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IZENA 
JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BEZEROEKIKO HARREMANETAN 
 

KODEA 
ADGG0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Administrazioa eta kudeaketa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Informazioaren eta komunikazioaren kudeaketa 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ADG307_2 Bezeroekiko harrerako eta harremanetako jarduera administratiboak (107/2008 EDa, 2008kootsailaren 1ekoa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Harrera- eta- laguntza-lanak egitea barruko eta kanpoko publikoarekiko edo bezeroekiko harremanek dakartzaten kudeaketa 
administratiboan, kalitate oneko zerbitzua eskainiz, langilearen jarduera-eremuan eta hari dagokion ardura-mailaz; 
horretarako, baliabide informatiko eta telematikoak, eta, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiltzea, eta barne-
prozedurak eta indarrean den legeria erabiltzea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0975_2: Barruko eta kanpoko komunikazioak jasotzea eta prozesatzea. 

- UC0976_2: Merkataritza-prozesuaren kudeaketa administratiboak egitea. 

- UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea segurtasun-, kalitate- eta eraginkortasun-kondizioak betez. 

- UC0978_2: Euskarri konbentzionaleko eta informatikoko artxiboa kudeatzea. 

- UC0977_2: Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea erabiltzaile independente mailarekin (B1 atalasea, tarteko mailaren 
baliokidea) bezeroekiko harremanetako jarduera administratiboetan. 

-  UC0233_2: Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-aplikazioak erabiltzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek besteren kontura lan egiten du, arduradun baten zuzendaritzapean, sektore pribatuko zein 
publikoko edozein enpresa edo erakundetan, batik bat alor hauetan: merkataritza-sail batean, erosketa-sail batean 
edo biltegi batean; harrera- edo erregistro-zerbitzu batean, erreklamazio-zerbitzu batean edo salmenta osteko 
harrera-zerbitzu batean. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Ekoizpen-sektore guztietan izaten dira, baita administrazio publikoan ere, eta zeharkakotasun-maila handia 
izateagatik nabarmentzen dira. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
4510.001.9 Telefonista-Bulego bateko harreragilea. 
4523.0017 Telefonista 
4021.001.4  Biltegiratze- eta harrera-zerbitzuetako enplegatu administraria. 
4522.001.4 Hainbat establezimendutako bulegoetako harreragilea. 
4522.007.8 Informazio-laguntzailea. 
4220.001.1 Datuak ordenagailuan sartzen dituen operadorea-grabatzailea. 
4400 Administrari laguntzailea, publikoari arreta emateko eginkizun lehen sailkatugabeak dituena. 
Erosketen edo salmenten kudeaketarako administrari laguntzailea;  Merkataritzako administrari laguntzailea; eta  
Informazio-kontroleko laguntzailea. 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0975_2 
Harrera- eta komunikazio-teknikak. 90   

MF0976_2 
Merkataritzako eragiketa administratiboak 
(zeharkakoa) 

160 

UF0349: Bezeroarentzako arreta 
merkataritza-prozesuan 
(Zeharkakoa)  

40 

UF0350: Merkataritza-prozesuaren 
kudeaketa administratiboa 
(Zeharkakoa) 

80 

UF0351: Merkataritza-kudeaketako 
aplikazio informatikoak 
(Zeharkakoa). 

40 

MF0973_1 (zeharkakoa) 
Datuen grabazioa  

90   

MF0978_2  (zeharkakoa) 
Fitxategien kudeaketa  60 

 
 

MF0977_2 
Atzerriko hizkuntza profesionala bezeroekiko 
harremanetako jarduera administratiboetan 

90 
 

 

MF0233_2  (zeharkakoa) 
Bulegotika  190 

UF0319: Sistema eragilea, 
informazioa bilatzea: Internet/intraneta 
eta posta elektronikoa (zeharkakoa) 

30 

UF0320: Testu-tratamenduetarako 
aplikazio informatikoak (zeharkakoa) 

30 

UF0321: Kalkulu-orrien aplikazio 
informatikoak. (Zeharkakoa) 

50 

UF0322: Datu base erlazionaletarako 
aplikazio informatikoak (zeharkakoa) 

50 

UF0323: Aurkezpenetarako aplikazio 
informatikoak: Informazio-grafikoak. 
(Zeharkakoa) 

30 

MP0079  
Bezeroekiko harrerako eta harremanetako 
jarduera administratiboetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 800  
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1. gaitasun-atala:  
BARRUKO ETA KANPOKO KOMUNIKAZIOAK JASOTZEA ETA 
PROZESATZEA 
 

Kodea: UC0975_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Erakundearen barruko eta kanpoko bisitariei harrera egitea, bere jarduera-eremuaren arabera, zerbitzuaren 
kalitatea eta protokoloa zaintzeko irizpideak aplikatuz, azkar eta eraginkortasunez bideratzeko bezeroaren eskariak. 

BI1.1 Bezeroen edo publikoaren bisitak aurrez jakinarazten zaizkio harrera-zerbitzuari, eta tratamendu pertsonala 
ematen zaie denei, jasotako jarraibideetara egokituz eta erakundearen protokoloari jarraituz. 
CR1.2 Bisita aurreikusigabe edo ezezagunak iragazi egiten dira, horretarako baliabide egokiak erabiliz, eta datu 
hauek identifikatzen dira: jatorria, maila hierarkikoa, bisitaren arrazoia, agenda, barne-kontsulta eta beste zenbait, 
betiere bat etorriz aurrez ezarritako segurtasun, konfidentzialtasun,  eta zerbitzuaren kalitateari dagokienez 
ezarritako arauekin. 
BI1.3 Erakundeko langileen absentziak edo harrera egiteko ezintasuna jasotako jarraibideen arabera justifikatzen 
dira, kortesiaz eta adeitasunez, eta jasotako mezuak zehatz-mehatz eta garaiz helarazten zaizkie dagokienei. 
BI1.4 Bezeroei edo publikoari dagokion lekura joateko jarraibideak ematen zaizkie, edo haraino laguntzen zaie, 
eta, behar izanez gero, aurkezpenak egiten dira erakundearen protokoloari jarraituz, bisitaren arrazoia ere azalduz. 
BI1.5 Eskatzailearen eta, behar izanez gero, hartzailearen kargua eta saila zehatz-mehatz eta tratamendua 
pertsonalizatuz identifikatzen dira erakundeko beste kide batzuek informazioa eskatu badute edo horretarako 
jarraibideak eman badituzte. 
BI1.6 Erakundearekin lotutako bisita-eskariei, bilaketei, joan-etorriei edo informazio-eskariei azkar eta 
eraginkortasunez erantzuten zaie, eta ahalik eta soluziorik onenak proposatzen dira haientzat. 
BI1.7 Informazio eta komunikazioko baliabideak, tresnak eta osagaiak, liburuxkak, erakundearen barruko zein 
kanpoko aldizkariak, argitalpenak edo beste batzuk behar bezala ordenatuta eta eguneratuta antolatzen dira lan-
eremuan, erakundearen protokoloaren arabera. 
BI1.8 Erakundearen barruko segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatzen dira 
komunikazio guztietan. 

LB2: Ahozko komunikazioak bideratzea: Erakundea hartzaile egokiekin harremanetan jartzeko komunikazio telefonikoak 
eta telematikoak, barruko jarduera-protokoloak aplikatuz eta eta ahalik eta irudirik onena transmitituz, eskari guztiei 
eraginkortasunez eta azkar erantzuteko. 

BI2.1 Dei telefonikoak edo telematikoak arreta telefonikoaren irizpideen arabera hartzen dira (irribarre telefonikoa, 
intonazio egokia eta abar), horretarako ezarritako protokoloaren arabera: pertsona eta erakundea identifikatzea, 
beste zenbait. 
BI2.2 Dei telefonikoak eta telematikoak, behar izanez gero,  iragazi egiten dira, deien arrazoia eta solaskidea 
identifikatuz (jatorria eta maila hierarkikoa), horretarako baliabide egokiak erabiliz (agenda, barne-kontsulta eta 
beste zenbait), betiere bat etorriz aurrez ezarritako segurtasun, konfidentzialtasun,  eta zerbitzuaren kalitateari 
dagokienez ezarritako arauekin.  
BI2.3 Komunikazioen hartzaileen absentziak kortesiaz eta adeitasunez justifikatzen dira, eta zehaztasunez 
helarazten zaizkie jasotako mezuak, dagokion epean. 
BI2.4 Komunikazioak hartzaileei jakinarazteko, erakundeko protokoloari jarraitzen zaio eta trebetasunez erabiltzen 
dira komunikazio telematikoetako eta telefonikoetako tresnak: deiaren edo erabiltzailearen identifikatzailea, 
solaskide anitzeko deia, dei-desbideratzea, bideokonferentzia edo beste batzuk. 
BI2.5 Erakundeak deietarako ezarritako eskuragarritasun- eta irisgarritasun-arauak eta -prozedurak (zenbat tonu jo 
behar dituen telefonoak gehienez, itxarote-denborak) zorrotz aplikatzen dira informazio-eskaerak edo -eskaintzak 
daudenean, eta komunikazioa errazten da, ahalik eta denbora-epe laburrean gauzatu dadin. 
BI2.6 Eskatzaileen edo hartzaileen karguak eta sailak edo arloak zehaztasunez eta tratamendua pertsonalizatuz 
identifikatzen dira, erakundearen barruko kideek informazioa eskatzen dutenean edo jarraibideak ematen 
dituztenean. 
BI2.7 Erakundearen barruko edo kanpoko solaskideek egiten dituzten informazio- edo zerbitzu-eskaerei, bilaketei, 
joan-etorriei edo erakundearekin lotutako informazio-eskaerei arin eta eraginkortasunez erantzuten zaie, eta 
irtenbiderik egokienak ematen zaizkie. 

