Informazio-eskaeraren prozesua identifikatzea, eskaera horretan esku hartzen duen bezero-motaren arabera 
(barnekoa ala kanpokoa). 
EI3.5 Zuzendaritzarako laguntzak egin ohi dituen komunikazio formaletan erakundearen irudi korporatiboa 
transmititzearen garrantzia balioestea. 
EI3.6 Erreklamazioak aurkeztu ohi diren egoerak bereiztea. 
EI3.7 Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudia interpretatzea. 
EI3.8 Informazio-eskaeraren kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Organigrama batetik abiatuz, erakundeko komunikazio-kanal formalak identifikatzea. 
- Informazio interesgarria aukeratzea eta aztertzea egoeren arabera. 
- Kontsulta eta erreklamazio simulatuak modu eta prozedura egokien bidez erregistratzea. 
- Informazio-eskaera ohikoenak sailkatzea, eta erantzun egokienak prestatzea. 
- Egoera simulatuetan, sor litezkeen gorabeherei aurrea hartzearen garrantzia balioestea. 

A4: Komunikazio instituzional eta sustapenetakoaren teknikak aplikatzea lanbide-inguruneko erakundeetako informazio-
zirkulazioaren (barnekoa eta kanpokoa) prozesu espezifikoetan. 

EI4.1 Erakunde bateko barne-tresnak (barne-argitalpenak, intraneteko FAQ eta beste) eta komunikazio instituzionaleko 
ohiko teknikak (iradokizunak, iragarki-taulak eta beste) identifikatzea. 
EI4.2 Erakunde baten komunikazio instituzionaletan irudi korporatiboa transmititzeko teknikak ezartzea. 
EI4.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, erakunde-komunikazioaren dokumentuak edo haien xedea 
emanik: 

- Zehaztutako helbururako dokumentu egokiena zein den zehaztea. 
- Gonbidapenak edo agurrak proposatutako helburuen arabera idaztea, hizkuntza egokia erabiliz. 

Gonbidapenak eta agurrak gainbegiratzea, eta erabilitako egitura eta hizkuntza zuzenak diren aztertzea. 
EI4.4 Erakundearen egitura, produktuak eta beste elementu batzuk sustatzeko jarduera nagusiak, funtzioak eta 
bitartekoak bereiztea. 
EI4.5 Publizitate-hizkuntzaren eta -idazketaren ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea, hainbat erakunderen informazio- 
eta publizitate-liburuxketatik abiatuz. 
EI4.6 Erakundearen komunikazio instituzional eta komunikaziokoetan irudi korporatiboa transmititzen duten alderdi 
garrantzitsuenak identifikatzea. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Proposatutako gaiei buruzko prentsa-laburpenak egitea egunero denbora-tarte jakin batean. 
- Oinarrizko prentsa-oharrak idaztea, estilo-liburuei jarraikiz. 
- Prentsa-dosier baten elementuak antolatzea eta identifikatzea. 
- Hartzaile eta transmititzeko bide egokienak identifikatzea. 

A5: Erakundeen barne- edo kanpo-zirkulazioko informazio edo dokumentazioa egiteko eta/edo gainbegiratzeko, idatzizko 
komunikazio-teknikez baliatzea, tresna egokiak erabiliz. 

EI5.1 Idazkeraren oinarrizko elementuak eta baliabideak azaltzea: puntuazioa eta ortografia, testuen koherentzia eta 
koherentziarako baliabideak, diskurtso-baliabideak, testuen konbentzitze-egituraketa, testu-markak eta beste. 
EI5.2 Testuak zuzentzeko eskuragarri dauden tresnak identifikatzea: norberaren hizkuntzako hiztegiak, gramatikak, 
sinonimo eta antonimoen hiztegiak eta beste. 
EI5.3 Dokumentu profesionalak idazteko egiturak eta estiloak deskribatzea, dokumentu horiek izanik gutunak, txostenak, 
ofizioak, agurrak, ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, abisuak, zirkularrak, komunikatuak, barne-oharrak, eskaerak 
eta beste. 
EI5.4 Erakunde baten komunikazio idatzietan irudi korporatiboa transmititzeko teknikez baliatzea, eta horrek 
erakundearentzat zer garrantzi duen balioestea. 
EI5.5 Lanbide-sektore espezifikoko erakundeen dokumentuen eta Interneteko komunikazioen edukiak 
gainbegiratzearekin eta idaztearekin erlazionatuta dauden eta ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu 
praktikoetan: 
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- Dokumentuan jasotzen den informazioa egokia eta garrantzitsua den aztertzea. 
- Dokumentua argi, zehatz eta koherentziaz idatzi den aztertzea. 
- Dokumentua idaztea eta/edo gainbegiratzea, zuzentasun linguistiko, gramatikal, ortografiko eta semantikoaren 

irizpideei jarraikiz. 
- Dokumentua idazteko egitura, terminologia eta forma egokiak erabili diren aztertzea. 
- Tratamenduak proposatutako hartzaileentzat egokiak diren aztertzea. 
- Barne-dokumentuak zuzen idaztea: langileentzako gutunak, oharrak, txostenak, memorandumak, ziurtagiriak, 

bileretarako deialdiak eta beste. 
- Lanbide-sektoreko merkataritza-dokumentuak zehaztasunez egitea: informazio-eskaerak, liburuxkak, faxak, 

etab. 
- Dokumentu ofizialak egitea: eskabideak, ziurtagiriak, agurrak, aktak eta beste. 
- Idatzizko dokumentuak erakundeen estilo-liburura egokitzea. 
- Erakundearen irudi korporatiboa transmititzea idatzizko komunikazioetan. 

EI5.6 Besteren batek idatzitako testu bat zuzentzea edo zehaztasunez berriro idaztea, akatsak zuzentzeko eta helburu 
hauek lortzeko: 

- Antolaketa zuzena. 
- Idazketa egokia. 
- Ongi definitutako mezua. 

EI5.7 Ezaugarriak behar beste zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz, zuzendaritzarako laguntzari dagozkion 
funtzioetan komunikazioa kontrolatzeak duen garrantzia balioestea, baita komunikazioaren kontrolak helburu propioak 
eta enpresaren helburuak lortzeko zer eragin duen ere. 
EI5.8 Kasu jakin batzuetarako prentsa-oharrak egitea proposatutako argibideetatik abiatuz, eta ezaugarriak ezarrita 
dauzkan erakundearen irudiarekin koherentea dela bermatzea. 

A6: Idatzizko barne- eta kanpo-komunikazioak posta arruntaren edo bitarteko telematikoen bidez jasotzeko, erregistratzeko, 
banatzeko eta berreskuratzeko prozesuak aztertzea. 

EI6.1 Idatzizko komunikazioak bitarteko telematikoen bidez jasotzeko, erregistratzeko, banatzeko eta igortzeko 
bitartekoak, prozedurak eta irizpideak identifikatzea. 
EI6.2 Idatzizko komunikazioen transmisioko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Bitarteko desberdinen erabileraren abantailak eta desabantailak zehaztea. 
- Informazioa transmititzeko bitartekoak presaren, kostuaren, segurtasunaren eta dokumentu-motaren arabera 

aukeratzea. 
EI6.3 Ohiko posta kudeatzeko fitxategia mantentzeko teknikak aztertzea. 
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz, posta elektronikoa eraginkortasunez 
kudeatzeko teknikak aztertzea: 

- Karpetak sortzea eta haiei izena aldatzea. 
- Mezuak karpeta egokietara mugitzea. 
- Mezu baztergarriak ezabatzea. 
- Hartzaile-zerrendak erabiltzea. 
- Beste batzuk. 

EI6.5 Bitarteko elektronikoen bidezko mezu-fluxuen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 
- Postaz jasotako edo igorritako dokumentuak modu antolatu eta zorrotzean erregistratzea. 
- Segimendu-markak eranstea eta ezabatzea mezu elektronikoetan. 
- Fitxategi erantsiak irekitzea, eta kokapen jakin batean gordetzea. 
- Mezuak hartzaile-taldeei bidaltzea, hainbat lehentasun erabiliz. 
- Mezuak modu eraginkorrean antolatzea eta ezabatzea, eta haien bilaketa azkarra ere modu eraginkorrean 

egitea. 
EI6.6 Helbide-liburua erabiltzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Talde berriak sortzea. 
- Kontaktu berriak modu antolatu eta sistematikoan gehitzea. 
- Jasotako postatik abiatuz, kontaktuak helbide-liburuari gehitzea. 
- Kontaktuak irizpide batzuen arabera bilatzea. 

EI6.7 Mezu bat edo fitxategi erantsi bat irekitzean birusen batek kalte egitearen arriskuen ondorioak ebaluatzea, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz. 
EI6.8 Posta elektronikoa bidaltzean eta jasotzean, sinadura digitala bereiztea. 
EI6.9 Publizitatea bidaltzeko eta kontrolatzeko prozesua analizatzea eta ebaluatzea. 
EI6.10 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz, dokumentuak banatu aurretik egin 
behar diren itzulpenak, erreprodukzioak eta beste kudeaketa batzuk hautematea. 
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A7: Lanbide-esparru espezifikoan ohikoenak diren deiak hartzeko eta haiei erantzuteko teknikez baliatzea telefono bidezko 
komunikazioetan eta komunikazio telematikoetan, zailtasunak eta tratamenduak identifikatuz. 

EI7.1 Deiak egitean eta jasotzean, telefono bidezko komunikazio-teknikak erabiltzea: irribarrea, tonua, mintzaera, 
entzumen aktiboa, hizkuntza positiboa eta beste. 
EI7.2 Telefono bidezko dei bat eraginkorra izateko beharrezkoak diren elementuak identifikatzea fase bakoitzean: 
prestaketa, aurkezpena eta deia egitea. 
EI7.3 Solaskide-motak identifikatzea, eta haien ezaugarrien araberako tratamendu egokia zehaztea. 
EI7.4 Deien kategoriaren arabera ematea tratamenduak: kontsultak, erreklamazioak, eskaerak, kexak eta beste. 
EI7.5 Erakunde baten irudi korporatiboa transmititzeko teknikak ezartzea telefono bidezko komunikazio eta komunikazio 
telematiko itxuratuetan, zuzendaritzarako laguntzaren ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten egoeretan, eta 
erakundearentzat zer garrantzitsua den balioestea 
EI7.6 Erakunde jakin bateko telefono bidezko komunikazio eta komunikazio telematiko simulatuen kasu praktikoetan, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Kortesia-arauak betetzea. 
- Nork bere burua identifikatzea, baita solaskidea ere. 
- Komunikazioa iragaztea, beharrezkoa bada. 
- Informazioa eskatzea eta ematea. 
- Telefono bidezko mezuak eta mezu telematikoak hartzea eta ematea. 
- Solaskidearen arabera egokiak diren adierazpenak erabiltzea. 
- Besteen iritziak errespetatzea eta kontuan hartzea, baita norberaren iritzien kontrakoak badira ere. 
- Izenak eta helbideak zehatz letreiatzea. 
- Deiaren osteko jarduera-aukerak identifikatzea. 
- Deiak aldi berean kudeatzea. 
- Telefono bidezko elkarrizketa bat edo elkarrizketa telematiko bat amaitzea. 
- Erakundearen irudi korporatiboa transmititzea telefono bidezko arretan edo arreta telematikoan. 
- Egindako jardueraren txosten bat egitea, indarguneak, ahulguneak eta hobetzeko beharrak identifikatuz. 

A8: Gatazkak edo gertakizunak sortzen dituzten faktoreak aztertzea, izan ditzaketen ondorioak bereiztea, eta haiei aurrea 
hartzeko edo haiek ebazteko estrategiak eta teknikak identifikatzea. 

EI8.1 Lan-ingurune profesional espezifikoetan gatazkak edo gertakizunak eragin ditzaketen faktoreak sailkatzea, egoera 
horietan dauden interesak eta jarrerak bereiziz, baita izan ditzaketen ondorioak ere. 
EI8.2 Edozein bitarteko erabiliz egiten diren barne- edo kanpo-komunikazioetako gatazka- eta gorabehera-motak 
identifikatzea, baita haiek prebenitzeko eta ebazteko estrategiak ere. 
EI8.3 Argudio-diskurtso baten kasuan, kasuaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, datuen eta iritzien arteko 
aldeak aztertzea, arazoak sor ditzaketen nahasteak saihesteko. 
EI8.4 Laneko gatazka baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Objektiboki aztertzea esku hartzen duten alde guztien ardurak. 
- Gatazkak ebazteko beharrezkoak diren trebetasun intrapertsonalak eta sozialak deskribatzea: hitzezko eta ez-

hitzezko komunikazioko trebetasunak, enpatia, eragina, lidergoa, aldaketa bideratzea eta beste. 
EI8.5 Gatazkak ebazteko taktika simulatuekin erlazionatuta dauden eta ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten 
kasu praktikoetan: 

- Gatazkarik badagoen aztertzea. 
- Gatazka sortzen duten kausak aztertzea, ezaugarriak identifikatzea eta ondorioak aurreikustea. 
- Norberaren iritzi, jarrera edo ideiekin bat ez datozen iritzi, jarrera eta ideiekiko sentiberatasuna eta ulermena 

agertzea. 
- Aurkeztutako gatazka-egoerarako egokiena den komunikazio-estiloa erabiltzea. 
- Proposatutako gatazka ebazteko egokiak diren alternatibak aukeratzea. 
- Gatazken irtenbidea bilatu behar den kasuetan, pertseberantziaz eta ekimenez jardutea, beharrezko 

trebetasunak garatuz, oldarkortasunik eta komunikazio-hausturarik gabe. 
- Gatazkak ebazteko metodo ohikoenak erabiltzea. 

EI8.6 Gatazka batean esku hartzen duen jendearen artean sortzen den eragin-ahalmena balioestea. 
 

Edukiak: 

1.  Zuzendaritzarako laguntza, erakundeen informazio- eta komunikazio-prozesuetan: 
- Enpresa eta haren antolakuntza. 

• Enpresa kontzeptua eta enpresaren helburuak. 

• Enpresaren elementuak: lurra, lana, kapitala, bezeroak, hornitzaileak, 

• jarduerak, ekoizpen-baliabideak, produktuak. 
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• Enpresaren funtzioak: zuzendaritza, finantza, ekoizpena, merkataritza, administrazioa eta giza 
baliabideen kudeaketa. 

• Enpresen sailkapena, ezaugarri batzuen arabera: neurria, kapitala, ekoizpen-kostua, ekonomia-sektorea, 
forma juridikoa eta jardueraren geografia-eremua. Transnazionalak. 

- Enpresa-antolakuntza. 

• Enpresaren antolakuntza historian. 

• Enpresa-antolamenduko printzipioak. 

• Enpresen barne-antolakuntza. Sailak. 

• Enpresen antolakuntza informala. 

• Enpresen irudikapena, organigrama bidez. Motak. 

• Korporazioaren antolakuntza-egitura eta kultura identifikatzea. 

• Antolaketa-irizpideen ebaluazioa: indarguneak eta ahulguneak. Hobekuntza-beharrak. 
- Zuzendaritza enpresan. 

• Aginte-mailak: goi-zuzendaritza, erdi-mailako zuzendaritza eta erdi-mailako aginteak edo aginte 
operatiboak. 

• Zuzendariaren nortasuna eta jokabidea. Izaera. 

• Aginte-motak: formala, erreala, tradizionala, karismatikoa, behartzekoa, zuzentasunezkoa, 
adostasunezkoa. 

• Zuzendaritzaren funtzioak: zuzendaritza, plangintza, antolakuntza, exekuzioa eta kontrola. 

• Agintzeko estiloak: Zuzendaritza eta/edo gidaritza. Zuzendari autokratikoa, paternalista, parte-hartzailea 
edo demokratikoa, burokratikoa eta "laissez faire". 

• Helburuen araberako zuzendaritza. 

• Idazkaritza aginte-sistemara egokitzea. 

• Idazkaritzaren deontologia. Enpresa-oinarri etikoak. Kode deontologikoa. 
- Zuzendaritzaren eta zuzendaritzarako laguntzaren arteko erlazioak. 

• Goranzko erlazioak: morroia eta zuzendaria. 

• Beheranzko erlazioak: laguntzailea eta haren kargu dagoen administrazioko giza taldea. 

• Erlazio osagarriak: morroia eta beste zuzendari batzuk Kanpo-erlazioak. 
- Idazkaritza-zerbitzuaren funtzioak. 

• Zuzendaritzaren idazkari pertsonalarenak. Autoestimua eta asertibotasuna. 

• Idazkaritzaren zerbitzu-motak: ekonomia-arlokoa, ekoizpen-arlokoa, arlo juridikokoa eta administrazio 
publikokoa. 

2.  Komunikazio-prozesua. 
- Komunikazio-prozesua. 

• Prozesuaren elementuak: igorlea, mezua, igorpen-kanala, kodea, hartzailea, testuingurua eta 
erreferentea. 

• Komunikazio-motak: ahozkoa, aurrez aurrekoa, ez aurrez aurrekoa, ez-hitzezkoa, idatzizkoa, ikus-
entzunezkoa, elektronikoa, formala, lagunartekoa, barnekoa, kanpokoa. 

• Lagunarteko komunikazioa: onurak, arazoak eta haien kausak. Zurrumurruak. 

• Komunikazioaren ondorioak. 

• Komunikaziorako eragozpenak edo oztopoak: fisikoak eta psikologikoak (hautematea eta aurrez 
zehaztutako eskemak). 

• Komunikazioaren dekalogoa. 
- Komunikazioa enpresan. Garrantzia. 

• Erlazio-motak: lan-erlazioak eta giza erlazioak. 

• Informazioaren tratamendua. Departamentuen arteko fluxuak. Epeak eta kostuak. Konfidentziala eta 
mugatua. 

• Enpresako antolakuntzaren eta komunikazioaren arteko lotura. 

• Zentralizazioa edo deszentralizazioa. 

• Irudi korporatibo eta instituzionala erakundeen informazio- eta komunikazio-prozesuetan. Barnekoa eta 
kanpokoa (publizitatea, sustapena eta harreman publikoak). 

3.  Aurrez aurreko komunikazioak: 
- Ahozko komunikazio-formak enpresan: elkarrizketak, bilerak, solasaldiak, eztabaidak, mahai-inguruak, telefono 

bidezko hizketaldiak, elkarrizketak, diskurtsoak eta aurkezpenak. 
- Hizkuntzaren zehaztasuna eta argitasuna: galdera zehatz eta zuzenak egitea. Lexiko zehatza erabiltzea. 

Ahoskera-akatsak 
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- Ahozko komunikazioaren elementuak. Komunikazio eraginkorra. Etorria, tonua, erritmoa, argitasuna, zehaztasuna 
eta koherentzia. Enpatia. Asertibotasuna. Beste modu batera adieraztea. Feedbacka edo atzeraelikadura. Izaera. 
Entzumen aktiboa. Teknikak. 

- Elkarrizketa bideratzea. Galdera irekiak eta itxiak. Galdera alternatiboak eta zuzenduak. Elkarrizketak egitea. 
- Komunikazio ez-hitzezkoa. Funtzioak. Komunikazio ez-hitzezkoaren formak: paramintzaira tonua, bolumena, 

kadentzia, ahoskera, erritmoa, isiluneak, begirada, aurpegi-adierazpena, jarrera, keinuak (irekiak, itxiak, 
iruzurrezkoak, inkongruentziakoak), proxemia (distantzia-eskala), itxura pertsonala eta harrera. 

- Erakundearen irudi korporatiboa transmititzea aurrez aurreko komunikazioetan. 

4.  Protokolo soziala: 
- Portaera-arau orokorrak. Izaten jakitea: naturaltasuna, borondatea, abilezia, aldartea, autokontrola. Egoten jakitea: 

kortesia, portaera onak mahaian, irribarrea, tratamendua. Funtzionatzen jakitea: zorroztasuna, puntualtasuna, 
hitzezko adierazpena, elkarrizketa. 

- Aurkezpenak eta agurrak. 
- Aurkezpenetan irudi korporatiboa transmititzeko teknikak erabiltzea. Kortesia eta puntualtasuna. 
- Irudi pertsonaleko tekniken erabilera. Janzkera, dotorezia eta mugimenduak. 

5.  Aurrez aurrekoak ez diren komunikazioak: 
- Arau orokorrak. 

• Komunikazio horiek gauzatzeko ildoak: laburtasuna, zehaztasuna, argitasuna, koherentzia, lexiko-
aberastasuna, kohesioa eta enfasia. 

• Idazketa-estiloak: edukiak laburbiltzeko teknikak. 

• Teknika eta arau gramatikalak: ortografia-zuzentasuna, esaldi-eraikuntza eta zuzentasun semantikoa. 