1 
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BI2.8 Ekitaldietan edo beste jarduera batzuetan izena emateko edo erreserbak egiteko deiak erregistratu egiten 
dira, eta eskatzaileak erakundearen jarraibideen arabera sailkatzen dira, eta garaiz konfirmatzen, horretarako 
ezarritako prozeduren bidez. 
EI2.9 Lantaldeko kideen arteko komunikazioak eraginkortasunez gauzatzen dira une bakoitzeko pertsona egokien 
bidez, erakundean edo administrazio publikoan ezarritako kanalak errespetatuz. 
BI2.10 Erakundearen barruko segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatzen dira 
komunikazio guztietan. 

LB3: Jasotako edo bidalitako komunikazio idatzien, dokumentuen eta/edo korrespondentzia konbentzional edo 
elektronikoaren eta paketeriaren erregistroa eta banaketa kudeatzea, azkar, eraginkortasunez eta legezko edo barruko 
arauen arabera, bere eskumen-esparruko informazioaren zirkulazioa eta eskuragarritasuna optimizatzeko. 

BI3.1 Jasotako komunikazioen (dokumentazio ofiziala, posta arrunta, elektronikoa, faxa, burofaxa eta beste 
zenbait) hartzailearen jatorria, gaia eta datuak egiaztatu egiten dira eta zehatz-mehatz identifikatzen; datu horien 
zehaztasuna erakundearen edo erakundeko kideen datuekin egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, eta akatsak 
zuzentzen dira. 
BI3.2 Igorri behar diren komunikazioak identifikatzeko datuak (hartzailea, gaia, eranskinak, hartu-agiria, beste 
batzuk) nagusi hurrenak emandako datuekin edo datu-base, helbide-liburu edo beste nonbaitetik eskuratutakoekin 
egiaztatzen dira, hutsak edo akatsak detektatuz eta, hala badagokio, zuzenduz. 
BI3.3 Kopiak, parekatzeak, konpultsatzeak edo beste zuzemen osagarri beharrezko batzuk erregistratu aurretik 
egiten dira eta barneko arauen arabera, egiaztatuz bat datozela jatorrizkoekin eta erakundearen baliabide 
konbentzionalak edo informatikoak erabiliz. 
BI3.4 Jasotako edo bidalitako dokumentazioa eta korrespondentzia konbentzionala edo elektronikoa eta paketeria 
barruko arauen arabera erregistratzen da, erakundeak edo administrazio publikoak dituen baliabide konbentzional 
edo elektronikoen bidez. 
BI3.5 Gutunak gorde egiten dira, dokumentazioan jasota ez dauden datu esanguratsuak ematen badituzte (posta-
erregistroa egiaztatzeko aukera, helmugari buruzko datuak, beste zenbait). 
BI3.6 Jasotako dokumentazioa, korrespondentzia eta paketeria, erakundeak edo administrazio publikoak 
ezarritako bide konbentzionalen edo telematikoen bidez banatzen da, eta azkar eta zehaztasunez helarazten zaio 
hartzaileari. 
BI3.7 Prozedura-eskuliburuan edo irudi korporatibokoan, kalitatekoan, ingurumenekoan, lan-arriskuak 
prebenitzekoan, ekoizpenekoan eta beste batzuetan jasotako informazioa banatu egiten da, eta, hala badagokio, 
hartzailearentzako egokitzen da, zabaldu dadin, eta jaso duela egiaztatzen da. 
BI3.8 Informazioa eskuratzeko zuzemenak eskariak prozesatuz egiten dira, erakundeak edo administrazio 
publikoak horretarako ezarritako prozedurari jarraituz, eta behar diren baimenak jasotzen dira. 
BI3.9 Erakundearen intraneteko edo web-orriko komunikazioak (FAQ —maiz egiten diren galderak—, lan-eremuak, 
langilearen txokoa)  aldian-aldian aztertzen dira, eta haien prozesaketa eta, behar izanez gero, erantzuna 
bideratzen da. 
BI3.10 Komunikazio-sistemetako legezko segurtasun- eta konfidentzialtasun-araudia zorrotz aplikatzen da 
informazioa erregistratzean eta banatzean. 

LB4: Komunikazioko edo informazioko dokumentuak eta inprimakiak (ofizialak edo pribatuak) zuzen eta txukun idaztea 
eta betetzea, jasotako aginduak betez eta eskura dauden baliabide konbentzionalak eta informatikoak erabiliz, 
enpresaren ahalik eta irudirik onena helarazteko hartzaileei. 

BI4.1 Dokumentuak idazteko eta betetzeko baliabideak eta euskarriak —paper-mota eta -kalitatea, diskoak, 
inprimakiak, ezarritako dokumentu-ereduak, edo beste batzuk— dokumentu-motaren (ofizial edo pribatu) eta haren 
helburuaren arabera hautatzen dira. 
BI4.2 Erakundearen edo administrazio publikoaren komunikazio korporatiboko eskuliburuko espezifikazioak 
(estiloak, egitura, irudia, logotipoa edo beste batzuk) aplikatzen eta egiaztatzen dira dokumentu idatzi guztietan, 
erakundearen ahalik eta irudirik onena helarazteko. 
BI4.3 Komunikazio idatzietako dokumentuak (dokumentu ofizial edo komertzialak, txostenak, zirkularrak, posta 
elektronikoak edo beste batzuk) zuzen idazten dira, erabilitako hizkuntzaren arau ortografiko eta lexikoei jarraituz, 
eta ezarritako terminologia, kortesia-formulak, ohiturak, protokoloa eta formatua errespetatuz. 
BI4.4 Erakundeko edo administrazio publikoko ohiko formularioak eta kudeaketa-inprimakiak, eskaerak, 
erreserbak, komunikazio- edo informazio-dokumentuak zehatz eta txukun betetzen dira, ezarritako formatua 
errespetatuz. 
BI4.5 Ezarritako epe, sarbide, segurtasun eta konfidentzialtasunaren inguruko irizpideei jarraituz idazten edo 
betetzen dira dokumentuak. 
BI4.6 Prestatutako dokumentazioa egiaztatu eta aztertu egiten dira, akatsak konpontzen dira, eta ezarritako 
kalitate-arauak betetzen direla egiaztatzen da. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokala. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak, erabiltzaile-inguruneak, sistema 
eragileak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, informazioa aurkezteko programak, bezeroekiko harremana 
kudeatzeko programak, CRMa, birusen aurkakoak, suebakiak, web-arakatzaileak, posta elektronikoa. Interneten 
nabigatzen laguntzeko sistemak, berehalako mezularitza. Artxibo konbentzionalak, euskarri informatikoak, 
fotokopiagailuak, faxa, inprimagailuak. Telefonoguneak edo funtzio antzeko telefonoak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Informazio kudeatua eta bezeroei, hornitzaileei, nagusi hurrenei, taldeko kideei eta beste batzuei helarazia. 
Protokoloaren aplikazioa eta ahozko mezuen eta mezu idatzien interpretazioa. Prestatutako dokumentazioa: dokumentu 
ofizialak eta komertzialak; faxak; barne-kudeaketako inprimakiak; txostenak; mailingak; barne- eta kanpo-
jakinarazpenak. Dokumentazio eta informazio ondo erregistratua, ordenatua eta dagokion organoari edo sailari bidalia 
(erakundearen barnekoa edo administrazio publikokoa). Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Informazio-bilaketa 
ziurtatzea: eskatutako informazioa inportatzea eta esportatzea sarean, intranetean edo Interneten. Komunikatzeko 
trebetasuna eta salmenta-teknikak garatzea eta aplikatzea. Zerbitzua kalitate-estandarrei jarraituz eskaintzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren organigrama. Datu-babesari buruzko eta informazio-gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari 
buruzko legedia. Barneko prozedurari buruzko eskuliburuak. Irudi korporatiboari buruzko eskuliburua. Komunikazioari 
buruzko eskuliburua. Posta-informazioa. Sarean, intranetean, Interneten edo aldizkari ofizialetan argitaratutako 
informazioa. Sektoreko aldizkariak. Erabilitako hizkuntza ofizialeko hiztegia, ortografia- eta gramatika-eskuliburuak, 
konbentzionalak edo elektronikoak. Erabilitako hardwarearen eta softwarearen laguntzako eskuliburuak. Produktuen eta 
zerbitzuen katalogoa. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
MERKATARITZA-PROZESUAREN ZUZEMEN ADMINISTRATIBOAK 
EGITEA 

 

Kodea: UC0976_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroen ohiko eskariak biltzea erakundeak horretarako dituen kanalen bidez, barne-prozedura eta -protokoloak 
aplikatuz eta negozio-aukera posibleak hautemanez, eta, hala, bezeroen eskakizunei erantzutea eta emandako 
informazioa transmititzea. 

BI1.1 Eskaerak jasotzeko bezeroaren arretako zerbitzuaren kalitate-irizpideak bete egiten dira, barne-arauak, 
bezero-mota eta erabilitako kanala (aurrez aurre, linean, lineaz kanpo) kontuan hartuta. 
BI1.2 Bezeroari buruz behar den informazioa biltzen da, harremanetarako datuak barne, eskaeraren kudeaketa 
pertsonala egiteko edo eskaera hori dagokion sail edo arduradunari helarazteko. 
BI1.3 Bezeroari eman behar zaion informazio komertziala bizkor lortzen da, iturri informatiko nahiz 
konbentzionaletatik (CRM, fitxategiak edo besteren bat) edo erakundeko pertsona egokiengandik. 
BI1.4 Eskatutako erantzun eta konponbideak hizkuntza ulergarrian ematen dira, erantzukizunen esparruan, 
ezarritako epeetan, eta bezeroak eskatutako informazioa eta haren beharrak kontuan hartuta. 
BI1.5 Bezeroarekiko harremanean egokiak diren galderak egiten dira, eta, behar bada, salmena-sustapenak edo 
beste ekintza komertzial batzuk zer harrera izango luketen antzematen da. 
BI1.6 Informazio komertzial garrantzitsu eta negozio-aukeren berri ematen zaie salmenta-sareko pertsona egokiei, 
agenda elektronikoaren edo beste bitartekoren baten bidez, modu koordinatuan. 
BI1.7 Bezeroari jakinarazten zaio badagoela enpresaren web-orria, katalogoak, argitalpen orokorrak nahiz 
sektoreko espezifikoak, biltzarrak, babestutako ekitaldiak edo komunikazio instituzionaleko beste elementu batzuk 
kontsultatzeko aukera, eta aholkuak ematen zaizkio harentzat interesgarri izan litezkeen sustapenen lineako nahiz 
lineaz kanpoko aplikazioak erabiliz, egokia bada. 
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BI1.8 Une oro —eta bezero baten edozein eskariri erantzutean edo arreta ematean— zaintzen da 
konfidentzialtasuna, eta erabateko diskrezioarekin jokatzen da. 

LB2: Informazio komertziala eta salerosketetarako behar diren datuak sisteman erregistratzea, emandako jarraibideak 
betez eta barne-irizpideak eta baliabide informatiko eta telematikoak erabiliz, kudeaketa eraginkorra izan dadin. 

BI2.1 Produktuen eta zerbitzuen erreferentzia, ezaugarri tekniko, tarifa eta gainerako ezaugarriak aldian-aldian 
eguneratzen dira, doitasunez, fitxategi dokumentalean eta informatikoan, kudeaketa komertzialeko edo CRM 
aplikazioen bidez, eta emandako jarraibide eta informazioa kontuan hartuta. 
BI2.2 Uneko bezeroen eta bezero potentzialen fitxategiak eguneratu egiten dira ekintza komertzialetan lortutako 
datuekin edo salmenta-taldeko kideek emandakoekin, eta, behar bada, kontuan hartzen dira enpresaren bezeroen 
segmentuak edo bezero-motak. 
BI2.3 Fitxategiak eta informazioa —saltzaile, merkataritza-agente, banatzaile, ordezkaritza eta salmentan eta 
banaketan parte hartzen duten beste batzuen identifikazio, eragiketa eta abarri buruzko datuak— behar bezala 
identifikatzen dira euskarri informatikoan edo konbentzionalean, eta barne-prozeduretan ezarritako modu eta 
epeetan eguneratzen dira. 
BI2.4 Enpresa lehiakideei buruzko informazioa —salmenta-taldeak edo bezeroek emana, nahiz beste bideren 
batetik lortua— erakundeko prozedurei jarraikiz erregistratzen da. 
BI2.5 Bezeroak eskaera kudeatzeko emandako informazioa erregistratu egiten da, ezaugarri teknikoak, prezioak, 
deskontuak eta produktu edo zerbitzuaren beste ezaugarri batzuk idatzita edo eskaneatuta. 
BI2.6 Erabilgarri dauden aplikazio informatikoetatik ateratzen dira estatistikak, aldizkako salmenta-koadroak eta 
horiekin erlazionatutako informazioa, zehatz, eskatutako formatu eta epeetan eta ezarritako irizpideak kontuan 
hartuta (produktuak, eremu geografikoak, saltzaileak, bezeroek egiten dituzten salmentak eta abar). 
BI2.7 Fitxategi informatikoen segurtasun-kopiak erabilgarri dauden aplikazioek zehaztutako prozedurei jarraikiz 
egiten dira. 

LB3: Bezeroaren eskaerari dagokion dokumentazioa edo hornitzaileari zuzendutakoa formalizatzea, aplikazio informatiko 
estandarrak edo espezifikoak erabiliz, zuzenak direla egiaztatuz eta barne-prozedura eta indarrean dagoen araudia 
kontuan hartuta, salerosketen prozesu administratiboaren kudeaketa eraginkorra izan dadin. 

BI3.1 Eskaera egiteko hornitzailea aldez aurretik ezarritako hornitzaileen artetik hautatzen da, emandako 
jarraibideak eta batzuen eta besteen eraginkortasun-parametroak kontuan hartuta. 
BI3.2 Salerosketa, aurrekontu, eskaera-proposamen, emate-agiri, faktura, garraio-gutun edo beste dokumenturen 
bat formalizatzeko behar diren datuak zehatz eta bizkor hautatzen dira fitxategi informatiko edo eskuzkoan, 
formalizatu beharreko dokumentuaren arabera. 
BI3.3 Eskaeraren ezaugarriak —eskatutako produktu- edo zerbitzu-mota eta haien zenbakia, kantitateak, 
entregatzeko epeak, kondizio bereziak, ordainketa-modua, eta abar— zehatz betetzen dira barne-prozedurak 
ezarritako moduan eta epeetan, indarrean dagoen araudia betez, eta bezeroak emandako nahiz hornitzaileari 
bidalitako informazioan gaizki-ulerturik eragin gabe. 
BI3.4 Betetako dokumentazioko datuak (IFZ, IFK, helbidea, telefono-zenbakia, sozietatearen izena, dokumentu-
zenbakia, prezio unitarioa, atxikipenak, zenbatekoak, entrega-datak, ordainketa-modua eta -eguna, eta abar) 
bezeroaren edo hornitzailearen datuekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.5  Formalizatutako dokumentuak aurreko aurrekontu, eskaera, emate-agiri, faktura eta ordainagiriekin edo 
haien aldaketekin egiaztatzen dira, erroreak hautemateko, eta, baldin badaude, zuzentzeko. 
BI3.6 Formalizatutako dokumentuek indarrean dagoen araudia eta barne-prozedurek ezarritako eskakizunak 
betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI3.7 Informazioaren eguneratze, konfidentzialtasun eta segurtasunari buruzko araudia zorrotz betetzen da datuak 
eta dokumentuak eskuz nahiz aplikazio informatiko estandar edo espezifikoen bidez erabiltzen direnean. 

LB4: Salerosketen prozesu administratiboan hautemandako gorabeheren hautemate- eta komunikatze-izapideak egitea, 
barne-prozedurak aplikatuz, kudeaketako kalitate-eskakizunak betetzeko. 

BI4.1 Salerosketa-eragiketen dokumentazioa, garaiz edo ezarritako moduan bidali edo jaso ez dena, bitarteko 
konbentzional edo telematikoen bidez erreklamatzen zaie bezero edo hornitzaileei. 
BI4.2 Eskaeretan hautemandako gorabeherak (eskaera osatu gabeak, kantitate okerrak, prezioak, helbideak eta 
abar) ahoz edo bitarteko telematikoen bidez jakinarazten zaizkio bezeroari, hornitzaileari edo, behar bada, nagusi 
hurrenari, argi, labur eta bizkor. 
BI4.3 Hautemandako gorabeheren datu garrantzitsuak (saila, bezeroa, hornitzailea, produktua edo zerbitzua, eta 
abar) identifikatutako kausekin batera erregistratzen dira dokumentu edo gorabehera-parteetan (konbentzionalak 
nahiz informatikoak), ezarritako prozeduren arabera dagokionari transmititzeko. 
BI4.4 Hautemandako gorabeherak norberaren erantzukizunaren esparruan konpontzen dira edo beste 
konponbide-aukeraren bat proposatzen zaio bezero edo hornitzaileari, eragiketa komertzialari eutsiz, eta haiekiko 
erlazioa leialduz. 
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LB5: Izakinen sarrera-irteerei buruzko informazioa eguneratzea, aplikazio informatikoak eta barne-prozedurak erabiliz, 
izakinen kudeaketa eraginkorra izan dadin. 