• Siglak eta laburdurak erabiltzeko arauak. 
- Testuak zuzentzeko tresnak: hiztegiak, gramatikak, sinonimo eta antonimoen hiztegiak eta informatika-zuzenketak. 
- Arau espezifikoak. 

• Dokumentu profesionalak idaztea. Hizkera-motak eta egitura eraginkorrak. 

• Barnekoak: memorandumak, deialdiak, aktak, baimenak, oharra, iragarkiak, aldizkariak, jarduera-
memoriak, komunikatuak, barne-oharrak, eskaerak, prentsa-laburpenak. 

• Kanpokoak: iragarkiak, gutun zirkularrak, gutun komertzialak, bisita-txartelak, txartel komertzialak, 
txartelak, gonbidapenak, agurrak, prentsa-oharrak, telegramak. 

• Enpresa pribatuaren oinarrizkoak: txostena, ziurtagiria, eskaria, salaketa, helegitea. 

• Merkataritzakoak: aurrekontua, eskaera, entrega-oharra, emate-agiria, pro forma faktura, behin betiko 
faktura, ordainketa-oharra, salerosketa-kontratua, ordainagiria, txekea, zor-agiria, kanbio-letra, 
igorpenak, transferentziak, erregistro-liburuak betetzea. 

• Administraziokoak: txostena, ziurtagiria, ofizioa, barne-oharra, ekimen-orriak eta erreklamazioak, gutuna. 

• Publizitate-hizkuntza eta -idazketa. Ezaugarriak. 

• Gutuna: aurkezpena, motak eta euskarri fisikoak. 

• Merkataritza-gutuna. Egitura: sarrera edo goiburua, edukia edo gorputza, amaiera. Motak: eskaera, 
erreklamazioa, publizitatea. 

- Gutun-trukea: garrantzia. 

• Sarrerako posta: harrera, sailkapena, irekiera, egiaztapena, zenbakikuntza eta erregistroa, banaketa, 
artxibatzea (mantentze-teknikak). 

• Irteerako posta: prestatzea, sinatzea, zenbakikuntza, erregistroa, tolestea, gutun-azalean sartzea, 
frankeatzea eta bidaltzea. Artxiboa. 

• Posta-zerbitzuak: zerrenda, posta-kutxa, telegrama, burofaxa. 

• Barne-komunikazioak. 

• Isilpekotasuna. 
- Presazko komunikazioak: kostuak eta segurtasuna. Bitarteko propioak eta kanpo-zerbitzuak. 
- Faxa. Idazketa: erabilera eta formatuak. 
- Posta elektronikoa: 

• Posta-helbideak eta datu-inprimaketak kontratatzea. 

• Posta-kontua konfiguratzea. 

• Postaren erabilera kudeatzeko tresnak erabiltzea: karpetak sortzea eta haien izena aldatzea, mezuak 
karpeta egokietara mugitzea, mezu baztergarriak ezabatzea, hartzaile-zerrendak erabiltzea, hartzaile-
taldeak sortzea, helbide-liburuan kontaktuak gehitzea. 

• Posta-trukea eta posta elektronikoa: erregistratzea, markak eranstea eta ezabatzea, fitxategi erantsiak 
irekitzea eta gordetzea, mezuak hartzaile-taldeei bidaltzea. 
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• Birusen batek kalte egiteko arriskua. Segurtasun-irizpideak. 

• Sinadura digitala. Baldintzak, erabilera eta funtzionamendua. 
- Idatzizko komunikazioetan erakundearen irudi korporatiboa igortzeko teknikak. Prestigio atxikia. 
- Erakunde bateko barne-komunikazioko tresnak: iradokizunak, iragarki-taulak, oharrak eta barne-idatziak. 
- Erreklamazioak. Nola hartu eta nola egin. 

• Tentsioa arintzeko metodoak. 

• Irtenbidearen azterketa objektiboa. 

• Irtenbide bat proposatzea. 

• Erreklamazio-gutunak. 
- Datuen babesari buruz indarrean dagoen legedia. 

• Espainiako Konstituzioa, 1978koa. 

• 15/1999 Lege Organikoa, 1999ko abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuen babesari buruzkoa. 

• 1720/2007 EDa, 2007ko abenduaren 21ekoa, Lege Organikoa garatzen duena. 

6.  Telefono bidezko komunikazioa: 
- Prozesua. 
- Esku hartzen duten aldeak. Solaskide-motak. Tratamendu egokia. 
- Enpresentzako ohiko zerbitzuak: Agenda. Dei-desbideratzea. Berriro deitzeko aukera. Multikonferentzia. Itxarote-

deia. Ahots-postontzia edo erantzungailua. Datuak eta irudiak bidaltzea. Beste batzuk.  
- Bitartekoak eta ekipoak: Bakarkakoak. Telefonoguneak. Mugikorrak. Erantzungailuak. Grabagailuak. Diktafonoak. 
- Telefono bidezko arretaren osagaiak: jarrera fisikoa, ahotsa, tinbrea, tonua, erritmoa, artikulazioa, mintzaera, 

isiluneak, irribarrea. Adierazpen egokiak. 
- Dei eraginkorrak egitea. Harremanetan jartzea. Elkarrizketaren garapena. Elkarrizketaren amaiera. 
- Mezuak hartzea eta ematea: telefono-oharrak hartzea. Telefono-alfabetoa. Izenak eta helbideak zehatz letreiatzea. 
- Deiak iragaztea. 
- Aldi bereko deien kudeaketa. 
- Dei-kategorien tratamendua. Kontsulta, erreklamazio, eskaera eta kexuak egiteko deien bideratzea eta 

burutzapena. 
- Telefono bidezko protokoloa. 
- Bideokonferentzia, FAQ (maiz egiten diren galderak), mezu-foroak, iritzi-foroak, eztabaida-foroak, mezu laburren 

zerbitzua mugikorretarako (SMS), albiste-taldeak, Internet bidezko komunikazioak: erabilera. 
- Idatzizko komunikazioetan erakundearen irudi korporatiboa igortzeko teknikak. 

7.  Teknikak eta gaitasunak gatazken tratamenduan: 
- Gatazka enpresaren arazo. 
- Gatazkaren funtzioak. 
- Gatazken kausak. Banakakoak. Taldekoak. 
- Gatazka-motak. Hauen arabera: Aurkakoak. 
- Adierazpena. Erabiltzen diren bitartekoak Erabilgarritasuna 
- Giza oldarkortasuna eta gatazka. 
- Gatazkak konpontzea. Konponbidearen etapak: agerpena, sailkapena edo gatazkaren definizioa, azterketa edo 

ebaluazioa, ebazteko saiakera, laburbilketa eta ondorengo ebaluazioa. 
- Gatazkak ebazteko faktore erabakigarriak. 
- Aldeen arteko aurretiazko harremana. 
- Gatazkaren izaera. 
- Aldeen ezaugarriak. 
- Arrakastaren balioespena. 
- Gatazken prebentzioa. 
- Gatazkak ebazteko trebetasun sozialen garapena: enpatia, asertibotasuna, entzumen aktiboa, eragina, lidergoa, 

aldaketaren biderapena eta elkarrizketa. 
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2. prestakuntza-modulua: 
BILERA, BIDAIA ETA EKITALDIEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0983_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0983_3 Zuzendaritzarako laguntzaren jarduerak, antolakuntzari 

dagozkionak, modu proaktiboan kudeatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
DENBORAREN, BALIABIDEEN ETA INSTALAZIOEN KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0324 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Baliabideak eta instalazioak antolatzeko, eraginkortasun- eta optimizazio-irizpideak aplikatzea eta erabiltzea, araudi 
egokia erabiliz, eta, instalazioetan arriskuak prebenitzeari dagokionez, araudi hori bideratzea. 

EI1.1 Bulego baten eta lanpostu baten ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Baliabideak optimizatzeko arrazoiak deskribatzea: denboraren plangintza, antolaketa, garbiketa eta beste. 
EI1.3 Baliabide materialak, giro-elementuak eta bulegoko instalazioak kudeatzeko eta antolatzeko irizpideak 
deskribatzea. 
EI1.4 Informazioa berreskuratzeko metodoak azaltzea: artxibo fisikoak eta elektronikoak, datu-base informatikoak, 
intraneta eta beste. Sailkapena egiteko bitarteko material eta sistema ohikoenak adieraztea. 
EI1.5 Bulegoko lanean jarrera ergonomiko egokiena zein den azaltzea. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan: 

- bulegoko lana egiteko beharrezkoak diren jarduerak programatzea, aurretiaz zehaztutako helburuak betetzeko 
beharrezkoak diren denborak doituz. 

- Gutxieneko irizpide ergonomikoak identifikatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudiaren artikulu aplikagarriak deskribatzea. 
- Bulegoko berezko hondakinak ezabatzeko ingurumen-irizpideak identifikatzea. 
- Idazkaritza-lanei aplikagarri zaizkien kontzeptuak aztertzea, eta kalitate-arau aplikagarriak deskribatzea. 
- Bulegoko lanean jarrera egokia izatearen ondorio positibo eta negatiboak azaltzea. 

EI1.7 Informazio-eskaeraren kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: informazioa 
berreskuratzea, erabiltzaileari emateko. 

A2: Denbora kudeatzeko metodoak eta teknikak ezartzea, agenda antolatzeko prozesuetarako egokiak diren tresnak 
erabiliz. 

EI2.1 Denbora optimizatzeko metodoak azaltzea, eta faseak identifikatzea: 
- Programazioa. 
- Plangintza. 
- Jardueraren segimendua egitea. 
- Zuzentzeko neurriak sartzea. 
- Egindako lana ebaluatzea. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 
- lehentasun-motak identifikatzea. 
- Denbora-galeren arrazoiak identifikatzea (denbora-lapurrak). 

EI2.3 Denbora aurrezten laguntzeko trebetasun-motak azaltzea, bai norberaren barrukoak (ekimena, proaktibitatea, 
sormena eta berrikuntza), bai pertsonen arteko harremanetakoak (asertibotasuna, komunikazioa, negoziazioa). 
EI2.4 Erabilgarri dauden agenda-motak eta haien erabilgarritasuna deskribatzea. 
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EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 
- kasu bakoitzerako agenda egokia zein den zehaztea. 
- Hainbat jarduera programatzea, aurretiaz markatutako helburuak betetzeko beharrezkoa den denbora doituz. 
- Gorabehera posibleak identifikatzea. 

A3: Denbora kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 
EI3.1 Aplikazioak instalatzea, zehaztutako espezifikazioei jarraikiz. 
EI3.2 Instalatutako aplikazioaren funtzioak eta prozedurak modu egokian deskribatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- zeregin errepikariak edo ez-errepikariak sortzea, eta haien egoera aztertzea aldian-aldian. 
- Zeregin-eskaerak jasotzea eta bidaltzea. 
- Bilera-deialdietan fitxategiak eta segimendu- eta baieztapen-oharrak txertatzea. 
- Zereginak, hitzorduak, bilerak eta ekitaldiak garrantziaren eta presaren arabera sailkatzea. 
- Gonbidapenen igorpena kontaktu-agendaren bidez antolatzea. 

Edukiak: 
1.  Lanaren antolakuntza eta plangintza. 

- Efizientzia, eraginkortasuna eta eragimena. Idazkaritza-jardueraren errentagarritasun-atalasea. Produktibitatea. 
- Lan-bitartekoak eta -metodoak. 
- Plangintza, ohitura: Lantokia. Bulegoa, eta haren antolakuntza. Lanaldiaren aurretiazko prestaketa. 
- Lehentasunak. Lehentasunak zehazteko moduak. Presazkoa eta garrantzitsua. 
- Antolakuntza. Multzokatzea eta sinplifikatzea. Zereginak jardunaldian zentzuz banatzea. 
- Eskuordetzea. 
- Kontrola eta doiketa. Denboraren kontrola. 

• Denbora-lapurrak. 

• Denboraren balioa zenbatestea. Lanaren denbora-neurketa egiteko teknika. 

• Denbora optimizatzeko metodoak. 

• Erloju biologikoa. Jardueraren eta nekearen kurba. 

• Denbora eta estresa. 

• Denbora kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. Instalazioa. Aplikazioen funtzioak eta 
prozedurak. 

- Idazkaritza-lanen kalitatea. 
- Pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak, denbora optimizatzen laguntzen dutenak: ekimena, 

proaktibotasuna, sormena eta berrikuntza. 
- Pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak, denbora optimizatzen laguntzen dutenak: asertibotasuna, 

komunikazioa eta negoziazioa. 
- Idazkariaren lanpostua: bulegoa, bulegoko altzariak, idazmahaia, lan-tresnak, ordenagailua, faxa, telefonoa, 

fotokopiagailua, grabagailua, agenda, laneko materiala, papera, gutun-azalak, zenbait baliabide. 
- Enpresako harrera: bilera-gela, ekitaldi-aretoa eta erakundearen beste gune batzuk. 
- Lan-arriskuen prebentzioa 

• Egungo araudia. Lan-arriskuen prebentziorako legea. 

• Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 

• Irizpide ergonomikoak. 

2.  Enpresan informazioa tratatzeko prozesuak eta prozedurak. Artxiboa 
- Enpresako dokumentu-fluxua. 
- Dokumentuen sailkapena. 

• Ezinbestekoak, baliagarriak, garrantzitsuak, beharrezkoak, iragankorrak, erabili eta botatzekoak. 

• Dokumentua, txostena, espedientea, dosierra, barne-posta eta beste. 

• Isilpekoa, mugatua, pribatua, publikoa. 

• Metodoak: alfabetoaren araberako ordena, zenbakien araberakoa, gaien aurkibidearen araberakoa, 
kronologikoa eta toponimikoa. 

• Sistemak: tradizionala, ordenagailua, dokumentuak mikrofilmatzea. Fitxategiaren euskarriak. 
- Dokumentuen tratamendua. Fitxategi on baten estrategiak eta ezaugarriak. 
- Korporazioaren fitxategia. Erabilera-irizpideak eta -prozedurak zehaztea. Sartzea, ateratzea eta garbitzea. 
- Dokumentuen kudeaketa informatikoa: paperik gabeko bulegoa. 
- Hondakinak ezabatzeko ingurumen-baldintzak. 
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3.  Agenda 
- Agenda-motak. Eskuzkoa. Elektronikoa. Ordenagailua. 
- Agendaren atalak. 

• Plangintza: eguna, astea, hilabetea, urtea, zereginak, jarduerak. 

• Kudeaketa (oharrak, mezuak, bilerak, gastuak, bidaiak). 

• Informazioa: telefono eta helbideak, bezeroak, jatetxeak, onomastika. 

• Gehigarriak. 
- Agendaren kudeaketa. 

• Zuzendariaren agenda: plangintzarena eta kontrolarena. 

• Laguntzailearen agenda. 

• Agenda ongi erabiltzeko arauak. 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BILEREN ETA EKITALDIEN ANTOLAKETA 
 

Kodea: UF0325: 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bilera eta ekitaldi korporatiboak antolatzea, protokolo-arauak betez, ezaugarriak eta beharrezko baliabideak 
identifikatuz, eta helburuak lortuz.  

EI1.1 Arlo publikoko eta pribatuko ekitaldi-motak bereiztea. 
EI1.2 Bilera-motak bereiztea, haien izaerari erreparatuz: kirol-bilerak, informazioa ematekoak, ekonomikoak, 
prestakuntza-bilerak eta beste 
EI1.3: Bilera eta ekitaldiak antolatzean, protokolo-arauak bereiztea. 
EI1.4 Ekitaldi baten faseak deskribatzea, horretarako behar den proiektua diseinatuz eta definitutako ildo batzuei 
jarraikiz. 
EI1.5 Lehentasun-arauak identifikatzea, oinarrizko ezaugarriak bereiziz. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan oinarrituz, bilera-mota desberdinak antolatzea, 
zehaztutako helburuak kontuan izanik: 

- Baliabide materialak eta giza baliabideak zehaztea. 
- Bilerak antolatzeko behar diren aurrekontuak egitea, optimizazio-irizpideak ezarriz. 
- Bilera egin aurreko, osteko eta bitarteko protokoloa definitzea. 
- Gonbidatuak ordenatzea, zehaztutako lehentasun-arau batzuen arabera. 
- Elementuen kokapen egokia zehaztea: banderak, himnoak eta beste. 
- Deialdia egitea eta nor bertaratuko den egiaztatzea, garaiz eta modu egokian. 
- Proiektuaren segimendua egitea. 
- Bilerako logistika koordinatzea eta definitzea: dokumentuak, ikus-entzunezkoak, jan-edanak eta beste. 

EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten bilera simulatuetan, landu beharreko gaiak eta beharrezko 
bitartekoak zein diren jakinik: 

- Bileren emaitzak aztertzea, behar denean estatistika-metodoak eta kontrol-adierazleak erabiliz. 
- Bileraren osteko txostena egitea. 

EI1.8 Bilerak eta ekitaldi korporatiboak antolatzeko baliabideen kudeaketarekin eta emaitzen lorpenarekin erlazionatuta 
dauden kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Abiapuntua, aukerak, indarguneak eta ahulguneak aztertzea. 
- Helburuak lortzeko beharrezko ekintzak eta baliabideak antolatzea. 
- Segimendu- eta kontrol-irizpideak definitzea. 
- Emaitzaren ebaluazio kuantitatiboa eta kualitatiboa egiteko irizpideak zehaztea. 

A2: Negoziazio-teknikak erabiltzea bilera, bidaia eta ekitaldi korporatiboak antolatu eta kontratatzean, eta bi aldeentzat 
onuragarriak diren irtenbideak bilatzea. 

EI2.1 Negoziazio-teknika erabilienez baliatzea bilera, bidaia eta ekitaldi korporatiboak antolatu eta kontratatzeko, 
emaitzatzat eman edo lortu beharreko gehienezko eta gutxieneko mugak zehaztuz. 



 
 
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

34

EI2.2 Negoziazio-prozesu baten etapak identifikatzea.  
EI2.3 Emaitza hobezina lortzeko beharrezko trebetasunak baliatzea. 
EI2.4 Produktu edo zerbitzu baten kontratuan jasotzen diren alderdi eta klausuletan negoziagarriak zein diren eta zein ez 
bereiztea. 
EI2.5 Negoziazio-prozesu bat aztertzea, bi aldeentzat onuragarriak izango diren akordioak lortzeko. 
EI2.6 Bilera, bidaia eta ekitaldi korporatiboak antolatzeko negoziazio-egoera simulatuen kasu praktikoetatik abiatuz, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Bilera, bidaia edo ekitaldiari buruz emandako informazioa aztertzea, eta negoziazio-egoeraren alderdi giltzarriak 
zehaztea. 

- Egoera bakoitzerako egokiena dirudien negoziazio-estrategia aukeratzea eta aplikatzea. 
- Negoziatzeko proposamenak aurkeztea. 
- Aldeen arteko akordiora iristen laguntzen duten jarrera objektiboak hartzea. 
- Negoziazio-prozesuaren urratsen segimendua egitea. 
- Negoziazio-prozesua ixtea. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 
- Ondasun edo zerbitzurako behar diren baldintza teknikoak zehaztea: kalitateak, entrega-epeak, entrega-

bitartekoak, saldu osteko zerbitzua. 
- Gutxieneko baldintza ekonomikoak zehaztea: merkatuko prezioak, ordainketa-baldintzak eta -epeak, 

beherapenak eta hobariak. 

A3: Kobrantza- eta ordainketa-tresnen dokumentuak zehaztea eta betetzea, ohikoak eta telematikoak, indarrean dagoen 
araudiari jarraikiz. 

EI3.1 Kobrantza- eta ordainketa-tresnen ezaugarriak eta funtzioak zuzen azaltzea, bai ohikoenak eta bai telematikoenak. 
EI3.2 Nazioarteko merkataritza-eragiketetan ohiko ordainketak egiteko oinarrizko bitartekoak aztertzea, eta haien 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI3.3 Kobrantza- eta ordainketa-tresna telematikoen inprimaki elektronikoak osatzen dituzten idazpuruen edukia ongi 
azaltzea. 
EI3.4 Diruzaintza-kudeaketako erregistro-liburuen funtzioa egoki zehaztea. 
EI3.5 Kobrantza eta ordainketen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, dokumentu hauek 
igortzeko eta betetzeko modua egiaztatzea: 

- Entrega-oharrak eta emate-agiriak. 
- Pro forma fakturak eta behin betiko fakturak. 
- Ordainketa-bide konbentzional eta telematikoak. 

Edukiak: 
1.  Bileren antolakuntza: 

- Bilera-motak: Informazioa ematekoak: goranzkoak, beheranzkoak eta horizontalak (lan-batzarrak, erabaki-taldeak). 
Ohikoak. Ezohikoak. Formalak. 

• Bitartekoak: kalitate-taldeak, enpresa-batzordeak, salmenta-bilerak. 

• Informalak: saileko bilerak, asteko plangintzak eta beste. 

• Barnekoak: zuzendaritza-batzordea, biltzarra, aurrekontuen onarpena, administrazio-kontseilua, 
zuzendaritza-batzordea, akziodunen batzarra. 

• Kanpokoak: mahai-inguruak, biltzarrak, batzarrak, elkarrizketak, konbentzioak, sinposioak, negoziazioak. 
- Bileren plangintza egitea. 
- Bilerak prestatzea. 

• Helburuak: ideia- edo informazio-trukea, erabakiak hartzea, estrategiak, banaketa edo zereginen 
koordinazioa presatzea, gai interesgarrien komunikazioa. 

• Aurrekontua. Agendetan datak erregistratzea.  

• Kontrol-zerrenda. Parte-hartzaileen zerrenda. 

• Laguntza-materiala: arbel itsasgarria, paperezkoa edo magnetikoa, argi-proiektagailua, 
erretroproiektorea, telebista, bideoa, aurkezpenak, grafikoak, diapositibak. 

• Txartelak: parte-hartzaileak lehentasunen arabera kokatzea. 

• Logistika: Aretoa: argia, zarata, neurria, mahaiak, ikusgarritasuna, aulkien banaketa, tenperatura eta 
aireztapena, jan-edanak, ikus-entzunezko bitartekoak eta bitarteko informatikoak, dekorazioa, 
segurtasuna, hotelen erreserbak, garraioa, sukaldaritza, giza baliabideak eta azpikontratazioa. 

- Bileretan, biltzarretan eta batzarretan erabilitako terminologia. Gai-zerrenda. Deialdia (enpresa barruan edo 
kanpoan). Deialdiaren testua. 

- Bileraren garapena. Bilera baten etapak. Iraupena, etenaldiak, bazkaria eta beste. 
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- Bilerako parte-hartzaileen tipologia eta funtzioak: zuzendaritza, idazkaria, moderatzailea, diruzaina, kideak, 
aurkezlea, hornitzailea, bezeroa eta beste. 

- Idazkariaren funtzioa bilera-egunean. Prestatzea, aztertzea, erantzutea. 
- Bileraren ebaluazioa. Bileraren osteko jarduerak: ebaluazio-galdetegia. Laburpen-akta: zirriborroa egitea, 

bidaltzea, akta-liburuan jasotzea. Txostena. Txosten ekonomikoa. Akordioen segimendua. Bileraren dosierra 
artxibatzea. 

2.  Negoziazioa: 
- Negoziazio-plan bat egitea. Motak eta mailak: Pertsonen artekoa. Enpresa-izaerakoa. Politikoa. 
- Parte hartzaileak. Zuzeneko parte-hartzea. Ordezkari bidezkoa. Adiskidetzailea, bitartekoa edo arbitroa. 
- Negoziazio-faseak: 

• Prestaketa: informazioa lortzea, egoeraren diagnostikoa egitea, negoziazio-boterea zenbatestea, 
helburuak zehaztea, estrategia planteatzea. 

• Kudeaketa: giro-egokia sortzea, aurrera egitea eta finkatzea, helburuak berriro planteatzea, ulermena eta 
adostasuna. 

• Amaiera. Akordioaren dokumentuak. 
- Baliabide psikologikoak negoziazioan: Asertibitatea. Autoezagutza. Autoestimua. Lagapen txikiak. Portaera onak. 
- Enpresako negoziazio-prozesuak eta -estrategiak aztertzea. 
- Aurrekontuak eta kontratuak: 

• Aurrekontua, lege-inplikazioak. 

• Salmenta-kontratuak: merkataritzakoa, hornidurakoa, zerbitzuena eta obrakoa. 

• Kontratuaren edukia. Klausulak eta alderdi nabarmenenak negoziazioari begira. 

3.  Ekitaldien antolakuntza: 
- Helburuak. 
- Aurrekontua. 
- Ekitaldi-motak, eremuari erreparatuz. 

• Biltzarrak eta konferentziak. 

• Bisita gidatuak. 

• Atzerriko ordezkaritzen bilerak. 

• Beste enpresa edo erakunde batzuen bisitak. 

• Inaugurazioak eta urteurrenak. 

• Sari-banaketak. 

• Biltzarrak. 

• Konferentziak. 

• Merkataritza-erakusketak edo azokak (aldi baterakoak edo iraunkorrak). 

• Lehen harria jartzeko ekitaldiak, eta uretaratzeak. 

• Akziodunen batzarrak. 

• Mintegiak, foroak eta sinposioak. 

• Prentsaurrekoak eta prentsa-komunikatuak. 
- Ekitaldiaren antolakuntza-proiektuaren txosten xehatua. 

• Lekua. 

• Data eta ordutegiak. 

• Ekitaldien egutegia. 

• Baliabide ekonomikoak. Bitartekoen zenbatespen erreala. 

• Parte-hartzaileak: baieztapenak, ezeztapenak eta zain daudenak. 

• Logistika: Aretoa: argia, zarata, neurria, mahaiak, ikusgarritasuna, aulkien banaketa, tenperatura eta 
aireztapena, jan-edanak, ikus-entzunezko bitartekoak eta bitarteko informatikoak, dekorazioa, 
segurtasuna, hotelen erreserbak, garraioa, sukaldaritza, giza baliabideak eta azpikontratazioa. 

• Laguntza-materiala: arbel itsasgarria edo magnetikoa, orri birakariak, argi-proiektagailua, 
erretroproiektorea, telebista, bideoa, aurkezpenak, grafikoak, diapositibak. 

• Txartelak: parte-hartzaileak lehentasunen arabera kokatzea. 

• Ekitaldien aurretiazko dokumentuak: gonbidapena, deialdia, agurra, txartela, dosierra, informazio-
liburuxka, programazioa. 

• Ekitaldiaren osteko dokumentuak: txostena, emaitza ekonomikoak, ekitaldiaren ziurtagiria. 
- Egiaztapen-zerrendak. 
- Idazkariaren funtzioa ekitaldiaren egunean: prestatzea, aztertzea, harrera egitea. 
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- Kontratatutako ondasun edo zerbitzuek bete beharreko baldintza teknikoak: Kalitatea. Entrega-epeak eta 
-bitartekoak. Hitzezko hitzarmenak, edo kontratuzkoak. Saldu osteko zerbitzuak. 

- Kontratatutako ondasun edo zerbitzuak bete beharreko baldintza ekonomikoak: Merkatuko prezioak. Ordainketa-
baldintzak eta -epeak. Beherapenak eta hobariak. 

- Ordainketa-bide arruntak eta telematikoak. 

• Txanponak eta billeteak: herrialdean kopuru jakinak sartzeko eta ateratzeko indarrean dagoen araudia. 

• Banku-txartelak: kreditukoak eta zordunketakoak. 

• Bidaia-txekeak eta euro-txekeak. 

• Transferentzia eta banku-helbideratzea. 

• Dirua bidaltzen duten enpresak. 

• Internet. 

• Nazioarteko oinarrizko ordainketa-bitartekoak. 
- Kobrantza- eta ordainketa-dokumentuak. 

• Entrega-oharrak eta emate-agiriak. 

• Pro forma fakturak eta behin betiko fakturak. 

• Diruzaintza-kudeaketako erregistro-liburuak: diruzaintzako liburu osagarria, kutxazaina, bankuen liburu 
osagarria eta banku-berdinkatzea. 

4.  Enpresa-protokoloa. 
- Tratamenduak enpresaren barruan. Gaztelaniazko "tú" eta "usted" tratamenduen erabilera. Tratamendua pertsona 

ospetsuei eta agintariei harrera egitean. 
- Bisitei harrera egitea. 

• Agurra eta aurkezpenak. 

• Bisitariekiko betebeharrak. 

• Lehentasuna korridore eta eskaileretan. 

• Itxaronaldiak. 

• Puntualtasuna. 
- Jatetxea bulegoaren parte. 

• Harrera onak: laneko gosariak, kafea hartzeko etena, bruncha, Espainiako ardoa, topak, bazkaria, 
mokaduak, afaria, harrera edo koktela. 

• Jatorduen arauak. Mahai-motak (negoziazio-mahaiak, akordioak sinatzekoak) eta apaingarriak. 

• Gonbidatuari ematen zaion arreta. Parte-hartzaileen kokapena: anfitrioia, lehentasunak, mahaiburutzak, 
agintariak eta pertsona ospetsuak. 

- 2099/83 EDa, Estatuko Lehentasunen Antolamendu Orokorrari buruzkoa. 

• Ekitaldien sailkapena (izaera orokorra eta berezia) eta haien buru izatea. 

• Lehentasun-arauak. 
- Opariak enpresan. Oparia jasotzen dutenak eta ematen dutenak. Gabonak, urtebetetzeak, antzinatasuna, 

erretiroak, bisitak, kanpainak. 
- Etiketa gizonetan eta emakumeetan. 
- Ikurren kokapen egokia: banderak (antolaketa), himnoak, armarriak eta kondekorazioak. 
- Irudia eta enpresa. Estiloa, eragiketak eta kanpainak. Nortasun korporatiboa. Hitzezko mezuak, sinbolismoa, 

logotipoa, jokabidea, iritzi publikoa. 
 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ESTATUKO ETA NAZIOARTEKO BIDAIEN ANTOLAKETA  
 

Kodea: UF0326 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Estatuko eta nazioarteko bidaiak antolatzea, beharrezkoak diren kudeaketak itxuratuz edo eginez, eta proposatutako 
helburuak eta prozedurak betez. 

EI1.1 Bidaiak prestatzeko eta antolatzeko funtsezkoak diren elementuak bereiztea. 
EI1.2 Estatuko eta nazioarteko bidaiak antolatzeko elementuak bereiztea. 
EI1.3 Bidaiatu aurretik behar diren laneko dokumentu guztiak identifikatzea. 
EI1.4 Bidaian beteko den laneko agenda prestatzea eta definitzea. 
EI1.5 Bidaia eta bisitak erreserbatzeko prozesua deskribatzea eta, behar bada, simulatzea. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz, estatuko bidaiak antolatzea, denbora eta 
kostuei dagokienez orekatuak izan daitezen, informazioa lortuz, eta datu hauek definituz eta aukeratuz: 

- Datak. 
- Ordutegiak. 
- Ostatua. 
- Jatorduak. 
- Garraiobideak. 
- Ibilbideak. 
- Aisia. 
- Ordaintzeko bitartekoak. 
- Kostua. 

EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetatik abiatuz, nazioarteko bidaiak antolatzea, denbora 
eta kostuei dagokienez orekatuak izan daitezen, informazioa lortuz, eta datu hauek definituz eta aukeratuz: 

- Beharrezko dokumentuak: bisak, pasaportea, nortasun-agiria eta beste. 
- Txertoak. 
- Dibisak. 
- Aduana-kontrolak. 
- Ordu-eremuen aldaketak. 
- Herrialdeko protokoloa. 

EI1.8 Egindako bidaien xehetasunak eta gertakizunak jasotzen dituzten kasu praktikoetan: 
- Bidaiaren emaitzak aztertzea. 
- Bidaiaren osteko txostena egitea. 
- Hautemandako gertakizunak hobetzeko ekintzak proposatzea. 

Edukiak: 

1.  Bidaia-agentzien zerbitzuak eta produktuak: 
- Zerbitzu bat kontratatzeko baldintzak: 

• Pakete turistikoa eta bidaia konbinatua. 

• Erreserbak eta haien kudeaketa. Erreserba-motak. 

• Tarifak. Kontzeptua eta motak. 

• Aldaketak eta ezeztapenak. 
- Bidaia-aseguruak, aseguru medikuak eta autoen aseguruak. 
- Estatuko eta nazioarteko garraiobideak eta ibilbideak. 
- Burutzapen bitartekoak: Internet, telefonoa eta beste. 
- Bidaiariaren eskubideak: Bagajeak. Atzerapenak. Overbookinga. Ordutegi-aldaketak. Kontsumitzaileen eta 

erabiltzaileen babesa. Bezeroaren eta agentziaren eskubideak eta betebeharrak. 
- Pasadizoan dauden bidaiariei eta aduanei buruzko legeak. Dokumentazioa. EBko araudiak, estatukoak, 

autonomia-erkidegokoak eta nazioartekoak. 
- Erakunde ofizialen ezaugarriak eta funtzioak: Enbaxadak. Kontsulatuak. Turismo-bulegoak Herrialdeen arteko 

aldebiko akordioak. 

2.  Bidaiaren antolakuntza: 
- Bidaiaren helburuak. 
- Aurrekontua. 
- Egiaztapen- eta baieztapen-zerrenda. 
- Bidai hasi aurretik behar diren dokumentuak: Bisak. Pasaporteak (arruntak eta bereziak). Nortasun-agiria. Gida-

baimena. 
- Bisitatzen diren herrialdeei dagozkien beharren kudeaketa: Txertoak. Baimen bereziak. Aduana-kontrolak. 

Bagajeak. Ordu-eremuen aldaketak. Dibisak. 
- Ibilbideak. 
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- Garraiobideak. 
- Ibilgailuak alokatzeko metodoak. Horri buruzko araudia. 
- Turismo-bisitak. 
- Kultura-informazioa eta informazio orokorra. 

3.  Bidaiaren antolakuntza: 
- Lokomozio-bitartekoak. 
- Ordutegiak. 
- Garraiobideen erreserbak. Txartelak. Frogagiriak. Ostatuak eta ostatatze-motak. 
- Menu orokorrak eta dieta bereziak (osasun-arrazoiengatik edo erlijioarengatik). 
- Kobrantza- eta ordainketa-bitartekoak. 

• Txanponak eta billeteak: herrialdean kopuru jakinak sartzeko eta ateratzeko indarrean dagoen araudia. 

• Banku-txartelak: kreditukoak eta zordunketakoak. 

• Bidaia-txekeak. 

• Euro-txekeak. 

• Internet. 

• Nazioarteko oinarrizko ordainketa-bitartekoak. 

• Trukearen kalkulua. 
- Interpreteak. 
- Zerbitzu bereziak: bilera-gelak, faxa, idazkaria, bulegoak, ikus-entzunezkoen gelak. 
- Lanaldiko dokumentuak eta lanaldiaren prestaketa. 
- Bulego mugikorra. 
- Bileren agenda. 

4.  Bidaiaren osteko dokumentuak: 
- Txosten ekonomikoa. 
- Frogagiriak. 
- Entrega-oharrak. 
- Emate-agiriak. 
- Pro forma fakturak. 
- Behin betiko fakturak. 
- Akordioen segimendua. 
- Emaitzak ebaluatzea eta aztertzea. 
- Artxiboa. 
- Estatuko eta nazioarteko bidaien optimizazio-, burutzapen- eta denbora-azterketak. 

5.  Estatuko eta nazioarteko protokoloa eta gizarte-ohiturak. 
- Gonbidapenak estatuan eta atzerrian. 
- Gonbidapenen forma eta erantzunak. 
- Bisitariekiko betebeharrak. 
- Protokoloa eta komunikazioa erlijio musulmaneko herrialdeetan. 
- Protokoloa eta komunikazioa Hispanoamerikako herrialdeetan. 
- Protokoloa eta komunikazioa hainbat herrialdetan. 
- Diplomazia Europako Batasunean. 
- Nazioarteko enpresa-protokoloaren dekalogoa. 

 
 

 
3. prestakuntza-modulua:  
LANEKO DOKUMENTUEN PRESTAKUNTZA, TRATAMENDUA ETA 
AURKEZPENA 
 

Kodea: MP0986_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0986_3: Dokumentu eta aurkezpen profesionalak egitea hainbat 

formatutan. 
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Iraupena: 140 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
INFORMAZIOAREN BILKETA ETA TRATAMENDUA, TESTU-PROZESADOREAK 
ERABILIZ. 
 

Kodea: UF0327 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Erakundeetako barne- eta kanpo-informazioko iturriak aztertzea, lanbide-esparru espezifikoko ohiko dokumentuetan 
behar izaten den erabilgarritasun, atzipen-erraztasun eta informazio-motari erreparatuz. 

EI1.1 Lanbide-eremu espezifikoetako kudeaketa-dokumentu profesionalak aztertzea, eta kasu bakoitzean zer 
informazio-mota behar den zehaztea. 
EI1.2 Erakundeek dituzten informazio-iturriak identifikatzea, eta haien eraginkortasuna erkatzea informazioaren 
kostuaren, irisgarritasunaren, konfidentzialtasunaren eta eskuragarritasunaren arabera. 
EI1.3 Informazio-iturrietara sartzeko bide azkar eta zehatzenak aztertzea: bilatzaileak, bilaketa-tresnak, direktorioak, 
metabilatzaileak, atariak eta beste. 
EI1.4 Informazio-iturriak identifikatzea, autoerregulazio, fidagarritasun eta erabileraren erabilgarritasun eta kalitatearen 
arabera. 
EI1.5 Dokumentatu behar diren laneko gai estandarren berri ematen den kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Gai jakin bakoitzak behar duen informazio nagusia eta osagarria identifikatzea. 
- Bilaketaren helburuak zehaztea, hautemandako informazio-beharrak kontuan hartuta. 
- Informazio-iturriak zehaztea: Internet, fitxategiak, prentsa edo informazioa izan dezakeen besteren bat 
- Iturri ohikoenen abantailak eta desabantailak, eta irisgarritasun- eta fidagarritasun-mailak identifikatzea, eta 

ahaleginaren eta bideragarritasunaren arteko tentsioa konpontzea. 
- Informazio-mota bakoitzerako bilaketa-prozesu egokiena deskribatzea. 
- Informazio-iturriak antolatzea, haien kokapena eta atzipena errazten dituzten irizpideen arabera. 

EI1.6 Txosten bat edo beste dokumentu-mota bat egiteko informazio zehatza behar den kasu praktiko batean, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Behar den informaziorako informazio-iturri egokiena eta fidagarriena identifikatzea. 
- Bilaketa-prozesuan, nabigatzaileak, bilaketa-tresnak, direktorioak, metabilatzaileak, atariak edo beste termino 

analogo batzuk bereiztea. 
- Informazio garrantzitsua lortzeko prozesua ahalik eta gehiena murrizteko bilaketa aurreratuaren irizpide 

egokienak zehaztea. 
- Iturrietatik lortutako informazioa aztertzea eta alderatzea. 
- Lortutako informazioa modu ordenatuan antolatzea, informazio horretarako geroko sarrerak errazteko eta 

azkartzeko. 

A2: Mekanografia-teknikak zehatz, bizkor eta kalitatezko ukipen-idazketaz aplikatzea, testu konplexuak aplikazio informatiko 
espezifikoen bidez transkribatuz. 

EI2.1 Teklatu arrunt baten osaera eta egitura identifikatzea. 
EI2.2 Teknika daktilografikoa ezagutzea, teklatua konfiguratzeko moduen arteko aldeak zehaztuz, eta zehatz erabiliz. 
EI2.3 Teklatuaren aurrean gorputz-jarrerak (gorputzaren, besoen, eskumuturren eta eskuen kokapenak) zer garrantzi 
duen aztertzea eta balioestea, abiadura hartzeko eta osasunaren aurkako arriskuak prebenitzeko. 
EI2.4 Teklatu arrunt baten osagaiak arin eta zehatz erabiltzea. 
EI2.5 Tekla osagarrien funtzionamendua zehatz definitzea: 
letra larriak, zeinu ortografikoak, zenbakiak, tabuladoreak eta beste. 
EI2.6 Proposatutako testu konplexuak (formulak, jargoiak, hizkerak, mordoiloak eta beste), diktatuta hartutako oharrak, 
ahots-iraulketak, grabazioak eta beste euskarri batzuk azkar, zehatz eta zenbakizko nahiz alfazenbakizko teklatua bikain 
erabiliz transkribatzea. 
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EI2.7 Hainbat testu konplexu kopiatzeko edo diktatuta jasotzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
egonik: 

- Lerro nagusia, behekoa eta goikoa zehatz erabiltzea. 
- Teklatuko gainerako karaktereak zehatz erabiltzea. 
- Zenbakizko teklatua egoki erabiltzea. 
- Minutuan hirurehun pultsaziotik hirurehun eta hogeita bost pultsaziora lortzeko behar besteko trebetasuna 

garatzea, errore-maila ehuneko hamarrekoa izanik. 
- Jarrera egoki bat hartzea, jarreraren ergonomiari dagokionez. 