BI5.1 Inbentariatutako produktuen datuak eskuzko euskarrian edo kudeaketako eta izakinen kontroleko aplikazio 
estandarretan erregistratutakoekin egiaztatzen dira, ezarritako aldizkakotasun-irizpideak betez eta, behar bada, 
hautemandako aldeak jakinaraziz. 
BI5.2 Anomaliak dituzten produktuak, falta direnak edo hondatuak daudenak ezeztatu egiten dira eskuzko 
euskarriaren edo aplikazio informatikoan dagokion formularioaren bidez, eta, behar bada, hornitzaileari itzultzeari 
ekiten zaio. 
BI5.3 Stock-mailari, haren aldaketei edo beste alderdiren bati buruzko datuak, sail desberdinetatik eskatutakoak, 
txostenetan entregatzen dira, erakundeko kanal konbentzional edo informatikoen bidez, ezarritako epeetan. 
BI5.4 Inbentariatutako produktuaren prezioa, BEZa, loteak edo harekin erlazionatutako beste parametroren baten 
aldaketak eguneratu egiten dira dagokien erregistroan (izan konbentzionalak edo informatikoak). 

LB6: Leialtze-ekintzekin eta saldu osteko zerbitzuarekin erlazionatutako izapide administratiboak egitea, zerbitzurako 
ezarritako kalitate-irizpideak betez, bezeroen kudeaketa eta gogobetetzean laguntzeko. 

BI6.1 Saldu osteko hainbat sistemaren bidez lortutako informazioa (inkestak, telefono-deiak, iradokizunak eta 
beste) zehatz eta modu antolatuan erregistratzen da erabilgarri dagoen sistema informatikoaren bidez. 
BI6.2 Jasotako dokumentazio komertziala eta salmenta ostekoa (salmenta-formularioak, inkestak, erreklamazioak 
eta abar) sailkatu eta artxibatu egiten da barne-irizpideei jarraikiz. 
BI6.3 Leialtzeko tresnetako informazioa (elkarteak, puntu-txartelak, klub-txartelak, hobariak eta beste) emandako 
jarraibideen arabera erregistratzen da, eta haien ardura dutenei helarazten zaie. 
BI6.4 Bezeroen erreklamazioen harrera egiten da, haiek formalizatzeko behar den informazioa ematen da, eta, 
bere eskumen-eremuan, hala badagokio, zalantzak argitzen ditu. 
BI6.5 Egindako erreklamazio eta kexak erregistratu egiten dira informazio komertzialaren sisteman (edo, bestela, 
CRMan), artxibatu egiten dira, eta kopiak bidaltzen zaizkie dagozkien sail edo arduradunei. 
BI6.6 Une oro —eta bezero baten edozein eskariri erantzutean edo arreta ematean— zaintzen da 
konfidentzialtasuna, eta erabateko diskrezioarekin jokatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokala. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, agenda elektronikoak, saltokiko terminalak. Programak eta 
aplikazioak, erabiltzaile-inguruneak: sistema eragileak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, informazioa 
aurkezteko programak, birusen aurkakoak, suebakiak, web-arakatzaileak, posta elektronikoa. Interneten nabigatzen 
laguntzeko sistemak, intraneta, Interneteko segurtasun-tresnak, SSL protokoloa, berehalako mezularitza. Kudeaketa 
komertzialerako berariazko aplikazioen pakete integratua edo CRM, biltegikoa, fakturaziokoa, erosketen kudeaketakoa. 
Artxibo konbentzionalak, euskarri informatikoak, fotokopiagailuak, faxa, inprimagailuak, eskanerrak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Informazio prozesatua eta bezero, hornitzaile eta/edo erakundeko langileei bidalia. Eskaerak jasotzea. Izakinen 
salerosketen erregistroa aplikazio informatiko espezifikoetan. Produktuen salerosketarekin erlazionatutako dokumentu 
ofizialak edo barnekoak behar bezala beteta. Gutun komertzialak. Eskaera-proposamenak. Emate-agiriak. Fakturak. 
Salerosketa-mugimenduak. Dokumentazio eta informazio erregistratua, artxibatua, kodetua eta sarbide mugatukoa datu-
baseetan eta kalkulu-orrietan. Produktuen salerosketarekin erlazionatutako gorabehera-parteak. Salerosketen jarduera 
administratiboak, kalitate-estandarrak betez eginak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Datuen babeserako legeria eta informazioaren sozietateen zerbitzuei buruzkoa. Zerga- eta merkataritza-legeria. Barneko 
prozedurari buruzko eskuliburuak. Sarean argitaratutako informazioa. Produktuen, materialen eta zerbitzuen katalogoak. 
Erakusgaiak. Prezioen eta eskaintzen zerrenda. Barneko merkataritza-dokumentuak: gutun komertzialak, sailen arteko 
komunikazioak, 
eskaera-aginduak, albaranak, fakturak, ordainagiriak, beste kobratze- eta ordaintze-dokumentu batzuk. Bezeroen eta 
hornitzaileen datu-baseak. Merkaturatzen den produktu edo zerbitzuari buruzko informazio teknikoa eta haren erabilerari 
buruzkoa. Gorabehera-parteen ereduak. Biltegiko izakinen stockari buruzko informazioa. Web-orria. 
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3. gaitasun-atala 
TERMINAL INFORMATIKOETAN DATUAK ETA TESTUA SARTZEA 
SEGURTASUN-, KALITATE- ETA ERAGINKORTASUN-KONDIZIOAK 
BETEZ 

 

Kodea: UC0973_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Norberaren jarduera profesionala grabatze-helburu eta emandako jarraibideak kontuan hartuta antolatzea, 
lantaldean txertatuz eta prozesua laneko segurtasun eta osasunarekin erlazionatutako araudira egokituz, langiro 
produktibo bat sortzen laguntzeko eta helburuak eraginkortasunez betetzeko. 

BI1.1 Grabaketen aurreko, bitarteko eta ondorengo eguneroko ekintzak garaiz antolatzen dira, arduradun 
zuzenarekin jarraibideak, prozedurak eta esleitutako ardurak egiaztatzen dira, eta bete beharreko helburuentzat 
egokiak diren gehienezko denborak ezartzen dira. 
BI1.2 Jarduera profesionalean lantaldeko beste kideekin partekatzen da ardura, profesionaltasun, erlazio pertsonal 
eta lan-inguruneko balio etikoen parametroekin bat etorriz beti, erakundearen irudia islatuz, eta ezarritako kalitate-
irizpide eta -arauak betez. 
BI1.3 Grabatu beharreko datuak dituzten dokumentuak antolatu egiten dira, langunean modu ordenatuan jarrita, 
eskuz kudeatzeko artxibo-prozedurak erabiliz. 
BI1.4 Terminal informatikoak ondo ibiltzeko ezarritako mantentze-lanak eta doikuntzak aldizka egiten dira, 
ekipoaren osagai bakoitzerako ezarritako protokoloak betez, eta hondakinak haien nolakotasunaren arabera botaz. 
BI1.5 Laneko baliabide materialak eta esleitutako terminala aldatu behar direnean, arduradun zuzenari edo hark 
izendatutakoei hautemandako gorabehera edo beharren berri ematen zaie. 
BI1.6 Kopiatu beharreko datuak dauzkaten dokumentu, taula edo beste idatziak eta bistaratze-pantaila argiztapen-
sistemak itsualdi, oszilazio, isla edo distirarik ez eragiteko moduan jartzen dira. 
BI1.7 Grabatu beharreko datuak dauzkaten dokumentuak pantailaren ezkerraldean edo eskuinaldean jartzen dira, 
irakurketaren noranzkoaren arabera. BI1.8 Argiztapenak, klimatizazioak, egokitzapen akustikoak, kableak eta 
altzarien eta aulkien formak, tamainak eta erregulazioak segurtasuneko eta osasuneko ergonomia-arauak betetzen 
dituzte, nekea eta beste arrisku batzuk arintzeko. 
BI1.9 Datuak grabatzean, segurtasun- eta osasun-kondizio egokiak betez mantentzen da laneko posizioa. 
BI1.10 Nork berak gainbegiratzen ditu norberaren grabaketa- eta lan-jarduerak, jasotako koordinazio-irizpideei eta 
kalitate-irizpideei jarraituz, eta portaera proaktiboa hartzen da erroreak zuzentzeari dagokionez eta nork bere 
lanbide-jarduna hobetzeari dagokionez. 
BI1.11 Grabaketa-prozesuan edo haren antolaketan identifikatzen diren hobekuntza posibleak zuzeneko 
arduradunari jakinarazten eta/edo proposatzen zaizkio, izan litezkeen onurak eta, baleude, zailtasunak azalduz. 