A3: Informazio garrantzitsua laburbiltzea, datu-motarako egokienak diren dokumentu eta euskarrietan azkar eta zehatz 
jasoz, gerora tratamendu informatikoa errazago egiteko. 

EI3.1 Laburpen-prozesuaren oinarriak, faseak eta ezaugarriak zehaztea; helburuak ezartzea; orokorra eta zehatza 
bereiztea; diskriminazio-, harrera-, aukeraketa- eta txertatze-irizpideak; informazioaren balorazioa eta abar. 
EI3.2 Lortutako informazioaren tratamenduaren fidagarritasuna, baliagarritasuna, egokitasuna eta sakontasuna 
neurtzeko irizpideak, informazio egiaztatuaren iturria, eguneratze-data eta abar zehaztea. 
EI3.3 Dokumentuek jasoko duten informazioaren eta gerora izango duten erabileraren arabera zer formatu eta zer 
euskarri izango duten identifikatzea. 
EI3.4 Lanbide-esparru espezifikoarekin erlazionatutako gai jakin bati buruz oinarrizko informazioa ematen den kasu 
praktiko batean (informazio hori zabaltzeko eta laburpen bat egiteko), ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Ikerketa-helburu argi eta zehatzak ezartzea. 
- Proposatutako gaiari eta haren iturriei buruz eskuragarri dagoen informazio guztia aurkitzea. 
- Iturrietatik lortutako informazioa aztertzea, alderatzea eta bereiztea, arrazoizko aukeraketa-, txertatze- eta 

antolatze-irizpideak ezarriz. 
- Lortutako informazioan, egitateak eta iritziak bereiztea. 
- Informazioa laburbiltzea, orokorra zehatzetik bereiziz, eta iturri bakoitzeko datu garrantzitsuenak jasoz. 
- Informazioa formatu egokienetan gordetzea, gerora tratatzeko edo editatzeko. 
- Txosten konparatibo edo dokumentatu bat egitea lortutako informazioen oinarriei buruz (zabalak, zehatzak eta 

egiazkoak), eta informazioa zentzuz eta zehaztutako helburuaren arabera baliozkotzea. 

A4: Lortutako eta erregistratutako informazioak eta objektuak balorazio-, komunikazio- edo erabaki-dokumentuetan modu 
antolatuan, zuzen eta zehaztasun-gabeziarik gabe txertatzea, aplikazio informatiko espezifiko baten bidez, eta zehaztutako 
diseinuari eta formatuari jarraikiz. 

EI4.1 Lanbide-esparruan ohikoak diren dokumentuak diseinuaren eta formatuaren arabera sailkatzea: gutunak, 
txostenak, ofizioak, agurrak, ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, abisuak, zirkularrak, komunikatuak, barne-oharrak, 
eskaerak eta beste. 
EI4.2 Informazioa prozesatzeko aplikazio nagusiak dokumentu-motaren eta prozesatu beharreko datuen arabera 
identifikatzea: testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak, autoedizioko programak, aurkezpenak, animazioak eta beste. 
EI4.3 Aplikazioen ezaugarri eta prozedura nagusiak zehaztea, baita haien antzekotasun eta desberdintasunak ere. 
EI4.4 Aplikazio desberdinetako hainbat fitxategitako edukiak sartzeko eta transferitzeko prozedura ohikoak identifikatzea, 
dokumentu bakar bat osatzeko. 
EI4.5 Dokumentu eta txostenetan datuak sartzeko kasu batzuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Dokumentu-motaren eta helburuaren arabera, datuak sartzeko aplikazio egokiena identifikatzea. 
- Dokumentuaren atal bakoitzaren eta atalak jaso behar dituzten txantiloien eta/edo inprimakien estiloak 

diseinatzea. 
- Informazio guztia azkar, zehatz eta akatsik gabe txertatzea formatu edo estilo diseinatu egokienetan. 
- Informazio guztia modu ordenatuan antolatzea, aurkibideen, eskemen, eduki-taulen eta horretarako erabilgarri 

dauden beste tresna batzuen bidez. 
- Dokumentua gerora erabiltzeko egokiak diren formatuetan eta aurkezpen fisikoak egiteko egokiak diren 

euskarrietan (fisikoak zein digitalak) gordetzea. 
EI4.6 Oinarrizko informazioa hainbat formatutan duten dokumentu pertsonalizatuak egiteko kasuetan, ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta egonik: 

- Dokumentuaren hartzaileen datu pertsonalak dituzten dokumentuak identifikatzea. 
- Dokumentu konbinatuak lortzea, oinarri-dokumentu batean informazio pertsonalizatua txertatuz. 

Edukiak: 

1.  Informazioaren bilketa, testu-prozesadoreak erabiliz: 
- Informazioa bilatzeko metodologiak. 
- Informazio espezializatuaren iturriak identifikatzea: webguneak, erakundeen guneak, orri pertsonalak, foroak eta 

berri-taldeak. 
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- Informazioa berreskuratzea. 

• Informazioa berreskuratzeko tresnak erabiltzea. 

• Bilaketa-tresna orokorrak. 

• Bilaketa-tresna espezializatuak. 

• Atebide eta liburutegi birtualak. 

• Direktorio eta katalogo tematikoak. 
- Informazioaren aukeraketa, bereizketa eta balorazioa. Informazio-iturrien kalitatea ebaluatzeko irizpideak. 
- Dokumentuen bilaketa. 

• Bilaketa-bide baten zehaztapena. 

• Zernahitarako karaktereak erabiltzea fitxategi baten izenaren zati baten ordez. 

• Bilaketa aurreratuak egiteko irizpideak zehaztea. 

• Fitxategiak laburpenaren informazioaren arabera bilatzea. 

• Beste informazio bat ikustea. 

• Fitxategi askorekin lan egitea. 
- Etika eta legezkotasuna. Jabetza intelektualari buruzko arauak. Egile-eskubideak. Datuen babesa. 
- Informazioa taulatan aurkeztea: 

• Taula bat sortzea. 

• Propietateak: ertzak eta itzalak gehitzea, gelaxkak konbinatzea. 

• Taulak inportatzea, estekatzea eta esportatzea. 
• Taula baten edizioa: erregistroen arteko mugimenduak, eransketak, ezabatzeak, datu-bilaketak eta 

-ordezteak, kopiak, datuak ebaki eta itsastea. 

• Taulen arteko erlazioak. 

• Aurkibideak. 

• Formatuak eta formulak; testu/taula bihurketak. 

• Datu-orriaren ikuspegia egokitzea: bistaratzea, ezkutatzea, errenkada eta zutabeen altuera aldatzea, 
mugitzea eta geldiaraztea. 

• Datu-orri bat inprimatzea. 
- Fitxategiak eta datu-bankuak kudeatzea: 

• Datu-base bat sortzea. 

• Datu-base bat irekitzea, ixtea, trinkotzea eta konpontzea. 

• Datu-base bat enkriptatzea eta desenkriptatzea. 

• Datu-base bat bihurtzea. 
- Fitxategiak hainbat formatutan grabatzea. Testu hutsa. Aberastua. Weba. Irudiak Soinuak. Bideoak. 
- Fitxategien babesa. 
- Zeregin automatizatuak sortzea, erabiltzea eta esleitzea. 

2.  Mekanografia. Zuzendaritzarako laguntzailearentzako teknika espezifikoak. 
- Teklatuaren osaera. Letra larriak. Zeinu ortografikoak. Zenbakizko zeinuak. Tabuladoreak. 
- Teknika daktilografikoa. Lerro nagusia. Beheko lerroa. Goiko lerroa. 
- Teklatuaren konfigurazioa. 
- Testuen transkripzioa. -Formulak, jargoiak, hizkerak eta mordoiloak. 
- Jarreraren ergonomia: gorputzaren, besoen, eskumuturren eta eskuen kokapena. 
- Diktaketa. Oharrak hartzea. Ahots-iraulketa eta grabazioak. 

3.  Informazioaren tratamendua testu-prozesadoreekin: 
- Karaktereen itxura. Letra-tipoa. Letra-tamaina. Letrei efektuak txertatzea. 
- Paragrafo baten itxura. Lerrokatzea. Lerroartea. Aurreko eta ondorengo tartea. Koskak testuan. Tabuladoreekin lan 

egitea. Erregelarekin lan egitea. Zerrenda zenbakituak. Estilo-aldaketak. Buletak. Estilo-aldaketak. Hitz-zatiketa. 
- Dokumentuaren formatua. Formatu automatikoa. 

• Zuzenketa automatikoa. Dokumentu baten berrikuspena. Zuzentzaile ortografiko eta gramatikala. 
Sinonimoen hiztegia. “Hitz-kopurua” aukeraren erabilera. 

• Zutabeei formatua ematea: zutabeak sortzea, dokumentu barruan zutabe-kopurua aldatzea, sekzio-
aldaketak txertatzea, zutabeak sortzea sekzio bakoitzean, zutabeen zabalera aldatzea erregelaz, 
formatuen sekzioak. 

- Estilo-liburuen erabilera. 

• Estiloak: paragrafo bati ertza jartzea, testu bati estilo bat ematea, estilo-galeriak, beste estilo batzuetan 
oinarritutako estiloak sortzea eta formatu automatikoa bigarren planoan erabiltzea. 
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• Orri baten diseinua: oharrak dokumentuaren amaieran eta oinean, karaktereen formatu aurreratuak, 
markagailuak (txertatzea eta erabiltzea), erreferentzia gurutzatuak, izenburuak, aurkibideak, orriak 
zenbakitzea, goiburuak jartzea eta kontrako orriak sortzea. 

• Edukiaren aurkibideak. 

• Irudien aurkibideak. 

• Dokumentu-mapa. 

• Dokumentu maisuak. 
- Testuen edizioa: Testuak bilatzea eta ordeztea. Goiburuaren eta orri-oinaren konfigurazioa. Oin-oharren 

konfigurazioa testuaren sekzio desberdinetan. Testuarteko lanen prozedurak. 
- Txertaketak elementu hauetako testuen edizioetan: Taulak. Grafikoak. Organigramak. Errotuluak. Ekuazioak. 

Objektuak eta irudiak. 

• Txertatutako irudiei eta beste objektu batzuei formatua ematea eta formatu hori doitzea. 

• Hiperesteken kudeaketa. 
- Dokumentu profesionalak: 

• Txantiloiak, eta zeregin automatizatuak sortzea eta erabiltzea. Gutunak idazteko morroia erabiltzea, 
txantiloi batean oinarrituta dokumentu bat sortzea, morroia erabiliz agenda bat sortzea. 

• Eskema-moduan lan egitea: izenburuak handitzea eta txikitzea, eskemaren atal zehatzak bistaratzea, 
izenburu zehatzen mailak bistaratzea, tituluak zabaltzea eta uzkurtzea, testu independentea bistaratzea, 
testu-zatiak mugitzea, eskemari zenbakiak jartzea, eduki-taula bat sortzea. 

• Txosten pertsonalizatu bat sortzea: txostenetarako morroia, txosten bat sortzea (zutabetan, tabulazioekin 
edo justifikatua), txosten automatiko bat egitea, txosten automatiko baten formatu aurrezehaztua 
aldatzea, posta-etiketen txosten bat egitea eta txosten bat inprimatzea. 

- Inprimakiak sortzea. 

• Inprimakietarako morroia. 

• Inprimaki bat sortzea: zutabetan, tabulazioekin, datu-orrietan edo justifikatua. 

• Azpiinprimaki bat duten inprimakiak sortzea. 

• Inprimaki automatiko bat sortzea. 

• Inprimaki automatiko baten formatu aurrezehaztua aldatzea. 

• Inprimaki bat irekitzea, ixtea, aldatzea, gordetzea, ezabatzea eta inprimatzea. 

• Inprimakietan iragazkiak erabiltzea: iragazki-motak, iragazki aurreratuak sortzea, iragazki bat gordetzea 
kontsulta moduan, iragazki bat editatzea eta ezabatzea, dagoen kontsulta bat iragazki moduan 
erabiltzea. 

- Posta-trukeko dokumentu desberdinak konbinatzea: 

• Dokumentuak konbinatzea. Oinarrizko teknikak. 

• Datu-iturri bat sortzea. Datu-erregistro bat txertatzea. 

• Dokumentu nagusiekin lan egitea. Eremu-izena txertatzea dokumentu nagusian. 

• Dokumentua eremuen bidez pertsonalizatzea. 

• Etiketak sortzea. 

• Dagoen datu-iturri bat elkartzea. 
- Dokumentuak konparatzea eta kontrolatzea. 
- Testuak inprimatzea: 

• inprimagailuaren konfigurazioa. 

• Orri-jauziak txertatzea. 

• Dokumentu baten luzera murriztea. 

• Inprimaketaren kontrola. 

• Testuak eta fitxategiak inprimatzeko prozedurak. 
- Aplikazioen arteko eragiketak. 

 

3.2. prestakuntza-atala 
KALKULU-ORRIEN ETA DOKUMENTUAK GRAFIKOKI IRUDIKATZEKO TEKNIKEN 
ANTOLAKETA ETA ERAGIKETA 
 

Kodea: UF0328 

 

Iraupena: 40 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kalkulu-orrietako informazioa aztertzea, emaitzak eta haiek grafiko bidez aurkezteko modu egokienak identifikatuz eta 
formulak, funtzioak eta gainerako tresnak zehaztasunez erabiliz helburuak lortzeko. 

EI1.1 Kalkulu-orriek izan ditzaketen datu-motak identifikatzea: idazkunak, balioak, formula, datak eta orduak. 
EI1.2 Erabilgarri dauden funtzio-motak, haien tipologia eta sintaxia identifikatzea (matematika, aurredefinituak, 
habiaratuak, ordaintzekoak, logikoak, estatistikoak eta aritmetikoak). 
EI1.3 Taulatan aurkeztutako zenbakizko eta alfazenbakizko informazioaren kasuetan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Biltegiratutako edo emandako informazioa aztertzea, eta aurkezpena ulergarriagoa izateko zer emaitza 
aritmetiko, logiko edo estatistiko behar diren zehaztea. 

- Funtzioak txertatzea edo beharrezko formulak sortzea, hala dagokionean kalkulu-orri batean edo batzuetan 
habiaratuz. 

- Laburpen estatistikoak egitea, emandako dokumentuetatik abiatuz, formula edo funtzio estatistiko egokiak 
erabiliz. 

- Hainbat egoera aurkeztea, eta proposatutako arazoetarako irtenbide edo helburu onenak bilatzea, 
murriztapenekin edo gabe. 

- Emaitzak aurkeztea, eta baldintza jakin batzuk betetzen dituztenak nabarmentzea organigramen, diagramen eta 
mapen bidez. 

- Emaitzak taula dinamikoetan aurkeztea, informazioaren ulermena eta laburpena hobea izateko hala komeni 
denean, joerak aztertuz eta ikusmenaren bidez konparazioak eginez. 

EI1.4 Beste aplikazio batetik datorren informazioaren bilketa automatizatzea, aplikazio informatiko egokien bidez. 
EI1.5 Taula dinamikoen kasuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, informazioa tratatzeko baldintza eta 
murriztapen-irizpide jakinak ematea: 

- Datuak lortzea kanpo-kontsultetatik edo -iturrietatik, behar denean webguneak kontsultatuz. 
- Taulak sortzea, informazioa modu ulergarriagoan aurkezteko. 
- Taula dinamikoak berriro definitzea, egitura aztertuz, eta informazioa ordenatuz eta iragaziz, zehaztutako 

murriztapen-irizpideei jarraikiz. 
- Emaitzak aurkeztea, eta baldintza jakin batzuk betetzen dituztenak hainbat grafiko-motaren bidez nabarmentzea, 

kasu bakoitzerako egokiena dena erabiliz, aurkezpena eta zehaztu nahi dugun informazioa nabarmentzeko. 
- Taula dinamikoak erabiltzea datuak finkatzeko. 

Edukiak: 

1.  Antolaketa eta eragiketak kalkulu-orrietan: 
- Laneko liburua eta kalkulu-orria. Liburu berean zenbait orritan lan egitea. Beste orri bat txertatzea, orriak mugitzea, 

ezabatzea eta izena aldatzea. 
- Datu-motak: idazkunak, balioak, formulak, datak eta orduak. 
- Kalkulu-orrien diseinua: Datuen formatu pertsonalizatua. Tarteak zehaztea. 
- Formulak eta funtzioak. 

• Aurrez zehaztutako funtzio matematikoak. 

• Aurrez definitutako funtzio konplexuak txertatzea. 

• Funtzio logikoak erabiltzea. 

• Erreferentzia absolutuak eta erlatiboak. 

• Erreferentzia-moten arteko bihurketa. 
- Kalkulu-orrien edizioa: 

• Datuak sartzea. 

• Eragile aritmetikoak eta logikoak. 

• Formula eta funtzio habiaratuak erabiltzea: data eta ordua, matematika, estatistikak, bilaketak, testua, 
logikoak eta finantzarioak. 

• Eragiketak kalkulu-orri desberdinekin. 

• Panelak geraraztea. 

• Orriak eta gelaxkak babestea. 
- Kalkulu-orri pertsonalizatu bat egitea. 
- Fitxategien kudeaketa: kalkulu-orriak hainbat formatu eta txantiloitan grabatzea, baita webgune formatuan ere. 
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- Kalkulu-orriak inprimatzea: inprimagailuaren konfigurazioa. Inprimaketa kontrolatzea, eta laneko orriak, formulak, 
grafikoak eta fitxategiak inprimatzeko prozedurak. 

- Zeregin automatizatuak sortzea, erabiltzea eta esleitzea. 

2.  Dokumentuetan grafikoak irudikatzeko teknikak: 
- Adierazpen grafikoak. 
- Egitea: irakurgarritasuna, adierazgarritasuna, ikusgarritasuna. 
- Grafikoak. 

• Grafikoetako elementuak: grafikoaren tarteak edo serieak, izenburuak, legendak, ardatzak, banaketa-
lerroak, eskalak, idazkunak, iturriak, irudikapena. 

• Grafikoak egiteko arauak. 

• Elementuak konfiguratzea eta aldatzea. 

• Grafiko-motak: marra-diagramak, area-diagramak, barra-diagramak, zutabe-diagramak edo histogramak, 
poligonoak, ojibak, uztai-diagramak, diagrama erradial, azalera-diagramak, dispertsio-diagramak, 
burbuila-diagramak, grafoak, sektore- edo ziklo-diagramak, mugimendu-diagramak, piktogramak edo 
elementu-diagramak, Gantt diagramak, plangintzak, fluxu-diagramak edo Pert diagramak, edo 
tabulazioekin behar bezala bereizitako datuetan oinarrituta egiten diren beste batzuk. 

• Grafiko bat pausoz pauso sortzea. Grafiko-mota aukeratzea. Datu-tarteak aukeratzea. Grafikoari beste 
datu-segida bat nola erantsi. Grafikoaren aukerak. Grafikoaren kokapena. 

• Grafikoa aldatzea. Grafiko-mota. Iturburu-datuak. Grafiko-aukerak. Kokapena. Datuak gehitzea. Joera-
lerroa gehitzea. 3Dko ikuspegia. 

• Grafiko bat ezabatzea. 

• Grafikoak dokumentuetan txertatzea. 
- Organigramak, diagramak eta mapak egitea: 

• Organigramak. Organigramen egitura eta tresna-barra. Egiteko arauak Organigrama lantzea. 
Organigramaren neurria, kokapena eta atzealdea. Organigrama-motak. Organigrama-estiloak.  

• Diagramak: diagramen tresna-barrak, diagrama-motak, diagramen eta elkarrizketa-koadroaren edizioa, 
diagrama-estiloak. 

- Taulak: 

• Taula-diapositiba bat sortzea. Diseinua. 

• Errenkadak eta zutabeak: gelaxkak. 

• Taulak eta ertzak tresna-barra. 

• Taulan datuak sartzea, mugimendua ematea eta aukeratzea. 

• Taula editatzea. Egitura, errenkada eta zutabeen altuera eta zabalera, lerroak, betegarria eta testua 
aldatzea. 

• Taularen tamaina eta kokapena. 

• Taula bat txertatzea. 
- Dokumentuetan irudikapen grafikoak txertatzeko prozedurak. 
- Grafikoak inprimatzea: inprimagailuaren konfigurazioa. Grafiko eta fitxategien inprimaketaren kontrola, eta haiek 

inprimatzeko prozedurak. 
- Aplikazioen arteko eragiketak. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
AURKEZPENEN PRESTAKUNTZA ETA EDIZIOA, APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
ERABILIZ 
 

Kodea: UF0329 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Dokumentu profesionalen aurkezpenak egitea (balorazio-, komunikazio- edo erabaki-dokumentuenak), aurkezpen horiek 
irudi eta soinuen bidez aberastuak egonik: irudiak, grafikoak, bideoak, soinuak edo beste objektu batzuk txertatuz, behar 
bezala pertsonalizatuta, eta, hala badagokio, animatuta, aplikazio informatiko eta multimedia-baliabide espezifikoen bidez. 