LB2: Datuak eta testuak bizkor eta zehatz grabatzea, jarraibideak eta arau ergonomikoak kontuan hartuta, grabazio 
zuzena ahalik eta denbora laburrenean egiten dela ziurtatzeko. 

BI2.1 Kopiatu beharreko datu eta testuak bizkor grabatzen dira, trebeziaz eta, gutxienez, minutuko hirurehun 
pultsazio edo erakundeak eskatzen duen minimoa eginez. 
BI2.2 Grabaziorako ezarritako prozedura eta teknika mekanografikoak trebetasun eta zehaztasunez betetzen dira, 
prozeduren arabera, eta minutuko hirurehun eta hirurehun eta hogeita bost pultsazio bitartean eginez, gehienez 
ehuneko bosteko akatsekin (edo erakundeak ezarritako beste maila bat betez), era guztietako datu eta testuetan. 
BI2.3 Kopiatu beharreko datu eta testuen irakurketa eta idazketa batera egiten dira. 
BI2.4 Ahots-iraulketak grabatzean, erreprodukzioa idazketa-abiadurari egokitzen zaio, eta zehaztasun-maila 
handia lortzen da datuen grabazioan. 
BI2.5 Datu-taulak kopiatzean, haien egitura mantentzen da, erabiltzen den aplikazio informatikoari dagokion 
prozedurari jarraikiz. 
BI2.6 Teklatuan identifikatuak dauden ohiko ekintzak (funtzio-teklak, tekla-konbinazioak eta abar) zehatz eta bizkor 
egiten dira, testuinguru informatikoaren irizpideekin haien egiturari jarraituz. 
BI2.7 Terminal informatikoko karaktereak bizkor eta zehatz aurkitzen dira, akatsak minimizatzen dira, eta ez da 
gainditzen ehuneko bosteko errore-maila (edo erakundeak ezarritako gutxienekoa). 
BI2.8 Grabatzean, gorputzaren, eskuen eta eskumuturren posizioak zorrotz betetzen ditu postura-higienearen eta 
ergonomiaren arauak. 
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BI2.9 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 

LB3: Grabatutako datu eta testuak zuzenak direla bermatzea, originalekin egiaztatuz, akatsak nabarmenduz, eta arau 
ortografiko eta/edo mekanografikoen bidez zuzenduz, hartzaileari kalitateko lan bat emateko. 

BI3.1 Lan-jardunean, erakundearen kalitate-eskuliburuetan ezarritako irizpideak aplikatzen dira. 
BI3.2 Grabatutako datu eta testuak berehala eta eraginkortasunez egiaztatzen dira, karakterez karaktere eta hitzez 
hitz erkatuz, grabaketa-prozesuan berean edo ondoren, eta egindako akatsak hautematen dira. 
BI3.3 Hautemandako mekanografia-akatsak grabaketa egin bitartean zuzentzen dira, kasuan kasu eraginkorrena 
dena eginez (aldatu, gainidatzi edo ezabatu). 
BI3.4 Akatsen identifikazioa eta ondoren egiten den erkaketa dokumentuan edo haren kopia batean egiten da, 
akats mekanografikoen zuzenketa-zeinuak erabiliz, eta prozesuaren fidagarritasun eta kalitatea bermatuz. 
BI3.5 Puntuazio-zeinuak eta lerro-amaierako hitzen banaketak zuzendu egiten dira, idazketa eta mezu idatzien 
ulermena egokia dela egiaztatuz, behar direnak sartuz eta aldatuz, ezarritako arau ortografikoak betez. 
BI3.6 Laburdura eta zeinuen erabilera egiaztatu egiten dira, eta, ezarritako arau ortografikoen arabera, behar 
denean, zuzendu egiten dira. 
BI3.7 Egiaztatutako dokumentu edo fitxategiko datu eta testuak ezarritako prozeduren arabera erregistratzen dira, 
ustekabean egiaztatu gabeko informazioa ez bidaltzeko. 
BI3.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testu-
prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibo konbentzionalak, fotokopiagailuak, 
faxa, euskarri informatikoak eta konbentzionalak. Lan-prozeduretako eskuliburuak. Erakundearen kalitate-eskuliburua 
edo -irizpideak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Datu eta testu grabatu zehatz, garbi, antolatu eta aurreikusitako epeetan entregatuak. Dokumentazio ondo erregistratua. 
Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera hobezina. Enpresaren irudia modu egokian transmititzea. Erakundearen 
barne- eta kanpo-arauak betetzea. Norberaren jarduera lantaldean integratzea. Emaitzei begira egindako lan-jarduerak. 
Produktibitatea eta eraginkortasuna. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ildoak, erakundearen eskuliburua, erakundearen araudia, erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, 
dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste eskuliburu batzuk (ekipo eta aplikazio informatikoen erabilerari 
buruzkoak, bulegoko ekipoen erabilerari buruzkoak). Datuen babesa, segurtasun elektronikoa eta laneko segurtasuna. 

 
 
 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO ETA INFORMATIKOKO ARTXIBOA 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0978_2 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kudeaketako edo bulegoko fitxategi-sistemaren ekipamendua ondo dabilela, egokia dela eta egoera onean dagoela 
egiaztatzea, ezarritako prozedura eta arauak kontuan hartuta, dokumentazioa berreskuratzea eta haren atzipena eta 
kontserbazioa bermatzeko. 

BI1.1 Kudeaketako edo bulegoko fitxategi-sistemaren ekipo informatikoen funtzionamendua egiaztatu egiten da, 
abian jartzen dela eta indarrean diren barne-arauak eta xedapenak betetzen dituela ikusita, segurtasunari, datuen 
babesari eta konfidentzialtasun elektronikoari dagokienez. 
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BI1.2 Erreprodukzio-ekipoak (fotokopiagailuak, eskanerrak, funtzio anitzeko inprimagailuak, erreproduzigailuak eta 
abar) aldizka berrikusten dira, erabilera-eskuliburuen arabera adierazle guztiak egiaztatuz eta gorabehera 
posibleak hautemanez. 
BI1.3 Bulegoko fitxategi-altzariak ondo mantentzen direla eta haien egoera eta funtzionamendua egokia dela 
egiaztatzen da, eta dokumentazio, argi, hezetasun, hauts eta tenperaturaren berreskuratze, segurtasun eta 
ingurumen-kontroleko neurriak betetzen diren begiratzen da. 
BI1.4 Fitxategi-elementu, dokumentu-edukiontzi, etiketa, artxibo, karpeta, bereizgailu eta abarren egoera ona dela 
eta egokiak direla egiaztatzen da, eta artxibo-eskuliburuari eta artxibatutako dokumentazioaren ezaugarriei ondo 
egokitzen zaien begiratzen da. 
BI1.5 Bulegotikako ekipoak lanerako kondizio egokietan mantentzen dira, eta, ezarritako maiztasunez, 
kontsumigarriak aldatzen dira (papera, tonerra edo tinta-kartutxoak) eta, behar bada, terminalak garbitzen dira, 
barne-arauak eta ingurumena errespetatzekoak betez. 
BI1.6 Aplikazio informatikoak, behar denean, barne-prozedurak eta egile-eskubideei buruz indarrean dauden 
xedapenak betez eguneratzen dira, eta, egokia denean, lizentziarik gabeko software librea erabiltzen da. 
BI1.7 Sistemari probetxu hobea ateratzen laguntzen duten tresnak erakundeak ezarritako maiztasunez 
exekutatzen dira, bai eta sistemaren funtzionamenduak hala eskatzen duenean ere. 
BI1.8 Ekipo eta aplikazio informatikoetan detektatutako jardun anomaloa erabiltzaile gisa konpontzen da, behar 
denean laguntzako eskuliburuetara edo barneko edo kanpoko arduradun teknikoengana joz, ezarritako bide eta 
prozeduren bidez. 
BI1.9 Fitxategiak eta informazioa lanpostuan eta sarean osorik kontserbatzen direla bermatzeko hartu beharreko 
neurriak eraginkortasunez aplikatzen dira ezarritako prozedurei jarraikiz, eta ezarritako maiztasunez egiaztatzen da 
fitxategien babes- eta segurtasun-tresnak aktibatuta daudela. 

LB2: Artxiboak edo karpetak erakundeko prozedura eta arauen arabera antolatzea, instalatutako sistema eragilearen 
ezaugarriez baliatuz, ondoren haiek bizkor eta segurtasunez berreskuratu eta atzitzeko. 