EI1.1 Aurkezpen grafikoak eta irudi eta grafikoen tratamendu eta animazioak egiteko aplikazio nagusiak identifikatzea, 
eta zer prestazio nagusi duten adieraztea. 
EI1.2 Grafiko-motak zehaztea (histogramak, poligonoak, ojibak, grafoak, sektore-diagramak eta beste), hobekien zer 
informazio-mota irudikatzen duten adieraziz. 
EI1.3 Grafikoki, estatistikoki edo dinamikoki irudika daitezkeen datuen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Eman behar den mezurako grafiko egokia aukeratzea eta egitea, irudikatuko diren balio-segidak zehatz definituz. 
- Taula dinamikoetatik abiatuz grafikoak editatzeko teknikak zuzen aplikatzea. 

EI1.4 Dokumentu, txosten eta aurkezpen jakinetatik abiatuz, testuen eta irudi, bideo edo soinuen arteko erlazioaren 
garrantzia ebaluatzea. 
EI1.5 Irudiaren elementuak aztertzea (marrak, ingeradak, kolorea, konposizioa eta beste), eta haien eragina, espazioan 
dituzten ondorioak eta erakundeen irudian duten oihartzuna identifikatzea. 
EI1.6 Irudi- eta soinu-animaziorako teknika nagusiak eta teknika horiek erabilita osatutako dokumentuek hartzen dituzten 
formatu digital nagusiak identifikatzea. 
EI1.7 Gai jakinei buruzko aurkezpenen prestakuntzen kasuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, eta 
erakunde-mota baten irudiaren, hartzaileen eta iraupenaren ezaugarri jakin batzuk emanik: 

- Proposatutako gaiekin erlazionatutako irudiak, bideoak edo soinuak aurkitzea, Internet bidez, eta formatu grafiko 
eta soinu-formatu egokietan gordetzea. 

- Osatu behar den gairako egokiak diren irudiak, argazkiak, soinu-efektuak eta beste formatu egokietan grabatzea. 
- Irudiak zehaztasunez txertatzea aurkezpenetan, eta testua ulertzen laguntzea. 
- Irudiei kolorea, kontrasteak, argitasuna, ingeradak eta beste ezaugarri batzuk aplikatzea, emandako ezaugarriei 

jarraikiz. 
- -Soinu-efektuak eta efektu bisualak zehaztasunez txertatzea formatu digital egokietan, ahalik eta memoria 

gutxiena hartzeko, eta dokumentuaren edo aurkezpenaren helburuari jarraikiz. 
- Irudi egokiak animatzea dokumentuan edo webgunean, haien erabilgarritasuna eta aurkezpenaren formatua 

kontuan izanik. 
- Aurkezpeneko elementu bakoitzari denbora egokia esleitzea, zehaztutako iraupenari jarraikiz. 
- Aurkezpena gordetzea adierazitako hartzailearentzat egokiena den formatuan. 
- Aurkezpenak proiektatzea, edukien argitasuna eta kalitatea bermatuz. 

A2: Edozein irudi (logotipoa, argazkia, marrazkia, bideoa edo beste) edo soinu-fitxategi erakundeen dokumentuetara eta 
erakundeek ezarritako parametroetara egokitzea. 

EI2.1 Logotipo edo irudi baten koloreak tratatzeko moduak bereiztea, atzealdean kolorea duten dokumentuetan eta 
aurkezpenetan ongi txertatzeko. 
EI2.2 Irudi-, audio- edo bideo-fitxategi bat tratatzeko eta haren neurria aldatzeko teknikak identifikatzea, hartzen duen 
espazioa minimizatzeko. 
EI2.3 Irudiak eta logotipoak aurkezpen edo webgune batean txertatzeko dinamizatzeko teknika ohikoak zehaztea. 
EI2.4 Testu batean irudiak sartzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Irudi batean, interesatzen ez diren xehetasunak aldatzea. 
- Irudiaren zatiak ezabatzea edo ebakitzea. 
- Irudiari elementu berriak gehitzea, elkartuz edo bananduz. 
- Atzealderik gabeko logotipoak txertatzea atzealdea duen beste dokumentu batean. 
- Atzealde gardenak sortzea irudiak txertatzeko. 
- Irudi erdi-garden bat sortzea, eta dokumentuan edo aurkezpenean atzealde moduan txertatzea. 
- Irudi baten kolorea aldatzea, eta zuri-beltz bihurtzea edo kolore-tonu bat ematea. 

EI2.5 Ukituak emateko edo dokumentu batean txertatzeko Internetetik irudiak lortzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik: 

- Irudiak, logotipoak edo enpresaren baten webgune baten zatiak hartzea. 
- Hainbat formatutan gordetako irudi digitalak inportatzea, eta beste formatu batzuetan gordetzea. 
- Oso eremu argi edo ilunak dituzten irudiak hobetzea. 
- Edozein irudiren distira edo argitasuna aldatzea, gardentasuna edo argitasuna irabazteko. 
- Irudietatik abiatuz animazioak sortzea, eta fitxategi animatuak sortzea. 
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A3: Webguneak eguneratuta mantentzea, diseinua eta planifikatutako edukia kontuan hartuta, fitxategi eta direktorioen 
sistemaren bidez antolatuz, eta aplikazio informatiko egokiak zehaztasunez erabiliz. 

EI3.1 Webguneak eta web-orriak sortzeko eta diseinatzeko aplikazio eta programa informatikoak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.2 Webguneetako edukiak antolatzeko irizpideak zehaztea, 
fitxategi- eta direktorio-sistema baten bidez, modu ordenatu eta zehatzean, eta organigramak garrantziaren arabera 
erabiliz. 
EI3.3 Webgune bat zerbitzari batean argitaratzeko prozesua deskribatzea. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu batzuetan, dagoeneko sortua dagoen webgune bat eta 
webguneko formatua duten dokumentu batzuen zerrenda emanik: 

- Webguneko edukien organigrama zehaztea. 
- Dokumentu berriak proposatzea eta webgunean txertatzea, zer kokapen-irizpideri jarraitu zaion azalduz. 
- Webguneko orrien eta elementuen arteko lotura egokienak zehaztea, hala dagokionean, eta, behar denean, 

markoak sortzea. 

A4: Elektronikoki sortu eta gordetako informazio eta dokumentuen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta haietara sartzeko 
murriztapenak mantentzea, edukien egile-eskubideak errespetatuz. 

EI4.1 Aldian-aldian segurtasun-kopiak egiteko erabiltzen den aplikazio informatiko baten ezaugarriak identifikatzea eta 
zuzen erabiltzea. 
EI4.2 Dokumentuen babes- eta segurtasun-neurriak bereiztea. 
EI4.3 Informazioa babesteko mekanismoak eta prozedurak aldian-aldian erabiltzeko beharra ebaluatzea eta arrazoitzea, 
eta egoera errealetan mekanismo eta prozedura horiek ez erabiltzeak izan ditzakeen ondorioak deskribatzea. 
EI4.4 Informazioa babesteko prozedurak eta sistemak diseinatzea eta aplikatzea: 

- Instalatutako aplikazio batean. 
- Sistema eragiletik. 
- Hardwaretik. 

EI4.5 Informazio atzitzean eta kontsultatzean egin ohi diren akatsak eta hartu ohi diren prebentzio-neurriak deskribatzea. 
EI4.6 Egin beharreko zereginak eta eskuragarri dagoen sistema informatikoa zehazten dituen eta ezaugarriak behar 
bezala zehaztuak dituen kasu praktiko batean: 

- Informazio-fitxategien kopiak egitea eguneratze bakoitzean, bitarteko eta metodo eraginkorrenak erabiliz. 
- Fitxategien eta karpeta edo direktorioen babesak ezartzea. 
- Sarrera-atributuak zehaztea. 
- Segurtasun-prozeduretako akatsak hautematea. 
- Hautemandako akatsak zuzentzeko konponbideak arrazoitzea eta proposatzea. 

EI4.7 Dokumentuak erabiltzean, jabetza intelektualaren, egile-eskubideen eta datu-babesaren arau erregulatzailea 
interpretatzea. 
EI4.8 Antibirusak aldian-aldian erabiltzea, eta eguneratuak izatea, eskuratutako eta egindako dokumentuen segurtasuna 
bermatzeko. 
EI4.9 Suebakien erabilera balioestea, sareko konexioren batean atakak irekita uztearen eragozpenak ekiditeko. 

Edukiak: 

1.  Aurkezpenen prestakuntza eta edizioa, aplikazio informatikoak erabiliz: 
- Aurkezpen grafikoen formatuak: Diapositibak. Bideo-emanaldiak. Web-orriak. 
- Aurkezpen bat sortzea. 

• Morroiaren bidez. 

• Txertatutako eredu batekin. 

• Txantiloi batekin. 

• Hutsetik hasita. 
- Ikuspegiak. Normala. Eskema. Diapositiba. Diapositiba-sailkatzailea. Zooma. 
- Diapositibak sartzea, ezabatzea eta ordenatzea. 
- Aurkezpenen diseinua eta edizioa: 

• Elementuen efektuak eta animazioa. 

• Trantsizioaren abiadura. 

• Nola ezkutatzen den diapositiba bat. 

• Diapositibak automatikoki aldatzea. 

• Hiperestekak sortzea. 

• Ekintza-botoiak. 
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• Diapositiba-segida aldatzea. 

• Testuen, irudien eta beste objektu batzuen animazioak. 

• Lanak diseinu-testuekin (WordArt). 

• Grafikoak, objektuak eta irudiak txertatzea. 

• Soinuak eta filmak txertatzea, eta soinuak grabatzea. 
- Aurkezpen bat grabatzea, ixtea eta kargatzea. 
- Aurkezpen bat inprimatzea: Hizlariaren oharrak. Parte-hartzaileentzako dokumentuak. Diapositibak eta eskemak. 
- Aurkezpen eramangarriak: sortzea, instalatzea eta exekutatzea. 
- Fitxategien kudeaketa: aurkezpenak hainbat formatuta gordetzea, webguneetan barne. Interneterako aurkezpen 

bat sortzea. 
- Aurkezpenak erakundearen intranetean txertatzea. 
- Aplikazioen arteko eragiketak. 

2.  Multimedia-objektuak editatzea eta dokumentuetan txertatzea: 
- Proiektatzeko baliabideen erabilgarritasunak eta ezaugarriak. 
- Bideo-proiektagailuak. 
- Bideo- eta audio-sistemen erreprodukzioa. 
- Multimedia-objektuek onartzen dituzten formatuak: irudiak, bideoa eta audioa. 
- Irudiak eta soinuak editatzeko programak: egitura eta funtzioak. 
- Irudiak optimizatzeko eragiketak. Aldatzea. Ezabatzea. Ebakitzea edo xehetasunak sartzea. 

• Efektuak aldatzea: kolorea, argiztapena eta beste. 

• Tamaina aldatzea. 

• Espazioa murriztea memorian. 

• Animazioak sortzea irudi edo argazkiren batetik abiatuz. 
- Irudiak digitalizatzea eskanerraren bidez. 
- Audioaren oinarrizko grabazioa. 
- Multimedia-objektuak dokumentuetan txertatzeko prozedurak. 

3.  Dokumentu profesionalak webgunean txertatzea: 
- Web-orri bat sortzea. 

• Web-orri bat sortzea dokumentu batetik abiatuz. 

• Orria diseinatzea. Egitura. 
- Fitxategiak txertatzea eta ezabatzea. 
- Hiperestekak txertatzea. Markoak sortzea; orrien arteko lotura sortzea. 
- Nola gordetzen den web-orri bat. 
- Webguneen antolakuntza: 

• Webguneak eguneratzeko prozedurak. 

• HTLM, Adobe eta grafikoen editoreen oinarrizko funtzioak. 
- Datuak babesteko prozedurak. Segurtasun-kopiak. 
- Jabetza intelektualari, egile-eskubideei eta datu-babesari buruz indarrean dagoen legedia. 

 
 
 

 
4. prestakuntza-modulua:  
INGELES PROFESIONALA ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZARAKO 
 
Kodea: MP0984_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0984_3 Ingelesez komunikatzea, C1 erabiltzaile gaituaren mailan 

(erabiltzaile gaitua, gaitasun operatibo eraginkorra, maila aurreratua), zuzendaritzarako laguntzaren jardueretan. 
 

Iraupena: 110 ordu 
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4.1. prestakuntza-atala 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAKO INGELESEZKO JARDUERA AHOZKO ETA 
IDATZIEN INTERPRETAZIOA 
 

Kodea: UF0330 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zuzendaritzarako laguntzako kudeaketekin erlazionatuak dauden ingeles estandarreko ahozko arrazoibideetatik 
informazioa lortzea eta interpretatzea, aurrez aurre nahiz edozein komunikabide eta euskarriren bidez igorriak izanik, zarata 
eta distortsio gehiegirik izan gabe. 

EI1.1 Hainbat esapide idiomatiko eta lagunarteko hizkuntzako hainbat esapide bereiztea, erregistroak identifikatuz, 
zuzendaritzarako laguntzako ohiko egoeretan: bisiten harrera, bileren, bidaien eta ekitaldien antolaketa, eta beste. 
EI1.2 Zuzendaritzarako laguntzako jardueren kudeaketako egoera-ereduetako elkarrizketen grabazioetan oinarrituta, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela (hitzorduen kudeaketa, bisiten harrera, ekitaldiaren negoziazioa eta beste): 

- Elkarrizketako ideia nagusiak ulertzea, diskurtsoen erritmoari erraz jarraikiz. 
- Ideia nagusiak laburbiltzea, elkarrizketako solaskideen doinua dela-eta oso argiak ez diren xehetasunak 

baieztatuz. 
EI1.3 Adierazpen publiko eta jarraibide, mezu, ohar edo beste informazioren baten transmisioetako diskurtso zabal eta 
konplexuetatik abiatuz, diskurtso horien ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Erabiltzen den hizkera ulertzea, bai aurrez aurreko elkarrizketetan, bai emandako diskurtsoetan. 
- Diskurtsoaren ideia nagusiei jarraitzea, baita diskurtsoa egituratuta ez dagoenean ere. 
- Informazioa edo ideia nagusia zehatz ulertu dela baieztatzea solaskidearekin, eta, behar bada, xehetasunak 

eskatzea noizbehinka. 
EI1.4 Zuzendaritzarako laguntzako bizitza sozial eta pertsonalean izan daitezkeen egoeren grabazioetan oinarrituta, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Grabazioan ematen den mezua eta/edo informazioaren edukia ulertzea, baita zaratak eta distortsioak badira ere. 
- Solaskideen xehetasunak eta ñabardurak identifikatzea; esaterako, haien jarrerak edo harremanak. 

EI1.5 Lanbide-arloko ikus-entzunezko material edo euskarrietatik (bideoa, CDa eta beste) abiatuz: 
- Informazio garrantzitsua eta bigarren mailakoa identifikatzea eta ulertzea. 
- Ideia nagusiak laburtzea, gero haien berri emateko. 

A2: Zuzendaritza-idazkaritzari dagozkion ingelesez idatzitako dokumentazio eta informazio pertsonal zabal eta konplexua 
interpretatzea, dagokien euskarrietan, informazio orokor eta espezifikoak lortuz, edo itzulpen zehatzak eginez. 

EI2.1 Agenda kudeatzeko, bilerak egiteko, ekitaldiak negoziatzeko, bidaiak antolatzeko eta laguntzarekin erlazionatutako 
beste alderdi batzuetako ekintzei buruzko prozedura-argibideetan oinarrituta, argibide horien ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik hainbat euskarritan: 

- Proposatutako prozeduretan erabilitako lexiko teknikoa identifikatzea. 
- Argibideak zehatz ulertzea, baita luze eta konplexuak direnean ere, eta, behar denean, atal zailak bigarren aldiz 

irakurtzea. 
- Prozeduretan jasotako baldintzak eta oharrak bereiztea. 

EI2.2 Askotariko gaiak (eskaerak, erreklamazioak, eskerrak eta beste) lantzen dituzten gutunak (gutun arrunta, faxa, 
mezu elektronikoa) oinarri hartuta, haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Euskarri desberdinetako gutunetan (ohiko gutunak, faxak, telegramak, mezu elektronikoak) erabiltzen den ohiko 
hiztegi teknikoaren erregistroak identifikatzea (irmoa, formala eta ez-formala). 

- Dokumentuetako informazioa ulertzea, noizbehinka hiztegiak eta itzulpen-tresnak erabiliz. 
EI2.3 Lanbide-arlo jakin bateko zuzendaritza-arloari buruzko informazio-testu zabal eta konplexu bat izanik: 

- Datu garrantzitsuak eta bigarren mailakoak bilatzea. 
- Lortutako datu garrantzitsuak zehatz interpretatzea, iritziak edo jarrerak jasotzen dituzten ñabardurak bereiziz. 
- Datu garrantzitsuak laburbiltzea, datu horiek zehatz ulertzen laguntzeko. 
- Itzulpen zehatzeko txostenak edo dokumentuak lortzea. 
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EI2.4 Jarduera-sektore bati informazioa eskatzeko kasu praktiko batean, jarduera zuzendaritza-arloan egiteko aukera 
izanik, eta kasuaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Emandako jarduera profesionalarekin erlazionatutako nazioarteko erakundeak identifikatzea, haien 
webguneetara sartuta edo proposatutako dokumentuetan oinarrituta. 

- Datu garrantzitsuak bizkor bilatzea proposatutako dokumentu zabal eta konplexuetan, edo Interneteko 
bilatzaileen bidez zein webguneetan bilatutako dokumentuetan. 

- Albiste, artikulu eta beste testu batzuetako informazio garrantzitsua azkar interpretatzea, eta sakon aztertzekoak 
zein diren zehaztea. 

- Aurkitutako testuak oinarri hartuta garrantzitsutzat hartzen den informazioa zehatz-mehatz ulertzea eta haietako 
ñabardurak identifikatzea (hala nola jarrerak eta iritziak, esplizituak edo inplizituak). 

EI2.5 Bilerak eta ekitaldiak kudeatzez eta bidaiak negoziatzez arduratzen den lanbide-eremuko dokumentu eta inprimaki 
errealetatik abiatuz (deialdiak, aktak, aurrekontuak, eskaerak, fakturak, txartelak, hotela erreserbatzeko eskaerak, 
garraiobideak, erreklamazioak, etab.), eta haiekin erlazionatutako datuen ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Xehetasunez identifikatzea atal bakoitzean emandako informazioa. 
- Dokumentua lanbide-esparru jakin batean erabiltzean ohikoak diren adierazpen teknikoak interpretatzea. 
- Komunikazioan dauden arrasto eta mezu inplizituak hautematea, eta haiei erantzuna ematea eta jarrera 

positiboa agertzea. 

Edukiak: 

1.  Jendeari harrera egiteko ingelesezko esamolde eta lexikoa: 
- Kortesiazko eta eskerrak emateko esamoldeak (small talk). 
- Nola eskatzen eta ematen diren laguntza eta argibideak. 
- Zorion- eta desira-esamoldeak. 
- Aurkezpenak. 
- Ongi-etorria egiteko eta agurtzeko esaldiak. 
- Zalantza- eta barkamen-esaldiak. Argibide-eskaerak. 
- Datak eta orduak (haiek adierazteko modu desberdinak). 
- Hotelean. Jatorduak. Garraioen irteera eta iristea. 
- Denbora-esamoldeak. 
- Prezioak eta neurriak. 
- Merkataritza-esamoldeak. 
- Eskaintzak eta eskaerak. Eskaintza eta eskaerei buruzko hiztegi garrantzitsua. 
- Salmenta-baldintzak. Salmenta-baldintzei buruzko hiztegi garrantzitsua. 
- Ordainketa-epeak. Erreklamazioak. 
- Paketatzea eta garraioa Produktuaren informazioa. 

2.  Zuzendaritzarako laguntzako jardueren antolaketa, irudi korporatiboa zabalduz. Itzulpena eta ahozko 
eta idatziko ulermena ingelesez: 
- Zuzendaritzarako laguntzako funtzioen deskribapena: Lan-ingurunea. Trebetasun sozialak. 
- Itzulpena. Hiztegiak eta itzulpen-tresnak ongi erabiltzea. Zuzenekoa Alderantzizkoa. Aldiberekoa. 
- Itzultzeko prozedurak: 

• Lexikoak: maileguak, kalkoak, itzulpen literala, baliokidetza eta moldaketa. 