BI2.1 Dokumentazioa daukaten fitxategiak erakundeko sailkapen-jarraibideen arabera sortzen dira, eta 
proposatutako izenak edo izen esanguratsuak ematen zaizkie. 
BI2.2 Artxiboak eta dokumentazioa logikoki eta modu koherentean antolatzen dira (zenbaki, alfabeto, kronologia 
edo gaiaren arabera elkartuz), prozedurak, artxibo-eskuliburuak eta/edo enpresako erabilera eta ohiturak kontuan 
hartuta. 
BI2.3 Antzeko dokumentuak azpikarpetak erabiliz edo sortuz bereizten dira, eta, hala, haien berrekuratze eta 
atzipena erraztu egiten da. 
BI2.4 Informazioa biltegiratzeko euskarrietan dauden artxibo-sistema informatikoak antolatzeko, forma homogeneo 
eta dinamikoko zuhaitz-egiturak, izen adierazgarriak eta edukira egokitutako sailkatze-sistemak erabiltzen dira. 
BI2.5 Artxiboaren aurkibide alfabetikoa, gaikakoa eta kronologikoa eskura dauden trenen bidez eguneratzen dira, 
fitxategi edo karpeten antolaketa-egitura kontuan hartuta ondoren aurkitu ahal izateko. 
BI2.6 Informazioa eduki behar duten fitxategi edo karpeten leku-aldatze edo kopiak bizkor eta ezarritako 
prozedurak betez egiten dira. 
BI2.7 Fitxategi edo karpeten ezabatzea protokoloari jarraikiz egiten da, ezabatu beharreko elementuen edukia 
begiratuta, informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak aplikatuz, eta ingurumena errespetatuz. 
BI2.8 Artxibo-sistemaren antolakuntzaren hobekuntzak haren erabileran detektatutako akatsekin bat etorriz 
proposatzen dira, erakundeak ezarritako prozeduren bidez. 
BI2.9 Erabilerako edo laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz 
lineaz kanpo erabiltzekoak, sistema edo haren tresnak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako 
zalantzetan edo arazoetan. 

LB3: Dokumentazioaren zaintza, sarbidea eta erreprodukzioa bermatzea, euskarri konbentzionalean eta/edo digitalean, 
informazioaren kontserbazio, segurtasun eta isilpekotasunari buruzko barne-prozedura eta legeak aplikatuz, 
dokumentazioa fidagarria eta benetakoa izan dadin laguntzeko. 

BI3.1 Artxibatu beharreko dokumentazioa paperean edo digitalki erreproduzitzen da (erreprografia-baliabide, 
eskaner, kamera digital edo beste gailuren baten bidez), ezarritako irizpideen arabera, zehatz eta eskatutako 
kantitate eta epeetan, eta originalekin erkatzen da, ezarritako prozeduraren arabera. 
BI3.2 Dokumentazioa erabilgarri dauden euskarrien bidez erregistratzen da, gerora hura aurkitzen laguntzen duten 
kodeak esleituz eta erakundeak ezarritako sailkapen-, ordena- eta lehentasun-irizpideak aplikatuz, haien 
existentzia ziurtatu ahal izateko. 
BI3.3 Artxiboaren aurkibidea eraginkortasun eta segurtasunez erabiltzen da, dokumentuak atzitzen eta 
berreskuratzen laguntzeko ezarritako tresna informatikoaren bidez. 
BI3.4 Dagoeneko formatu digitalean artxibatu diren paperezko dokumentuak suntsitu egiten dira, hala badagokio, 
erabilgarri dauden baliabide elektroniko edo konbentzionalen bidez, datuak babesteko irizpideak eta arauak 
aplikatuz. 
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BI3.5 Fitxategi informatikoen segurtasun-kopiak (euskarri desberdinetan eginak) erabilgarri dauden aplikazioek edo 
erakundeak zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten dira. 
BI3.6 Dokumentazioa zaindu egiten da eta aldizka eguneratzen da, barne-arauak edo indarrean dagoen legeak 
ezartzen dituen kondizio fisiko eta segurtasun-mailak betez. 
BI3.7 Saileko, sailetik kanpoko, erakundeko, erakundetik kanpoko edo administrazio publikoko pertsonei 
dokumentaziorako sarbidea edo hura kontsultatzeko aukera ematen zaie indarrean dagoen araudia eta barne-
arauak betez 
BI3.8 Erabilera mugatuko dokumentazioaren jarduera-esparruko edo esparru horretatik kanpoko kideek 
dokumentu horientzat egindako eskaerentzako baimen arautua haren egiazkotasuna gainbegiratuz eskatzen da. 

LB4: Erakundeko datu-baseetako informazioa eguneratua mantentzea, lortutako datuak formulario, taula edo beste 
zerbitzu baten bidez sartuz, eta, haien erabilera eraginkorra izan dadin, antolaketa, osotasuna eta konfidentzialtasuna 
bermatuz. 

BI4.1 Datuak sartzeko taula eta formularioen diseinuak datu-baseak kudeatzeko sistemetako morroiak erabiliz 
sortzen dira, sartu nahi den informazioa eta emandako jarraibideak kontuan hartuta. 
BI4.2 Datu-baseak kudeatzeko sistemako datuak ordenatu, sailkatu eta, behar bada, indexatu egiten dira 
erakundeak ezarritako irizpidearen edo informazioa bizkor atzitzeko egokiena denaren arabera. 
BI4.3 Informazioa, datuak edo fitxategiak erabilgarri dauden formulario edo taulen bidez sartzen dira, zuzen 
sartzen dira dagozkien eremuetan, eta, behar bada, kodea esleitzen zaie ezarritako arauen arabera. 
BI4.4 Datu-baseetako erregistroak eguneratzeko eta ezabatzeko, dagozkien ekintzak zehatz aplikatzen dira, eta 
beti gordetzen da aldaketaren aurreko kopia bat. 
BI4.5 Datu-basean jasotako informazioa babesten da, erakundeak ezarritako maiztasunez segurtasun-kopiak 
eginez. 
BI4.6 Datu-baseen erabilerarako ezarritako arauak zorrotz aplikatzen dira, eta kasu guztietan egiaztatzen da behar 
den segurtasun-maila eta behar diren sarbideak ezarri direla. 
BI4.7 Erabileraren edo laguntzaren dokumentazio tekniko edo eskuliburuak (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak) 
eraginkortasunez aplikatzen dira, azaldutako prozeduren arabera, zalantzak eta gorabeherak argitzeko. 

LB5: Erakundearen datu-baseko informazioa eskuratzea eta transmititzea, kontsulta, txosten eta pertsonalizatutako edo 
aldez aurretik finkatutako beste objektu batzuen bidez, emandako jarraibideen edo jardueraren beharren arabera, eta 
mantentze-lanak, segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz. 

BI5.1 Behar den informazioa lortzeko aldez aurretik finkatutako zerbitzurik ez badago, kontsultak, iragazkiak eta 
beste bilaketa-objektu batzuk sortzen dira morroien bidez, dauden ekintza- eta hautaketa-aukeren artean hautatuz, 
eta irizpide zehatzak aplikatuz. 
BI5.2 Datu-baseen kontsultak zehatz egiten dira, eskura dauden funtzio edo morroiak erabiliz (iragazki- edo 
bilaketa-aukerak, aldez aurretik ezarritako ekintzen edo hautaketen kontsultak, eremu gakoak eta abar), emandako 
jarraibideak edo jardueraren beharrak kontuan hartuta. 
BI5.3 Bilaketen emaitzak modu egituratu eta egokienean erakusten dira, izenburu adierazgarriekin, txosten, taula 
edo beste formatu batean, erakundearen estilo-liburua errespetatuz, eta bilatzen den emaitzaren arabera, datu-
baseak kudeatzeko sistemaren morroiak egindako dokumentua oinarri hartuta. 
BI5.4 Aplikazioan aurrez finkatu ez diren txosten edo dokumentuetan informazioa aurkezteko, erabilgarri dauden 
morroien bidez sortzen dira txosten edo dokumentu horiek, tauletako eremuak edo kontsultak hautatuz, eta datuak 
txostenaren asmoen arabera antolatuz. 
BI5.5 Datu-baseak kudeatzeko sisteman aldez aurretik finkatutako txostenetan informazioa aurkezteko, funtzio 
jakinak erabiltzen dira, eta, behar bada, murrizketa-irizpideak ere bai, emandako jarraibideen edo txostenaren 
beharren arabera. 
BI5.6 Dokumentazioa kudeatzeko beste aplikazio batzuekin informazioa txosten edo dokumentuetan aurkezteko, 
erabilgarri dauden morroien bidez egiten dira txosten edo dokumentu horiek, datu-basea haiekin erlazionatuz, eta, 
behar bada, esteka eguneragarriak sortuz. 
BI5.7 Sortutako dokumentu edo txostenetan akatsik ez dagoela eta emandako informazioa eskatutakoarekin bat 
datorrela egiaztatzen da. 
BI5.8 Datu-baseak atzitzeko eta erabiltzeko ezarritako segurtasun-arauak zorrotz aplikatzen dira, eta egiaztatu 
egiten da behar diren sarbideak eta segurtasun-maila ezarri direla. 
BI5.9 Erabileraren edo laguntzaren dokumentazio tekniko edo eskuliburuak (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak) 
eraginkortasunez aplikatzen dira, azaldutako prozeduren arabera, zalantzak eta gorabeherak argitzeko. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bulegotika-ekipoak, terminal informatikoak, eramangarriak, inprimagailuak, eskanerra, faxa, fotokopiagailua, artxibo 
konbentzionalak eta euskarri informatikoak, kamera digitalak, telefonia finkoko eta mugikorreko ekipoa, beste batzuk. 
Sare informatikoak, Internet, intraneta.  Posta eta agenda elektronikoa. Aplikazio informatiko orokorrak: sistema eragilea, 
datu-baseak kudeatzeko sistema, datu-baseak, eta abar. Bulego-materiala. Formularioak, informazio-eskaera, 
zerrendak, inprimakiak, eta abar. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Erakundeko arauen arabera antolatutako artxiboak. Zuzen antolatutako eta eguneratutako informazioa, entrega-epeak 
betez. Txosten akatsik gabe prestatuak, modu antolatuan aurkeztuak eta egituratuak. Datu-baseetatik lortutako eta 
transmititutako informazioa, garaiz, ezarritako moduan eta ondo babestua. Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera 
hobezina. Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Dokumentu eta informazio zuzen erregistratuak eta artxibatuak. 
Sareetan eta datu-baseetan egindako bilaketak, inportazioak eta esportazioak. Erakundearen barne- eta kanpo-arauak 
betetzea. Ingurumenarekiko errespetua. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gai hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena babestea eta zaintzea, datuen 
babesa, segurtasun elektronikoa, administrazio elektronikoa. Barneko prozedurari buruzko eskuliburuak, estilo-liburuak, 
ekipo informatikoak eta aplikazio informatikoak erabiltzen laguntzeko eskuliburuak eta fitxategiak. Sarean argitaratutako 
informazioa. Askotariko argitalpenak: aldizkari ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-aldizkariak, beste zenbait. 
Formularioen eta informazioa jasotzeko eta aurkezteko txostenen formatu askotarikoak.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala 
ATZERRIKO HIZKUNTZA BATEAN KOMUNIKATZEA ERABILTZAILE 
INDEPENDENTE MAILAREKIN (B1 ATALASEA, TARTEKO MAILAREN 
BALIOKIDEA) BEZEROEKIKO HARREMANETAKO JARDUERA 
ADMINISTRATIBOETAN 
 

Kodea: UC0977_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroekiko harremanetako jarduera administratiboak egitean atzerriko hizkuntza estandar batean ahoz argi 
adierazitako informazioak, aginduak eta eskaerak zehatz interpretatzea, eskatzailearen eskariak behar bezala asetzeko, 
eta informazioa segurtasun-maila jakin batez jasotzea. 

BI1.1 Bere jardueran jasotzen dituen hitzezko agindu tekniko laburrak zehaztasunez interpretatzen dira, akatsak 
eta gaizki-ulertuak saihestuz. 
BI1.2 Bezeroekiko harremanekin lotutako jarduera profesionaleko telefono-deien grabazioak (ahoskera garbi eta 
estandarrekoak) ulertu egiten dira gehienbat, eta informazioaren edukia identifikatzen da. 
BI1.3 Ikus-entzunezko baliabide tekniko, bideo, CD, DVD edo beste euskarri batzuen bidez transmititutako 
informazio administratibo edo komertzialeko puntu nagusiak arazorik gabe ulertzen dira, ahoskera erraza eta 
garbia bada. 

LB2: Atzerriko hizkuntza estandar batean ohiko gaiei buruz idatzitako dokumentazio administratiboa edo komertziala 
interpretatzea, informazio orokor edo espezifikoak bilatzeko eta eskuratzeko, eta jasotako aginduez jabetzea eta 
informazioa konfiantza-maila jakin batez helaraztea. 
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BI2.1 Dokumentazio komertzial eta administratibo labur, erraz eta ohikoa (txostenak, korrespondentzia ofizial eta 
komertziala hizkuntza estandarrean, barruko edo kanpoko oharrak, liburuxkak, jarraibideak, kudeaketako 
softwareari buruzko eskuliburuak, eskariak, fakturak, eta beste batzuk) behar bezala interpretatzen da, informazio 
garrantzitsuena eskuratuz eta laburbilduz. 

BI2.2 Sektoreko dokumentu espezifikoetako (artikuluak, produktuen eta prezioen katalogoa, liburuxkak, eta beste 
batzuk) puntu nagusiak zehatz-mehatz aurkitzen dira, eta konfiantza jakin batez laburtzen eta transmititzen dira 
horretarako dauden baliabideen bidez. 

BI2.3 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki erabiltzen da, 
testuinguruan ondo kokatuz eta koherentzia-irizpideak betez. 

BI2.4 Bezeroekiko harremanekin lotutako jarduera administratiboekin zerikusia duten informazio telematikoak eta 
ikus-entzunezko materialak —aski poliki eta argi artikulatuak— ondo interpretatzen dira, puntu nagusiak 
laburbilduz eta oharrak idatziz hartuz, gero berriz erabiltzeko. 

BI2.5 Jarduerarekin zerikusia duten informazio-iturri atzerriko hizkuntza batean emanak —baita luzeak badira 
ere— aztertu egiten dira, edukia identifikatuz eta informazio garrantzitsua detektatuz. 

BI2.6 Prentsa-artikulu laburrak interpretatu egiten dira, azkar aurkituz behar den informazio espezifiko eta 
garrantzitsua.  

BI2.7 Onlineko komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da, eta foroetako, txatetako, SMSetako eta 
beste bitarteko batzuetako komunikazio telematikoak arindu egiten dira. 

LB3: Ahozko informazioa atzerriko hizkuntza batean hitz-jarioz transmititzea, deskribapen eta grabazioen bidez, behar 
diren komunikazio- eta informazio-zuzemenak egin ahal izateko bezeroekiko harremanetako jarduera administratiboetan. 

BI3.1 Komunikazioak, telefono bidezkoak nahiz aurrez aurrekoak, egokitu egiten zaizkie erregistroari (formala eta 
lagunartekoa), hizkuntzaren erabileraren kondizio soziokulturalei eta kortesia- eta kultura-arauei. 

BI3.2 Bisiten harrerako aurkezpenak hitz-jarioz egiten dira, behar bezala erabiliz ezarritako komunikazio-formula 
oinarrizkoak eta hizkuntzaren formula ohikoak. 

BI3.3  Informazio profesionala –erakundearen produktuei edo beste alderdi batzuei buruzkoa, alderdi sozialei 
buruzkoa, garraio, ostatu, bisita turistiko edo beste alderdi ohiko edo aurreikus daitezkeen batzuei buruzkoa—  
hizkuntza estandarrean adierazten dira, argi, zuzen eta hitz-jarioz, alderdi nagusiak zehaztuz eta argumentu 
egokiak eta azalpen xehe eta ulergarriak emanez denbora guztian. 

BI4 Barruko eta kanpoko bezeroentzako informazioaren grabazio telefoniko eta telematikoetan xehe eta zehatz 
erantzuten zaie bezeroen eskariei, bai eta argi, hitz-jarioz eta zuzen ere. 

LB4: Ohiko testu administratibo eta komertzialak erraz eta koherentziaz idaztea eta betetzea atzerriko hizkuntza 
estandar batean, zuzentasun-maila jakin batez eta gramatika eta ortografia ezagutuz, informazio erraza transmititzeko, 
eskariak egiteko edo jarduerak, produktuak edo beste alderdi batzuk deskribatzeko. 

BI4.1  Komunikazio idatziak egokitu egiten zaizkie erregistroari (formala eta lagunartekoa), hizkuntzaren 
erabileraren kondizio soziokulturalei, kortesia- eta kultura-arauei, erabilerei, jarrerei edo beste batzuei. 

BI4.2 Komunikazioak, ohikoak eta ezohikoak, gutun komertzial errepikatuak, txosten laburrak, faxak, mezu 
elektronikoak, informazio-eskariak, ohar errazak edo beste batzuk koherentziaz idazten dira, eta informazio 
garrantzitsua transmititzen dute, komunikazio-mota bakoitzerako lexiko, egitura eta aurkezpen egokiak erabiliz. 