• Gramatikalak: transposizioa, modulazioa, itzulpen gramatikala eta beste modu batera adieraztea. 

• Egiaztapenekoa: berritzulpena. 
- Aurrez aurre ahoz egindako mota guztietako diskurtsoak itzultzea. 

• Esapide idiomatikoak eta hizkera arrunta. Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 

• Edukiaren laburpenak. Hitz-ordena. 

• Ingelesaren eta gaztelaniaren arteko aldeak. 

• Solaskideen jarrerak edo iritzi esplizitu edo inplizituak. 

• Bisitei harrera egitea hainbat ingurunetan: enpresan, aireportuan eta beste lekuren batean. Konbentzioak 
eta kortesia-ildoak. 

• Aurrez aurreko arreta, telefono bidezkoa eta telematikoa, eta haien alderdi fonologikoak: narrazioa eta 
deskribapena, eskaerak, eskaintzak, barkamena. 

- Aurrez aurrekoak ez diren ahozko mota guztietako diskurtsoak itzultzea, grabazioen, emanaldien, bideoen eta 
CDen bidez. Mezua eta edukia ulertzea. Ideia nagusiak laburtzea. Solaskideen jarrerak. 
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- Askotariko dokumentu profesionalak itzultzea, lanbide- eta enpresa-eremukoak. Sustapen-materialen aurkezpena: 
dosierra, txostena, publizitatea, enpresa-opariak. 

- Hainbat formatutako gutunak itzultzea: 

• gutunak, telegramak, faxa, mezu elektronikoa. 

• Ohiko hiztegi teknikoa. 

• Erregistroak: irmoa, formala eta lagunartekoa. 
- Ekitaldiak, bilerak eta negoziazioak kudeatzean sortzen diren dokumentu espezifikoak itzultzea. 

• Ohiko esamolde teknikoak. 

• Deialdiak, aktak, aurrekontuak, eskaerak, fakturak, txartelak, hotela erreserbatzeko eskaerak, 
garraiobideak. 

- Informazio garrantzitsua bilatzeko metodoak. 

• Webguneak, Interneteko bilatzaileak, askotariko dokumentuak. 

• Gai sozioprofesionalei buruzko informazioaren laburpenak. 
 
 

4.2. prestakuntza-atala 
AHOZKO JARDUNAK ENPRESA-INGURUNEAN  
 

Kodea: UF0331 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zuzendaritzarako laguntzako lanbide- eta gizarte-esparruko egoeretan erraz hitz egin dezake ingelesez, kortesia-arau 
egokiei jarraikiz, emandako informazioaren transmisio bikaina bermatuz, eta hizkuntzaren erabilera malgua, eraginkorra eta 
naturala izanik. 

EI1.1 Agurretan, aurkezpenetan, hitz-txandetan, eskerrak emateko eta barkamena eskatzeko esamoldeetan, damuetan 
eta abarretan, badaki identifikatzen egitura eta formula formalak eta lagunartekoak eta zehaztutako kortesia-ildo eta 
protokoloak erabiltzen den hizkuntzarako eta solaskidearentzat egokiak diren . 
EI1.2 Egoera jakin batzuetako (bisitak, elkarrizketak, aurkezpenak eta beste) aurrez aurreko komunikazioen edo 
grabazioen simulazioetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik eta bakarrizketa jarraituen forma dutela: 

- Erakunde bati buruzko informazioa (kultura, organigrama, jarduera, produktuak eta zerbitzuak) argi eta ondo 
egituratuta ematea, lanbide-eremuko lexiko tekniko egoki eta zabala erabiliz, eta deskribapen xehatuak emanez. 

- Atzerapenak eta ez egoteak zuzen justifikatzea, lexiko zabala erabiliz, eta, bestela, parafrasi edo itzulinguru eta 
ñabarduretara joz. 

- Proposatutako mezuak zehatz transmititzea. 
- Hitzezko informazioa modu xehe eta fidagarrian ematea diskurtso natural batean, eta, zalantzak sortzean, eten 

luzerik egin gabe egiturak eta adierazpenak bilatzeko. 
EI1.3 Gai ezezagunak eta/edo konplexuak lantzen diren laneko bilera batean izan daitezkeen egoeren simulazio batean: 

- Bileraren helburuak eta gai-ordena labur eta argi aurkeztea. 
- Bilerako eztabaidagaiaren aurrean duen iritzia formalki eta ziurtasunez arrazoitzea. 
- Deskribapen xehe eta argiak egitea, hainbat iturritako informazioa txertatuz eta erregistro egokia aukeratuz. 
- Landutako gaiaren ondorio egokiak ongi adieraztea. 
- Arin, natural eta ñabardurekin komunikatzea, bilera batean, egoera bereziak edo aurreikusi gabeak (ezeztapena, 

atzerapena, bertan behera geratzea eta abar). 
EI1.4 Bidaiak, bilerak edo ekitaldiak antolatzeko negoziazioetako egoera zail edo gatazkatsuak aurkezten diren kasu 
batean: 

- Adierazi behar diren arrazoibideak nahiz haiek esateko bitartekoak edo estiloak zehaztea, eta entzulearengan 
zer ondorio dituen balioestea. 

- Erreklamazio bati harrera egitean, onarpena, onarpenik eza, adostasuna edo errefusa adieraztea, hizkuntza eta 
intonazio egokia erabiliz, eta arrazoiak egituratuta. 

- Testuinguru, gramatika eta lexikoaren gakoez baliatzea zer jarrera edo asmo posible egon litekeen 
ondorioztatzeko eta haiei aurrea hartzeko. 
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- Barkamena eskatzea, egindako akatsen berri zehatz eta argi emanez, egoeraren araberako intonazioa erabiliz, 
eta, ñabardurak adierazteko, enfasia egoki jarriz. 

- Egoera bakoitzean, keinuei eta testuinguruari buruzko informazio guztia jasotzea. 
- Zailtasunak dituzten adierazpenak beste modu batera esatea, diskurtsoa eten gabe. 

A2: Ahoz ingelesez hitz egitea, solaskide batekin edo gehiagorekin, modu naturalean lanbide- eta gizarte-esparruko 
egoeretan, informazioaren ulermen eta transmisio bikaina bermatuz, eta hizkuntza malgu, eraginkor eta natural erabiliz. 

EI2.1 Testuinguru-mota bakoitzeko erreferentzia soziokulturalak identifikatzea. 
EI2.2 Agurretako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, eta haiei dagozkien kortesia-arauekin 
erlazionatzea. 
EI2.3 Aurrez aurreko komunikazioen (bisitak, elkarrizketak, aurkezpenak eta beste) simulazioetan, ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta egonik, solaskideekin hitz egitean: 

- Solaskideari (bisitaria, bezeroa eta beste) harrera egitea, eta/edo hura aurkeztea, identifikatutako kortesia-
egiturak, -formulak eta -arauak zuzen eta argi erabiliz. 

- Informazio-eskaera posibleen edo landutako gaien xehetasun eta alderdi giltzarriak identifikatzea, eta ulertzen 
direla bermatzea. 

- Hitzezko informazioa modu xehe eta fidagarrian ematea diskurtso natural batean, eta, zalantzak sortzean, eten 
luzerik egin gabe egiturak eta adierazpenak bilatzeko. 

- Ideiak eta iritziak modu koherentean adieraztea, solaskidearen edo gainerako parte hartzaileen ideia eta iritziekin 
trebeki erlazionatuta. 

- Modu arin, natural eta egokian erantzutea aurkako arrazoibide konplexuei, eta intonazioa aldatzea, beharrezkoa 
bada. 

EI2.4 Atzerrian egonaldi profesionalak antolatzeko simulazio batean, hango hizkuntza arrotza izanik eta ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, egonaldi hori antolatzea, alderdi hauek kontuan hartuta: 

- Ordutegi-ohiturak. 
- Ohitura profesionalak. 
- Herrialde horretako protokolo-arauak. 
- Nork bere burua aurkeztea, herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohiturak kontuan hartuta. 
- Informazioa jasotzea eta ematea, hizkuntza zuzen eta zehatz erabiliz, eta, kasu-kasuan, herrialdeko lanbide-

protokoloari jarraikiz jokabide-arauak betez. 
EI2.5 Atzerriko solaskide batekin egiten den telefono bidezko elkarrizketa simulatu batetik abiatuz, behar diren egitura 
eta formulak erabiltzen direla, eta erakundeari buruzko informazio zehatza ematen dela: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 

kortesia-arauak erabiliz. 
- Ahozko erregistroa proposatutako egoerara eta testuingurura zehatz egokitzea. 
- Solaskidea eta norberaren burua arintasun eta naturaltasunez identifikatzea, protokolo-arauak betez. 
- Hitzorduak zehaztea, atzeratzea edo ezeztatzea, azalpen-, arrazoitze- eta konbentzitze-maila altua eta, behar 

denean, esanahi-ñabardurak erabiliz. 
- Eskaerak identifikatzea, ez egoteak formalki arrazoituz eta argudiatuz, beste aukera batzuk emanez, mezuak 

hartuz eta haien berri arin eta naturaltasunez emanez. 
- Beharrezko informazioa ematea eta eskatzea (erakundeen produktu edo zerbitzuak, merkataritza-kondizioak eta 

beste), diskurtso egituratua eta adibide esanguratsuak emanez. 
- Diskurtsoa behar besteko zuzentasun gramatikalez osatzea, gaizki-ulertuak sor ditzaketen akatsik ez egiteko. 
- Formula egokiak zuzen erabiliz agurtzea. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia 

arrazoitzea. 
EI2.6 Bezero batekin komunikazio pertsonala izateko ustezko kasu batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Egiturak lantzea, arintasun eta naturaltasunez adierazteko interesak, iritziak, harridura, ezeztapena, baieztapena, 
haserrea eta beste jarrera batzuk; iradokizunak eta aholkuak ematea eta onartzea. 

- Kortesiazko, adostasuneko eta desadostasuneko esaldiak ongi eta arintasunez erabiltzea. 
- Jasotako informazioa interpretatzea, adierazpenen sinpletasuna helburu izanik, mezu konplexuak laburtu edo 

murriztu eta esaldi sinpleekin emateko. 
EI2.7 Jarduera profesionalaren garapenarekin lotutako egoera eta ekitaldi sozial simulatuetan (bazkariak, koktelak, 
afariak, bisita turistikoak eta beste), haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohituren arabera egokia den moduan janztea eta norberaren burua 
aurkeztea. 

- Egoera eta ekitaldi proposatuetan parte hartzen duten solaskideen usadioak, ohiturak eta protokoloa ezagutzea 
eta errespetatzea. 
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- Egoera eta ekitaldi profesionalak antolatzea, parte hartzaileen ezaugarri soziokulturalak kontuan izanik. 
- Harreman sozioprofesionaletan, usadio eta ohitura sozialak eta protokolo-arauak behar bezala erabiltzearen 

garrantzia arrazoitzea. 
EI2.8 Bidaiak, bilerak edo ekitaldiak antolatzeko negoziazioetako egoera zail edo gatazkatsuak aurkezten diren kasu 
batean: 

- Aurkeztutako erreklamazioak egitea eta haiei erantzuna ematea, erantzukizun eta kalte-ordainak eskatuz, eta 
hizkuntza eta intonazio egokiak erabiliz. 

- Testuinguru, gramatika eta lexikoaren gakoez baliatzea zer jarrera edo asmo posible egon litekeen 
ondorioztatzeko eta haiei aurrea hartzeko. 

- Barkamena eskatzea, egindako akatsen berri zehatz eta argi emanez, egoeraren araberako intonazioa erabiliz, 
eta, ñabardurak adierazteko, enfasia egoki jarriz. 

- Keinuzko informazioa eta testuinguruari dagokiona interpretatzea eta egokitzea. 

Edukiak: 

1.  Ahozko eta idatzizko elkarrekintzak ingelesez, bilera eta bidaien antolakuntzan eta ekitaldietan parte 
hartzean: 
- Ingelesaren fonetika berrikustea. 

• Enfasia ahozko ulermenean. 

• Bokalen sistema fonetikoa. 

• Kontsonanteen ahoskera. 

• Azentuazioa. 

• Intonazioa galderetan. 

• Ingeles amerikarra eta ingeles britainiarra. 
- Malgutasuna, eraginkortasuna eta naturaltasuna ahozko komunikazioan. 

• Egiturak. 

• Formula formalak. 

• Lagunarteko formulak. 

• Arrazoitze egituratua 

• Kortesia-arauak eta protokoloa: agurrak, aurkezpenak, hitz-txandak, eskerrak emateko esamoldeak, 
barkamena, damua. 

- Hizkuntza eta intonazio egokia, eragin hauek izateko: interesa, iradokizunak, aholkuak, iritziak, harridura, 
ezeztapena, baieztapena, haserrea. 

- Telefono bidezko arreta arina ohiko egoeretan eta egoera gatazkatsuetan: 

• Beharrezko egiturak eta formulak. 

• Konbentzioak eta kortesia-arauak. 

• Hitz-orduak zehaztea, atzeratzea eta ezeztatzea. 

• Agurrak. 

• Solaskideari egokitzea: barkamena, asmoak eta lehentasunak adieraztea. 
- Bisitariei harrera egitea eta arreta ematea. Kortesia-formula eta -arauak. Bileretan, konferentzietan, afarietan, 

ekitaldietan eta abarretan itxaronaldiak atsegin egitea. 
- Askotariko ekitaldiak antolatzea: baliabideak, egitura linguistikoak eta haiekin erlazionatutako lexikoa. 
- Bilerak. 

• Berandutzeak edo ez agertzeak zuzen arrazoitzea; bilerak atzeratzea edo bertan behera uztea. 

• Arintasuna diskurtsoetan. 

• Interpretazioa. 

• Parte-hartzaileen aurkezpena. 

• Gai-ordena irakurtzea. 

• Animazioa. 
- Bidaia ingelesa hitz egiten den herrialde batera. 

• Egonaldiaren antolakuntza. Garraio, ostatu eta sukaldaritza-zerbitzuen erreserbak formalizatzea. 
Erlazionatutako lexikoa. 

• Inprimakiak betetzea: aurrekontuak, fakturak, ordainketa-moduak, erreklamazioak. 

• Ordutegi-ohiturak. 

• Ohitura profesionalak. 

• Protokolo-arauak. 

• Ohitura eta usadio sozial eta kulturalak. 
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• Bidaien antolaketan, testuak interpretatzea eta laburbiltzea. 

• Informazioa diskurtso koherentez aurkeztea. 

2.  Bezeroekin eta hornitzaileekin ingelesez negoziatzea: 
- Negoziaketa-estiloak: 

• Keinuzko informazioa eta testuinguruari dagokiona. 

• Adierazpenak beste modu batera esatea, diskurtsoa eten gabe. 

• Erreferentzia soziokulturalak. 
- Negoziazioarekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta lexikoa, eta haien alderdi fonologikoak. 

• Oposizio-adierazpenak. 

• Lehentasuna. 

• Adostasuna. 

• Desadostasuna. 

• Konparatzea. 
• Konbentzitzea. 

• Arrazoi egituratuak. 
- Negoziazioa. 

• Diskurtsoa arrazoitzea eta egituratzea. 

• Interpretatzea, zarata, distortsioak edo bestelako doinuren bat tarteko direnean. Hitz gabeko hizkuntzara 
egokitzea. 

• Konbentzioak eta kortesia-arauak. 

• Argibideak eta errepikatzeko eskatzea, esanahiak egiaztatzea, komunikazio bat beste modu batera 
esatea. 

• Egoera zailetan ebazpenak eta adierazpenak egitea: 

• kexak, nahigabea, barkamena, lehentasuna edo beste jarreraren bat. 

• Salmenta-baldintzak negoziatzea: entrega-epeak, ordainketa, ordainketaren luzapena, garraio-
kondizioak. 

 
 

4.3. prestakuntza-atala 
DOKUMENTU SOZIOPROFESIONALEN PRESTAKUNTZA  
 

Kodea: UF0332 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako dokumentuak eta inprimakiak ingelesez idaztea eta/edo 
betetzea, irizpide formal, lexiko, ortografiko eta sintaktikoak betez, eta hizkuntza malgu eta eraginkor erabiliz. 

EI1.1 Elementu gramatikalak, puntuazio-zeinuak eta hitz orokorren eta teknikoen ortografia zuzen erabiltzea, baita 
lanbide-esparruko egoerekin erlazionatutako egiturak ere. 
EI1.2 Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako gai konplexu bat emanik (komunikazioen kudeaketa; 
bilera, bidaia eta ekitaldien antolaketa; aurkezpenak lortzea, eta beste): 

- Ondoz ondoko paragrafo laburretan adierazi nahi diren ideien plangintza egitea. 
- Testua edo aurkezpena modu argi eta egituratuan idaztea, ideia nagusiak adieraziz, zuzentasun gramatikal eta 

ortografiko handiz. 
- Testua osatzea, proposatutako gaiarekin erlazionatutako ideia osagarriak, arrazoiak eta adibideak emanez, eta 

koherentziaz lotuz. 
- Ondorio propioak idaztea. 

EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten datu batzuetatik abiatuta: 
- Informazio-oharrak eta/edo mezuak labur eta zehatz idaztea. 
- Alderdi garrantzitsu eta adierazgarriak nabarmentzea. 
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EI1.4 Gutunak hainbat formatutan (arrunta, faxa, mezu elektronikoak eta beste) idazteko askotariko balizko egoeratan 
(informazio-eskea, produktu/zerbitzuen eskaintza, bisita-eskaera, bilera-deialdiak, erreklamazioak eta beste), 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Gutunen egoera eta hartzailea kontuan izanik, idazketa-estilo, egitura eta formula egokiak identifikatzea. 
- Lexiko zabal egoki eta zehatza erabiltzea, eremu teknikoari dagokiona, eta, hala dagokionean, esapide 

idiomatikoak erabiltzea. 
- Gutunak, faxak eta mezu elektronikoak idaztea, eskaera edo informazioa modu argi eta zehatzean adieraziz, eta 

estiloa proposatutako hartzailearen baldintzetara egokituz. 
- Proposatutako edukiarekin bat datozen hainbat jarrera adieraztea. 

EI1.5 Zuzendaritzarako laguntzako hainbat lanbide-eremutan (bilerak, hitzaldiak, dokumentuen kudeaketa), 
informazioaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Zuzendaritzarako laguntzako kudeaketa-jardueren dokumentu profesionalak betetzea (aurrekontuak, fakturak, 
erreklamazioak, nazioarteko ordainketa-bitartekoak, aseguru-polizak eta beste). 

- Bilera baterako deialdia proposatutako euskarrian egitea (gutuna, faxa, mezu elektronikoa) zehatz eta aurretiaz 
zehaztutako egiturak eta loturak errespetatuz. 

- Bilera bateko akta idaztea, aurretiaz zehaztutako egiturak eta loturak erabiliz. 
- Txosten bat egitea, aurretiaz zehaztutako egiturak eta loturak erabiliz. 
- Oharrak ingelesez hartzea, zehatz eta doi, bilera itxuratu batean edo hitzaldi batean, gerora hirugarren batzuek 

erabili ahal izan ditzaten. 
EI1.6 Zuzendaritza-arloarekin lotutako testu sozioprofesional luze eta konplexuak laburtzea. 

Edukiak: 

1.  Ingelesaren arau gramatikalak: 
- Zuzentasun lexikoa, ortografikoa, gramatikala edo sintaktikoa, puntuazio-markak, siglen eta laburduren erabilera. 
- Ohiko egiturak. 
- Testu formal eta ez-formalak. Hitz teknikoak. 

2.  Idatziak ingelesez idaztea: 
- Egituratuta. Helburuak. Estiloak. Edukia (sarrera, gorputza eta ondorioa). Lokailuak. Berrikusketa. 
- Argitasuna eta koherentzia. 
- Paragrafo labur eta segidakoak. 
- Ideia nagusiak Bigarren mailako ideiak. 

3.  Testu sinpleak idaztea eta interpretatzea, eta ohiko dokumentuak hainbat euskarritan formalizatzea: 
- Barnekoak: memorandumak, deialdiak, aktak, baimenak, oharra, iragarkiak, aldizkariak, jarduera-memoriak, barne-

oharrak, eskaerak, prentsa-laburpenak. 
- Kanpokoak: iragarkiak, gutun zirkularrak, gutun komertzialak, bisita-txartelak, txartel komertzialak, txartelak, 

gonbidapenak, agurrak, prentsa-oharrak, telegramak. 
- Enpresa pribatuko oinarrizkoak: txostena, ziurtagiria, eskaria, salaketa, helegitea. 
- Merkataritzakoak: aurrekontua, eskaera, entrega-oharra, emate-agiria, pro forma faktura, behin betiko faktura, 

ordainketa-oharra, salerosketa-kontratua, ordainagiria, txekea, zor-agiria, kanbio-letra, igorpenak, transferentziak, 
erregistro-liburuak betetzea, aseguru-polizak. 

- Administraziokoak: txostena, ziurtagiria, ofizioa, barne-oharra, ekimen-orriak eta erreklamazioak, gutuna. 

4.  Gutunak ingelesez idaztea: 
- Merkataritza-gutunetako egitura linguistikoak eta lexikoa. 
- Hartzaileak. 
- Egitura: sarrera, interesak eta esperientziak, informazio osagarria eta agurra. 
- Euskarria: ohikoa, faxa, mezu elektronikoa. Hainbat herrialdetako idazketa-formatuak. 

5.  Hitzorduak idatziz zehaztea, atzeratzea eta ezeztatzea: 
- Solaskideari egokitzea. 
- Barkamena eskatzea atzerapenengatik eta ez agertzeengatik. 
- Asmoak eta lehentasunak. 
- Barkamen-adierazpenak egoera zailetan. 

6.  Txosten sozioprofesional luze eta konplexuak idaztea eta itzultzea ingelesez. 

7.  Testu profesionalak laburtzea. 
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5. prestakuntza-modulua:  
INGELESA EZ DEN ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA, 
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZARAKO 
 

Kodea: MF0985_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0985_2: Ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntzaren batean 

komunikatzea, B2 erabiltzaile independentearen mailan (maila ertain-altua), zuzendaritzarako laguntzaren jardueretan. 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza estandar batean informazioa ulertzea, zuzendaritzarako laguntzako kudeaketekin 
zerikusia duena eta elkarrizketa edo diskurtso labur zein zabalen bidez transmititu dena, distortsio edo zarata handirik eta 
esapide idiomatiko gehiegirik gabe. 

EI1.1 Erregistroak identifikatzea, zuzendaritzarako laguntzako ohiko egoeretan: bisiten harrera, bilera, bidaia eta 
ekitaldien antolaketa eta beste. 
EI1.2 Ingurune pertsonaleko (identifikazio pertsonala, interesak eta beste), familiako eta bezeroen ingurune 
profesionaleko gaiei buruzko elkarrizketa ez-formalak ulertzea, ahalegin pixka bat egin behar bada ere, erantzun egoki 
bat eman ahal izateko. 
EI1.3 Hizkuntza estandarreko ahozko jarraibide eta mezuak oinarri hartuta, haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
egonik eta erritmoa arrunta izanik, alderdi garrantzitsuak ulertzea, eta beharrezko oharrak egitea. 
EI1.4 Azkar bereiztea hainbat komunikazio-helburutarako (aholkuak eta azalpenak ematea, deskribatzea, iradokitzea eta 
beste) erabiltzen diren elementu linguistikoak, baita hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak ere. 
EI1.5 Zuzendaritzarako laguntzako jardueren kudeaketako egoera-ereduetako elkarrizketen edo hitzaldien grabazioetan 
oinarrituta, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela (hitzorduen kudeaketa, bisiten harrera, ekitaldien antolaketa, eta 
beste): 

- Elkarrizketako ideia nagusiak ulertzea, diskurtsoen erritmoari erraz jarraikiz. 
- Ideia nagusiak laburtzea, xehetasunak argudio-lerro konplexuetan baieztatuz. 

EI1.6 Lanbide-esparruarekin erlazionatutako informazio orokor eta xehea, soinu-euskarrietan dagoena (adibidez, ahots-
grabazioetan, bideoetan, irratsaioetan eta telebistan), modu eraginkorrean ateratzea. 
EI1.7 Bere jarduera-eremuko beste profesional batzuekin ahozko komunikazioak izatean xehetasun garrantzitsuak eta 
lexiko tekniko propioa identifikatzea. 
EI1.8 Erakundeari buruzko informazioa eskatzen duen barne- edo kanpo-bezero bati arreta emateko egoera profesional 
simulatu batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Barne- edo kanpo-bezeroak ahoz egindako eskaerak xehetasunez identifikatzea, eta ideia nagusiak azaltzea. 
- Egoki identifikatzea komunikazioan hitzezkoak ez diren elementuak, solaskideari nabarmen uzteko arreta 

jartzen zaiola. 
- Ahozko mezua entzuten den bitartean, haren elementu garrantzitsuei buruzko ohar zehatzak egitea, ama 

hizkuntzan. 
- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak azaltzea. 

A2: Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako dokumentu profesional erraz, labur edo luzeak eta ingelesa ez 
den atzerriko hizkuntzaren batean idatziak interpretatzea, eta handik datu eta informazio garrantzitsuak lortzea. 

EI2.1 Zuzendaritzarako laguntzako ingurune profesionaleko ohiko dokumentuak eta lexikoa identifikatzea.  
EI2.2 Itzulpen-tresna eta -baliabide egokienak, sarbide azkar eta zehatzekoak, konbentzionalak nahiz informatikoak 
identifikatzea. 
EI2.3 Lanbide-esparruko dokumentu ez-konplexu baten irakurketatik abiatuz (gutuna, aktak, fakturak, bidaia-
dokumentuak eta beste): 

- Proposatutako dokumentuetako datu giltzarriak eta xehetasun garrantzitsuak hautematea edo aurkitzea. 
- Testua idatziz eta zuzen laburbiltzea, eta alderdi giltzarriak nabarmentzea. 

EI2.4 Zuzendaritzarako laguntzako oinarrizko jardueretako dokumentu eta datu erreal, oinarrizko eta ohikoetatik abiatuz, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Atal bakoitzean zer informazio eskatzen den identifikatzea. 
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- Oinarrizko ezaugarriak identifikatzea. 
- Bidaien eta ekitaldien antolakuntzarekin erlazionatutako iturrietako eta testuetako xehetasun espezifikoak 

(izenak, orduak, datak, kopuruak, prezioak, ezaugarriak teknikoak eta beste) zehaztasunez ateratzea. 
- Lanbide-eremuko oinarrizko adierazpen espezializatuak zehaztasunez ezagutzea eta interpretatzea. 
- Hitz eta esaldi ezezagunen esanahia arrazoizko zehaztasunez ondorioztatzea, testuinguruaren azterketa 

eginez. 
- Dokumentuetako mezua itzultzea eta laburbiltzea. 
- Ulermena egiaztatzea, testuinguruko giltzarriak erabiliz. 

EI2.5 Zuzendaritzarako laguntzarekin erlazionatutako testu profesionalak, atzerriko araudia, adituen iritziak eta artikuluak 
oinarri hartuta, konplexuak ez diren dokumentu luzeak itzultzea, itzulpen-tresna egokiak erabiliz. 

A3: Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza batean argi hitz egitea zuzendaritzarako laguntzako arlo sozial eta profesionaleko 
egoera ez-konplexuetan, arau soziolinguistikoak ongi erabiliz eta hizkuntza, berriz, natural eta zuzen. 

EI3.1 Agurretako eta aurkezpenetako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, baita egoera horiei 
dagozkien kortesia-arauak ere. 
EI3.2 Hitzorduak kudeatzeari buruzko ahozko mezuak edo argibideak aurrez aurre eta zuzenean transmititzeko egoera 
simulatu batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Hitzorduak kudeatzean (komunikatzea, ezeztatzea, atzeratzea eta beste), zehatz, argi eta xehe transmititzea 
proposatutako mezua, inolako nahasterik eragiteko aukerarik eman gabe. 

- Ahoz deskribatzea, zehaztasunez, proposatutako argibideen edo prozedurak (bilerak egitea, helbideak, 
garraiobideak eta beste) egiteko urratsak: 

- Hitzorduak kudeatzean eta bezeroei arreta ematean, eraginkortasunez eta zuzen erabiltzea lanbide-eremuko 
hiztegia, baita hizkuntzaren beste elementu batzuk ere, diskurtso argi eta koherentea emateko. 

- Zuzen adieraztea jarrerak eta konbentzitze-hizkuntzaren elementuak. 
EI3.3 Erakunde baten hainbat alderdi oharretatik, testu idatzi batetik edo material bisualetatik (grafiko, diapositiba, bideo 
eta beste) abiatuz aurkezteko egoeratan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Proposatutako gaia (jarduera, produktuak edo zerbitzuak, organigrama, sustapenak, inprimakiak edo 
erakundearen beste alderdi batzuk) argi eta zehatz aurkeztea segida logiko bati jarraituz, eta adibide eta 
xehetasun adierazgarriekin argituz. 

- Eraginkortasunez eta zuzen erabiltzea zuzendaritzarako laguntzako hiztegia, gabeziak osatzeko itzulinguruak 
eta parafrasiak eginez. 

- Diskurtsoa koherentziaz adieraztea, alderdi guztiak mekanismo-kopuru mugatu batekin erlazionatuz, eta 
ahoskera eta intonazio argi eta naturalak erabiliz. 

- Hizkuntza malgutasunez erabiltzea, solaskidearen ezaugarri soziokulturaletara eta komunikazio-testuingurura 
egokitzeko, diskurtsoaren formulazioa, erregistroa eta hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak aldatuz. 

- Diskurtsoan egindako akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 
EI3.4 Ahots-grabazio ulergarriak egitea telefono bidez eta telematikoki, aurkezpenetan edo beste komunikazio-elementu 
batzuetan txertatzeko. 

A4: Zuzendaritzarako laguntzaren jardueretako dokumentu profesional sinple eta ohikoak ingelesa ez den atzerriko 
hizkuntza batean idaztea eta/edo betetzea, zehatz eta edozein euskarri-motatan, oinarrizko hizkuntza tekniko egokia 
erabiliz, eta zuzentasun formalaren, lexikoaren, ortografikoaren eta sintaktikoaren irizpideak betez. 
EI4.1 Aurkezpen edo txosten profesionaletarako testuak planifikatzea eta paragrafo labur eta sekuentziatuetan antolatzea 

(hala badagokio, ordena kronologikoan), eta hartzailearengan zer eragin izan lezakeen zehaztea. 
EI4.2 Zuzendaritzarako laguntzaren jardueretako dokumentuetan erabiltzen den hiztegi orokorra identifikatzea (posta 
arrunta eta elektronikoa, bilera-deialdiak eta -aktak, txartelak, billeteak, erreserbak, aurrekontuak, fakturak eta beste). 
EI4.3 Zuzentasun arrazoizkoarekin erabiltzea oinarrizko elementu gramatikalak, puntuazio-markak, lanbide-esparruko 
erabilera orokorreko eta espezializatuko hitzen ortografia eta gertatzeko aukera gehien duten egoerekin erlazionatutako 
egitura-zerrenda bat, gaizki-ulerturik eragin gabe. 
EI4.4 Eskaera profesionalei buruz idatziz emandako argibide xehatuetatik abiatuz: 

- Jasotako argibideak zehatz interpretatzea. 
- Eskaera-mota identifikatzea (informazio-eskaera, produktu edo zerbitzuen eskaintzak, eskaera-zuzenketak 

edo -ezeztapenak, bisita- eta/edo bilera-eskaerak eta beste), egitura formalak egokituz. 
- Behar diren dokumentuak (deialdiak, aktak, agurrak, gutun komertzialak, fakturak, eskaerak eta beste) haietan 

erabiltzen den hizkuntza arrotzaren herrialdeko arauei jarraikiz idaztea edo betetzea. 
EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten egoera profesional simulatuetan: 

- Idatziz deskribatzea proposatutako informazioaren edo eskaeraren ezaugarri nagusiak. 
- Komunikazioaren hartzailearentzat argibide-multzo xehatu bat idaztea. 
- Elkarrizketa edo bilera batean oharrak hartzea, eta laburpen bat egitea. 
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- Bezero batentzat edo beste profesional batentzat testu labur bat idaztea (gutuna, faxa, oharra, mezu 
elektronikoa), lanbide-esparruko gai bati buruzko informazio xehatua eskatzeko edo emateko. 

- Hainbat iturritako informazioa bidaia edo ekitaldi baten antolakuntzako gertakizunei buruzko txosten labur eta 
sinple batean laburbiltzea. 

- Testuaren zuzentasun gramatikal eta ortografikoa aztertzea. 
EI4.6 Zuzendaritzarako laguntzako ohiko jardueretan oinarrituta (posta arruntak idaztea, bileretan sortutako 
dokumentuak betetzea, bidaiak eta ekitaldiak antolatzeko dokumentuak eta beste), datuen ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Zehatz betetzea, eta gramatika ongi erabiliz, jarduera-motara egokitutako dokumentuak (merkataritza-gutunak, 
deialdiak, aktak, txosten profesionalak, aurrekontu-eskaerak, fakturak, bidaia-txartelak eta beste). 

- Mezu elektronikoak eta faxak erabiliko den transmisio-bitartekorako egokiak diren egitura lexiko eta 
sintaktikoekin egitea, transmititzeko proposatu den informazioaren deskribapen argiak eginez. 

- Egindako akatsak identifikatzea, idatziz jasotzea eta zuzentzea. 
EI4.7 Itzulpen-tresnetatik datorren informazioa testuinguruaren eta koherentziaren irizpideak ezarriz erabiltzea. 

A5: Zuzendaritzarako laguntzako arlo sozial eta profesionaleko egoeratan elkarrizketa ez-konplexuak izatea ingelesa ez den 
atzerriko hizkuntza batean, behar besteko arintasun eta naturaltasunez, eta azalpenak ulertuz eta emanez. 

EI5.1 Ahozko nahiz idatzizko testuinguruetako erreferentzia soziokulturalak identifikatzea. 
EI5.2 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den lekuko solaskidearen erkidegoko eta norberaren erkidegoko ohiturak, 
erabilerak, balioak eta sinesteak definitzea, eta ezaugarri garrantzitsuenak alderatzea. 
EI5.3 Agurretako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, eta haiei dagozkien kortesia-arauekin 
erlazionatzea. 
EI5.4 Bisiten, bezeroen eta beste eragile batzuei harrera, orientazioa eta arreta emateko egoera simulatuetan, aurrez 
aurreko banakako elkarrizketen bidez: 

- Solaskidearen hizkuntza eta kulturarako kortesia-egitura eta -formula egokiak erabiltzea (agurrak, eskaintzak, 
eskaerak eta beste). 

- Aurkezpenetan, solaskidea identifikatzean eta beharrezko informazioa eskatzean eta ematean, ohiko lexikoa 
eraginkortasunez eta zuzentasunez erabiltzea. 

- Atzerapenak, ez egoteak edo beste egoera batzuk zuzen, xehe eta argi arrazoitzea, adierazpen lexiko egokiak 
erabiliz. 

- Zehatz ulertzea solaskideak hizkuntza estandarrean emandako informazioa eta egindako eskaerak, baita 
zarata simulatuak daudenean ere. 

- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak erabiltzea. 
- Azalpenak eta argudioak xehe eta modu fidagarrian ematea, eta solaskideak egindako galderetara egokitzea. 

EI5.5 Atzerriko solaskide batekin egiten den telefono bidezko elkarrizketa simulatu batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 

kortesia-arauak erabiliz. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten 

garrantzia arrazoitzea. 
EI5.6 Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin (hitzorduen kudeaketa, bidaia, bilera, ostatu eta beste ekitaldi profesional 
batzuei buruzko oinarrizko informazioa ematea) erlazionatutako telefono bidezko elkarrizketa alegiazkoetatik abiatuz, 
beharrezko eta oinarrizko egitura eta formulak erabiltzen direla: 

- Ahozko erregistroa proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
- Hiztegi tekniko egokia erabiltzea norberaren burua eta solaskidea identifikatzeko. 
- Hitzorduak zehazteko, ezeztatzeko, atzeratzeko edo hitzorduen kudeaketarekin erlazionatutako beste egoera 

batzuetako elkarrizketetan ohikoak diren adierazpide teknikoak erabiltzea. 
- Solaskidearen eskaerako elementu garrantzitsuenak ulertzea eta identifikatzea. 
- Azalpenak eta argudioak xehe eta modu fidagarrian ematea ez agertzeak arrazoitzeko, akordioak onartzeko 

edo baztertzeko, edo ohikoak diren beste egoera batzuetarako. 
- Estrategiak erabiltzea mezua ulertu dela bermatzeko: adostasunak, desadostasunak edo konpromisoak berriro 

formulatzea, argi geratu ez diren alderdiei buruzko argibideak eskatzea. 
- Askotariko adierazpenak erabiltzea bezeroaren arretari eta interesari eusteko. 
- Solaskidearen hizkuntzako gizarte-ohituren arabera agurtzea. 

EI5.7 Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin (erakunde bateko komunikazioen kudeaketa, bidaia eta ekitaldien 
antolakuntza eta beste) erlazionatutako gai bati buruzko elkarrizketa (hainbat solaskiderekin) edo eztabaida alegiazko 
batean: 

- Ahozko erregistroa (formala edo lagunartekoa) proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
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- Eztabaidetan modu aktiboan parte hartzea eta ekimenez jokatzea. 
- Hitz egiteko txandak egoki erabiltzea. 
- Solaskideen ideiak zehatz ulertzea, eta ulermena bermatzeko egin beharreko galdera guztiak egitea. 
- Norberaren ideiak eta iritziak azaltzea eta defendatzea, beharrezko hipotesi eta alternatibak ezarriz, eta 

alternatiben abantaila eta desabantailak proposatuz. 
- Sortutako eztabaidetarako egokia den hizkuntza-errepertorioa erabiltzea, adostasuna edo desadostasuna, 

konbentzimendua eta beste jarrera batzuk adieraziz, baita elkarrizketa hasteko edo amaitzeko ohiko esaldiak 
ere. 

EI5.8 Atzerrian egonaldi profesionalak antolatzeko simulazio batean, hango hizkuntza arrotza izanik eta ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, egonaldi hori antolatzea, alderdi hauek kontuan hartuta: 

- Ordutegi-ohiturak. 
- Ohitura profesionalak. 
- Herrialde horretako protokolo-arauak. 
- Nork bere burua aurkeztea, herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohiturak kontuan hartuta. 
- Informazioa jasotzea eta ematea, hizkuntza zuzen eta zehatz erabiliz, eta, kasu-kasuan, herrialdeko lanbide-

protokoloari jarraikiz jokabide-arauak betez. 
EI5.9 Jarduera profesionalaren garapenarekin lotutako egoera eta ekitaldi sozial simulatuetan (bazkariak, koktelak, 
afariak, bisita turistikoak eta beste), haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohituren arabera egokia den moduan janztea eta norberaren burua 
aurkeztea. 

- Egoera eta ekitaldi proposatuetan parte hartzen duten solaskideen usadioak, ohiturak eta protokoloa 
ezagutzea eta errespetatzea. 

- Egoera eta ekitaldi profesionalak antolatzea, parte hartzaileen ezaugarri soziokulturalak kontuan izanik. 
- Harreman sozioprofesionaletan, usadio eta ohitura sozialak eta protokolo-arauak behar bezala erabiltzearen 

garrantzia arrazoitzea. 
 

Edukiak: 

1.  Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren berrikusketa morfologikoa, sintaktikoa eta fonetikoa: 

2.  Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzan harreman sozioprofesionalak izatea: 
- Komunikazio-testuingurua balioestea zuzendaritza-idazkaritzetan. 
- Solaskideen aurkezpena, agurrak eta identifikazioa. 

• Nazioarteko formulak. 

• Zuzendaritzarako laguntzaren lanbide-arloko hiztegia. Jendeari harrera egiteko esamolde eta lexikoa. 

• Kortesia- eta eskertze-adierazpenak. 

• Laguntza eta argibideak ematea eta eskatzea. 

• Zorion- eta desira-esamoldeak. 

• Informazioa eta proposamenak. 

• Ongi-etorria egiteko eta agurtzeko esaldiak. 

• Zalantza- eta barkamen-esaldiak. Argibide-eskaerak. 

• Asteko egunak. Urteko hilabeteak. 

• Datak (adierazteko moduak). 

• Orduak (adierazteko moduak). 

• Ikuskizunen ordutegiak, eta haiekin erlazionatutako adierazpenak. 

• Hotelean. 

• Jatorduak. 

• Garraiobideen irteera eta iristea. 

• Denbora-esamoldeak. 

• Prezioak eta neurriak. 

• Merkataritza-esamoldeak. 

• Eskaintza eta eskaerak. Eskaintza eta eskaerei buruzko hiztegi garrantzitsua. 

• Salmenta-baldintzak. Salmenta-baldintzei buruzko hiztegi garrantzitsua. 

• Ordainketa-epeak. 

• Erreklamazioak. 

• Paketatzea eta garraioa 

• Produktuaren informazioa. 
- Oharrak hartzea elkarrizketetan. Interpretazioa eta sintesia. 
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- Mezuak jasotzea eta transmititzea. Hitz gabeko hizkuntzara egokitzea. 
- Ikus-entzunezko materiala egitea. Promoziokoa Informazio-dosierra. Beste batzuk. 
- Ahots-grabazioak, bideoa, irratsaioak eta telebista entzutea. 

• Arazoak (zaratak, erritmoa, ahoskera, intonazioa). 

• Elkarrizketak itzultzeko eta interpretatzeko teknikak, ideia nagusiak laburbilduz. 
- Ahots-grabazioak egitea, aurkezpenetan txertatzeko. Arazoak (zaratak, erritmoa, ahoskera, intonazioa). 

3.  Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean zuzendaritzako lana antolatzea: 
- Bisitariei ongi etorria eta arreta ematea enpresan. Agurrak eta aurkezpenak. 
- Informazioa aurrez aurre trukatzea barne- eta kanpo-bezeroei harrera egitean: Galderak eta erantzunak. 

Iradokizunak Aholkuak eta gomendioak. Eskaintzak. Eskaerak. 
- Elkarrizketak. Elkarrizketa ez-formalak bezeroekin. Elkarrizketa formalak kanpo- eta barne-bezeroekin: akordioak 

beste modu batera adieraztea, desakordioak, onartutako konpromisoak, argibide-eskeak. 
- Hitzorduak idatziz zehaztea, atzeratzea eta ezeztatzea: 

• Solaskideari egokitzea. 

• Hitz-txandak egoki erabiltzea. 

• Barkamena eskatzea atzerapenengatik eta ez agertzeengatik. 

• Asmoak eta lehentasunak. 

• Barkamen-adierazpenak egitea egoera zailetan. 
- Telefono bidezko komunikazioetan eta telematikoetan erabiltzen diren konbentzioak eta kortesia-arauak. 

Agurrekin, kortesiazko tratamenduekin, telefono bidezko komunikazioekin, deskribapenekin eta haien alderdi 
fonologikoekin lotutako baliabideak, egitura linguistikoak eta erlazionatutako lexikoa. 

- Protokolo- eta kortesia-arauak. 

• Bezeroen eta/edo profesionalen jatorrizko herrialdeetako giza harremanak eta harreman 
sozioprofesionalak arautzen dituzten oinarrizko arau eta ohiturak identifikatzea eta aztertzea. 

• Atzerriko hizkuntza hitz egiten den lekuko solaskidearen erkidegoko ohiturak, erabilerak, balioak eta 
sinesteak. 

• Egonaldiak eta ekitaldiak antolatzeko kortesia-arauak eta -ohiturak, ordutegi-ohiturak, ohitura 
profesionalak eta janzkera. 

4.  Ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean zuzendaritzarako laguntzaren laneko ohiko idatziko 
komunikazioak egitea: 
- Teknika eta arau gramatikalak: 

• Zuzentasun lexikoa, ortografikoa, gramatikala edo sintaktikoa, puntuazio-markak, siglen eta laburduren 
erabilera. 

• Ohiko egiturak. 

• Testu formal eta ez-formalak. 
- Testu sinpleak idaztea eta interpretatzea, eta ohiko dokumentuak hainbat euskarritan formalizatzea: 

• Barnekoak: memorandumak, deialdiak, aktak, baimenak, oharra, iragarkiak, aldizkariak, jarduera-
memoriak, barne-oharrak, eskaerak, prentsa-laburpenak. 

• Kanpokoak: iragarkiak, gutun zirkularrak, gutun komertzialak, bisita-txartelak, txartel komertzialak, 
txartelak, gonbidapenak, agurrak, prentsa-oharrak, telegramak. 

• Enpresa pribatuaren oinarrizkoak: txostena, ziurtagiria, eskaria, salaketa, helegitea. 

• Merkataritzakoak: aurrekontua, eskaera, entrega-oharra, emate-agiria, pro forma faktura, behin betiko 
faktura, ordainketa-oharra, salerosketa-kontratua, ordainagiria, txekea, zor-agiria, kanbio-letra, 
igorpenak, transferentziak, erregistro-liburuak betetzea. 

• Administraziokoak: txostena, ziurtagiria, ofizioa, barne-oharra, ekimen-orriak eta erreklamazioak, gutuna. 
- Txosten sozioprofesional luze eta konplexuak idaztea eta itzultzea: txostena, dosierra, akta, memoria, prentsa-

laburpena. 
- Hitzorduak idatziz zehaztea, atzeratzea eta ezeztatzea: 

• Solaskideari egokitzea. 

• Barkamena eskatzea atzerapenengatik eta ez agertzeengatik. 

• Asmoak eta lehentasunak. 

• Barkamen-adierazpenak egitea egoera zailetan. 
- Garraio, ostatu eta sukaldaritza-zerbitzuen erreserbak mota guztietako euskarrietan egiteko dokumentuak 

interpretatzea eta betetzea. 
- Diskurtso profesional luze eta ez-konplexuetako oharrak aurkeztea. 
- Posta elektronikoa eta faxak. Hainbat herrialdetako idazketa-formatuak. 
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5.  Bidaia, ostatu eta sukaldaritza-zerbitzuak kudeatzeko ohiko ahozko komunikazioak ingelesa ez den 
beste atzerriko hizkuntzaren batean: 
- Erlazionatutako informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. 
- Garraio, ostatu eta sukaldaritza-zerbitzuetako erreserbak formalizatzeko informazio-trukea, ahozkoa eta telefono 

bidezkoa. Diskurtsoaren egituraketa. Galderak. Erantzunak Oinarrizko jarrerak. 
- Arrazoiak ematea ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntza bateko salerosketei buruzko elkarrizketetan, eta 

helburu profesionalak lortzea. 
- Egiaztatze-estrategiak ezartzea: 

• Argibide- edo errepikapen-eskaerak. 

• Esanahiak baieztatzea. 

• Komunikazio bat beste modu batera esatea. 
- Hoteletako, garraioetako, jatetxeetako eta beste zerbitzu batzuetako fakturak interpretatzea. 
- Kontratazioarekin, asmoarekin eta lehentasunekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta oinarrizko 

lexikoa, eta haien alderdi fonologikoak. 
- Konbentzioak, kortesia-arauak eta harreman eta jarraibide profesionalak, bidaiak kudeatzeko eta erreserbatzeko 

erabiltzen direnak. 
 
 
 

 
6. prestakuntza-modulua:  
ZUZENDARITZARAKO LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0076 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz administratzea eta kudeatzea. 
EI1.1 Erakundeetako komunikazio-prozesuak aztertzea, formalak nahiz lagunartekoak, eskatutako informazioaren ohiko 
beharren ezaugarriak eta haientzako erantzun egokienak zehaztuz. 
EI1.2 Ahozko komunikazioko teknikak trebetasunez erabiltzea lanbide-inguruneko aurrez aurreko egoeretan, mezua 
egoerari eta solaskideari egokituz modu zehatz eta garbian, eta sortutako arazoak ebatziz. 
EI1.3 Lanbide-esparru espezifikoan ohikoenak diren deiak hartzeko eta haiei erantzuteko teknikez baliatzea telefono 
bidezko komunikazioetan eta komunikazio telematikoetan, zailtasunak eta tratamenduak identifikatuz. 
EI1.4 Gatazkak edo gertakizunak sortzen dituzten faktoreak aztertzea, izan ditzaketen ondorioak bereiztea, eta haiei 
aurrea hartzeko edo haiek ebazteko estrategiak eta teknikak identifikatzea. 
EI 1.5 Egiten den lanaren ardura hartzea, eta helburuak betetzea. 
EI1.6 Erakundea eta haren prozesuak ezagutzeko interesa agertzea. 
EI1.7 Azkar jokatzea egoera gatazkatsuetan, eta ez mugatzea zain egotera. 

A2: Zuzendaritzarako laguntzaren jarduerak, antolakuntzari dagozkionak, modu proaktiboan kudeatzea. 
EI2.1 Denbora kudeatzeko metodo eta tekniketan parte hartzea, agenda antolatzeko prozesuetarako egokiak diren 
tresnak erabiliz. 
EI2.2 Negoziazio-teknikak erabiltzen laguntzea bilera, bidaia eta ekitaldi korporatiboak antolatu eta kontratatzean, eta bi 
aldeentzat onuragarriak diren irtenbideak bilatzea. 
EI2.3 Kobrantza- eta ordainketa-tresnen dokumentuak (konbentzionalak eta telematikoak) zehaztea eta betetzen 
laguntzea, indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 
EI2.4 Bilera eta ekitaldi korporatiboak antolatzen parte hartzea, protokoloaren arauak ezarriz, ezaugarriak eta 
beharrezkoak diren baliabideak identifikatuz, eta proposatutako helburuak betez. 
EI2.5 Estatuko eta nazioarteko bidaiak antolatzen laguntzea, beharrezko kudeaketak eginez, eta proposatutako 
helburuak eta prozedurak betez. 
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EI2.6 Une bakoitzean pertsona egokiarekin eraginkortasunez komunikatzea, erakundeak zehaztutako kanalak 
errespetatuz. 
EI 2.7 Aldaketak ulertzeko malgutasuna erakustea. 

A3: Dokumentu eta aurkezpen profesionalak egitea hainbat formatutan 
EI3.1 Erakundeetako barne- eta kanpo-informazioko iturriak aztertzea, lanbide-esparru espezifikoko ohiko 
dokumentuetan behar izaten den erabilgarritasun, atzipen-erraztasun eta informazio-motari erreparatuz. 
EI3.2 Lortutako eta erregistratutako informazioak eta objektuak balorazio-, komunikazio- edo erabaki-dokumentuetan 
modu antolatuan, zuzen eta zehaztasun-gabeziarik gabe txertatzea, aplikazio informatiko espezifiko baten bidez, eta 
zehaztutako diseinuari eta formatuari jarraikiz. 
EI3.3 Dokumentu profesionalen aurkezpenak egiten laguntzea (balorazio-, komunikazio- edo erabaki-dokumentuenak), 
aurkezpen horiek irudi eta soinuen bidez aberastuak egonik: irudiak, grafikoak, bideoak, soinuak edo beste objektu 
batzuk txertatuz, behar bezala pertsonalizatuta, eta, hala badagokio, animatuta, aplikazio informatiko eta multimedia-
baliabide espezifikoen bidez. 
EI3.4 Elektronikoki sortu eta gordetako informazio eta dokumentuen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta haietara 
sartzeko murriztapenak mantentzea, edukien egile-eskubideak errespetatuz. 
EI3.5 Langunea ordena eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 
EI3.6 Sormena agertzea egiten den lanean. 
EI3.7 Informazioa argi, ordenatuta, egituratuta eta zehatz transmititzea pertsona egokiari une bakoitzean. 

A4: Ingelesez komunikatzea, erabiltzaile gaituaren mailan, zuzendaritzarako laguntzako jardueretan. 
EI4.1 Zuzendaritzarako laguntzako kudeaketekin erlazionatuak dauden ingeles estandarreko ahozko arrazoibideetatik 
informazioa lortzea eta interpretatzea, aurrez aurre nahiz edozein komunikabide eta euskarriren bidez igorriak izanik, 
zarata eta distortsio gehiegirik izan gabe. 
EI4.2 Zuzendaritza-idazkaritzari dagozkion ingelesez idatzitako dokumentazio eta informazio pertsonal zabal eta 
konplexua interpretatzea, dagokien euskarrietan, informazio orokor eta espezifikoak lortuz, edo itzulpen zehatzak eginez. 
EI4.3 Zuzendaritzarako laguntzako lanbide- eta gizarte-esparruko egoeretan erraz hitz egitea ingelesez, kortesia-arau 
egokiei jarraikiz, emandako informazioaren transmisio bikaina bermatuz, eta hizkuntzaren erabilera malgua, eraginkorra 
eta naturala izanik. 
EI4.4 Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako dokumentuak eta inprimakiak ingelesez idaztea eta/edo 
betetzea, irizpide formal, lexiko, ortografiko eta sintaktikoak betez, eta hizkuntza malgu eta eraginkor erabiliz. 
EI4.5 Ingelesez arin hitz egitea solaskide batekin edo gehiagorekin, informazioa transmititzean eta hizkuntza erabiltzean 
malgutasuna eta naturaltasuna agertuz. 
EI4.6 Bere jarduerarekin erlazionatutako gorabeherak konpontzeko nolabaiteko autonomia erakustea. 
EI4.7 Egoera edo testuinguru berrietara egokitzea. 

A5: Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailan, zuzendaritza-
idazkaritzako jardueretan 

EI5.1 Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza estandar batean informazioa ulertzea, zuzendaritzarako laguntzako 
kudeaketekin zerikusia duena eta elkarrizketa edo diskurtso labur zein zabalen bidez transmititu dena, distortsio edo 
zarata handirik eta esapide idiomatiko gehiegirik gabe. 
EI5.2 Zuzendaritzarako laguntzako jarduerekin erlazionatutako dokumentu profesional erraz, labur edo luzeak eta 
ingelesa ez den atzerriko hizkuntzaren batean idatziak interpretatzea, eta handik datu eta informazio garrantzitsuak 
lortzea. 
EI5.3 Ingelesa ez den atzerriko hizkuntza batean argi hitz egitea zuzendaritzarako laguntzako arlo sozial eta 
profesionaleko egoera ez-konplexuetan, arau soziolinguistikoak ongi erabiliz eta hizkuntza, berriz, natural eta zuzen. 
EI5.4 Zuzendaritzarako laguntzaren jardueretako dokumentu profesional sinple eta ohikoak ingelesa ez den atzerriko 
hizkuntza batean idaztea eta/edo betetzea, zehatz eta edozein euskarri-motatan, oinarrizko hizkuntza tekniko egokia 
erabiliz, eta zuzentasun formalaren, lexikoaren, ortografikoaren eta sintaktikoaren irizpideak betez. 
EI5.5 Zuzendaritzarako laguntzako arlo sozial eta profesionaleko egoeratan elkarrizketa ez-konplexuak izatea ingelesa 
ez den atzerriko hizkuntza batean, behar besteko arintasun eta naturaltasunez, eta azalpenak ulertuz eta emanez. 
EI5.6 Lana zehaztutako epeetan amaitzea. 
EI5.7 Denbora eta ahalegina baliatzea ezagutza eta informazio osagarriak zabaltzeko. 
EI5.8 Laneko argibideak interpretatzea eta aurrera eramatea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
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EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI7.2 Lantegiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 

Edukiak: 

1.  Komunikazioa enpresan: 
- Hitzezko komunikazioa, kortesia-teknikak aplikatuz eta hitz gabeko hizkuntza erantzun, jarrera eta trebetasun 

sozial egokietara moldatuz. Egoera formaletan nahiz lagunartekoetan. 
- Erakundearen barne- eta kanpo-bezeroei arreta ematea. 
- Bisitei harrera egitea. 
- Idatzizko komunikazioak egitea enpresak erabiltzen dituen formatu guztietan. 
- Zuzendaritzaren gutunak jasotzea eta bidaltzea. 
- Erreklamazio bat hartzea, ahoz nahiz idatziz. 
- Telefono bidezko deiak egoki hartzea, solaskidea eta mezua identifikatuz, eta erantzunez, iragaziz, beste norbaiti 

bideratuz edo informazio-eskaerari erantzunez. 
- Erakundean izan daitezkeen gatazkak konpontzea. 

2.  Bilera, bidaia eta ekitaldien kudeaketa. 
- Denboraren kudeaketa, egin beharreko zereginen, ordutegiaren eta enpresan ohiko diren atsedenaldien arabera. 
- Agenda pertsonalaren kudeaketa, eta, ahal bada, baita zuzendariaren agendarena ere. 
- Enpresan lanerako erabiltzen den dokumentuen artxiboa, euskarri eta irizpide zehaztuen arabera. 
- Bilerak antolatzeko eta ekitaldiak kontratatzeko negoziazioak aurrera eramatea. 
- Bileren antolakuntza. 
- Enpresa batek berezko dituen askotariko ekitaldiak antolatzea. 
- Estatuko eta nazioarteko bidaien antolaketa 

3.  Informatika erabiltzea informazioa bilatzeko, dokumentuak egiteko eta aurkezpenak egiteko 
enpresan: 
- Informazioa biltzea (Internet, fitxategiak, prentsa) eta modu antolatuan sartzea aplikazio informatiko egokiaren 

bidez. 
- Enpresan erabiltzen diren aurkezpen eta dokumentu profesionalak egitea, irudiak, grafikoak, bideoak eta soinuak 

txertatuz. 
- Sortutako informazio eta dokumentuen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta haietara sartzeko murriztapenak 

mantentzea, edukien egile-eskubideak errespetatuz. 

4.  Zuzendaritzarako laguntzako zeregin guztietan ingelesez komunikatzea: 
- Ingelesez idatzitako testuak itzultzea eta interpretatzea. 
- Telefono bidezko komunikazioa eta komunikazio telematikoa ingelesez. 
- Bisitariei ingelesez egitea harrera, eta ingelesa erabiltzen den bilerak eta ekitaldiak antolatzea, bertaratuko direnen 

ohitura eta usadioak kontuan izanik. 
- Enpresan erabiltzen diren eta ohikoak diren idatziak ingelesez egitea. 

5.  Zuzendaritzarako laguntzako zeregin guztietan ingelesa ez den atzerriko beste hizkuntza batean 
komunikatzea: 
- Atzerriko hizkuntzan idatzitako testuak itzultzea eta interpretatzea. 
- Telefono bidezko komunikazioa eta komunikazio telematikoa atzerriko hizkuntzan. 
- Bisitariei atzerriko hizkuntzan egitea harrera, eta hizkuntza hori erabiltzen den bilerak eta ekitaldiak antolatzea, 

bertaratuko direnen ohitura eta usadioak kontuan izanik. 
- Enpresan erabiltzen diren eta ohikoak diren idatziak atzerriko hizkuntzan egitea. 

6.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
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- Jasotako argibideak ulertzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 

 
. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN 
EREMUAN BEHAR DEN 

ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0982_3 
Zuzendaritzaren 
komunikazioen administrazioa 
eta kudeaketa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0983_3 
Bilera, bidaia eta ekitaldien 
kudeaketa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0986_3 
Laneko dokumentuen 
prestakuntza, tratamendua eta 
aurkezpena. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0984_3 
ingeles profesionala 
zuzendaritzarako laguntzarako. 

Ingeles filologian lizentziaduna. 

• Itzulpengintza eta interpretazioan lizentziaduna, 
hizkuntza horretan. 

• Goi-mailako edozein titulu, eta Hizkuntza Eskola 
Ofizialeko ingeleseko gaitasun-agiria. 

• Goi-mailako edozein unibertsitate-titulu, ingeleseko 
lizentziatura lortzeko ikasketen ziklo bat eginda, eta 
aurreko atalean aipatutako ikasketa osagarriak. 

• Gutxienez goi-mailako tituluren bat eta/edo diploma 
hauetakoren bat edo antzekoren bat: Cambridge 
Proficiency Diploma, Diploma Oxford Certificate of 
English, C2 maila. 

• Jatorrizko herrialdeko unibertsitate-titulu onartua 
gutxienez, eta/edo ikastaroarekin erlazionatutako 
jardueran lanbide-gaikuntza baliokidea. 

2 urte 

MF0985_2 
Ingelesa ez den atzerriko 
hizkuntza profesionala, 
zuzendaritzarako laguntzarako. 

Ingeles filologian lizentziaduna. 

• Itzulpengintza eta interpretazioan lizentziaduna, 
hizkuntza horretan. 

• Goi-mailako edozein titulu, eta Hizkuntza Eskola 
Ofizialeko ingeleseko gaitasun-agiria. 

• Goi-mailako edozein unibertsitate-titulu, ingeleseko 
lizentziatura lortzeko ikasketen ziklo bat eginda, eta 
aurreko atalean aipatutako ikasketa osagarriak. 

• Gutxienez goi-mailako tituluren bat eta/edo diploma 
hauetakoren bat edo antzekoren bat: Cambridge 
Proficiency Diploma, Diploma Oxford Certificate of 
English, C2 maila. 

• Jatorrizko herrialdeko unibertsitate-titulu onartua 
gutxienez, eta/edo ikastaroarekin erlazionatutako 
jardueran lanbide-gaikuntza baliokidea. 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea.  
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Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa eta hizkuntzen gela 45 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa eta hizkuntzen gela X X X X X 

 

 
 
 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa eta hizkuntzen gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Espezialitateko software espezifikoa.  
− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Hizkuntza bat ikasteko programa informatikoak. 
− Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 
− Hiztegi elebidunak 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
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Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 
 



 

 



 

 

 