BI 4.3 Komunikazioko edo informazioko formularioak eta dokumentu administratiboak, salerosketetakoak, 
produktuen katalogoak, eskariak, albaranak, fakturak, erreklamazioak eta beste batzuk koherentzia gramatikalari 
eutsiz idazten dira, eta behar den informazioa identifikatzen eta transmititzen da. 

BI4.4 Barruko zein kanpoko bezeroek atzerriko hizkuntza batean eskatzen dituzten txostenak (izapide 
administratiboekin, informazio-eskariekin, saldu osteko arreta-zerbitzuarekin edo beste batzuekin lotuak) labur eta 
erraz idazten dira, deskribapen xeheak eginez, eta, hala badagokio, norberaren iritzia segurtasunez adieraziz. 

BI4.5 Ohiko dokumentu administratibo edo komertzialen alderantzizko itzulpenak  literalki egiten dira hizkuntza 
estandarrean, lexiko, sintaxi- eta ortografia-arau nagusiak betez. 

BI4.6 Itzulpen-tresnetatik, eskuliburuetatik edo tresna informatikoetatik datorren informazioa egoki erabiltzen da, 
testuinguruan ondo kokatuz eta koherentzia-irizpideak betez. 

BI4.7 Onlineko komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da, eta foroetako, txatetako, SMSetako eta 
beste bitarteko batzuetako komunikazio telematikoak arindu egiten dira. 

LB5: Barruko eta kanpoko bezeroekin (edo beste eragile batzuekin) hitz-jarioz komunikatzea atzerriko hizkuntza batean, 
bezeroen eskariei aurrez aurre, telefonoz edo modu telematikoan erantzunez, zuzemen administratiboak 
eraginkortasunez egiteko. 
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BI5.1 Bisitei harrera egitean, bezeroa identifikatzean, aurkeztean, tratatzean, eta hari arreta ematean, hitz-jarioz 
egiten dira ahozko komunikazioak, behar bezala erabiliz ezarritako komunikazio-formula oinarrizkoak eta 
hizkuntzaren formula ohikoak, eta xehetasunez erantzunez egin ditzaketen beste galdera batzuei. 

BI5.2 Telefono-deiak jasotzean, ahozko komunikazioak hitz-jarioz, zuzen eta eraginkortasunez egiten dira, behar 
bezala erabiliz arreta telefonikorako ezarritako komunikazio-formula oinarrizkoak eta hizkuntzaren formula ohikoak, 
eta laguntzarik gabe konponduz diskurtsoaren formulazioan gerta daitezkeen arazoak. 

BI5.3 Hizkuntza estandar argian egindako bezeroen eskariak, telefono bidez zein aurrez aurre egindakoak, argi eta 
eraginkortasunez erantzuten dira, eta behar diren azalpenak eskatzen zaizkio solaskideari. 

BI5.4 Ahozko komunikazio guztietan, zehaztasunez erabiltzen da testuinguru-informazioa eta ez-hitzezkoa, eta 
esaldi eta hitz ezohikoen esanahia identifikatzen da. 

BI5.5 Ilun edo ulergaitz samar adierazitako informazioaren esanahia egiaztatu egiten da, erabiltzen ari den 
hizkuntzaren esamolde egokiak erabiliz edo erakunde barruko zein kanpoko pertsona egokien laguntza eskatuz. 

BI5.6 Komunikazio-eten edo -arazo bat gertatzen denean, hitzezko estrategiak erabiltzen dira: erabilitakoa forma 
egokia ote den galdetzen da; behar izanez gero, berriz hasten da diskurtsoa; edo gaizki-ulertuak eragin ditzaketen 
esamoldeak zuzentzen dira. 

BI5.7 Bezeroekin atzerriko hizkuntza estandar batean izandako elkarrizketa ondo artikulatuak (bezeroei harrera 
egitean, aurkezpenak egitean, eskariei erantzutean, informazioa eskatzean edo antzeko egoeraren batean) 
arazorik gabe jarraitzen dira, baita luzeak badira ere, eta behar diren errepikapenak edo argibideak eskatzen 
zaizkie solaskideei. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 

Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa. Erabiltzaile-inguruneko 
aplikazio informatikoak eta espezifikoak (kudeaketa komertzialeko edo CRM aplikazioak, hiztegiak, itzultzaileak eta 
beste). Telefonia. Esku-agendak eta elektronikoak. Aireportuei, portuei, bidaia-agentziei eta hotelei buruzko 
erreferentzia-iturriak atzerriko hizkuntza batean. Turismo-gidak eta bidaia-katalogoak atzerriko hizkuntza batean. 
Atzerriko herrialdeetako protokolo eta kortesia-arauak. Ikus-entzunezko ekipoak. Fotokopiagailuak, faxa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 

Administrazio orokorreko edo salerosketako sailetako dokumentazio sinple eta espero izatekoak (gutun komertzialak edo 
ofizialak, faxak, mezu elektronikoak, ohar laburrak, eskariak, albaranak, fakturak, erreklamazio-orriak eta beste) atzerriko 
hizkuntza batean zehatz eta koherentziaz idatziak, eta dokumentu- eta hartzaile-motara egokituak. Oinarrizko ahozko 
komunikazioak arintasunez eginak: bisitariak hartzea eta agurtzea, arreta ematea, kexak eta erreklamazioak jasotzea, 
mezuak jasotzea eta bidaltzea, edo aurreikus daitezkeen beste egoera batzuk. Dokumentu sinpleen alderantzizko 
itzulpenak. Egokitasun soziolinguistikoa solaskidearen kultura kontuan hartuz. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 

Jarraibideak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei buruzko informazioa, 
eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste).  Korrespondentziari, gramatikari, erabilerei eta 
esapideei buruzko atzerriko hizkuntzetako eskuliburuak. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta 
antonimoenak. Enpresari buruzko informazioa atzerriko hizkuntzaren batean: produktuen katalogoak, publizitate-
liburuxkak eta beste batzuk. Atzerriko hizkuntzaren batean idatzitako argitalpenak: eskuliburuak, katalogoak, 
egunkariak.. Sareetan atzerriko hizkuntzaren batean argitaratutako informazioa. Komunikazioaren helburu den 
hartzailearen kulturari eta zibilizazioari buruzko eskuliburuak atzerriko hizkuntzaren batean. Bidaia-gidak, bidaia-motak, 
garraio-sistemak, ostatu-motak eta bidaia-aseguruak atzerriko hizkuntzaren batean 
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6. gaitasun-atala 
INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA KUDEATZEKO  
BULEGOTIKA-APLIKAZIOAK ERABILTZEA 
 

Kodea: UC0233_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipo informatiko erabilgarriak erabiltzaile-mailan badabiltzala egiaztatzea, eta haien eraginkortasuna bermatzea, 
ezarritako prozedurei eta arauei jarraikiz, gero kudeaketa eraginkor bat egin ahal izateko. 

BI1.1 Ekipo informatiko erabilgarrien oinarrizko funtzionamendua egiaztatu egiten da, abian jartzen dela eta 
indarrean diren barne-arauak eta xedapenak betetzen dituela ikusita, segurtasunari, datuen babesari eta 
konfidentzialtasun elektronikoari dagokienez. 
BI1.2 Sistema eragilea konektatzean, sare-konexioak eta telefono-sarbidea egiaztatzen dira, eta haien 
erabilgarritasuna eta karpeta edo webgune partekatuetarako sarbidea berresten da. 
BI1.3 Ekipo eta aplikazio informatikoetan detektatutako jardun anomaloa erabiltzaile gisa konpontzen da, behar 
denean laguntzako eskuliburuetara edo barneko edo kanpoko arduradun teknikoengana joz, ezarritako bide eta 
prozeduren bidez. 
BI1.4 Aplikazio informatikoak eguneratu egiten dira, hala badagokio erabilgarri ez dauden tresnak instalatuz edo 
bertsioak eguneratuz, egile-eskubideei dagokienez indarrean dauden barne-prozedurei eta xedapenei jarraikiz, 
eta, aukera denean, lizentziarik gabeko software libreko sistemak erabiliz. 
BI1.5 Dokumentazioa eduki behar duen ekipo informatikoaren eguneratze-hobekuntzak nagusi hurrenari 
proposatzen zaizkio, haren erabileran detektatutako akats edo gorabeherekin batera, erakundeak ezarritako 
prozeduren bidez. 
BI1.6 Erabilerako edo laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz 
lineaz kanpo erabiltzekoak, ekipo informatikoa erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan 
edo arazoetan. 

LB2: Eskatutako informazioa intranetean edo Interneten eskuratzea eta antolatzea, jasotako jarraibideei eta ezarritako 
prozedurei jarraikiz, erakundearen jarduerak garatzeko, laguntzeko dauden bitarteko elektroniko eta eskuzkoen bidez. 

BI2.1 Informazio-iturriak identifikatu eta lehenetsi egiten dira, sartzeko erraztasunaren eta fidagarritasun 
egiaztatuaren arabera, erakundeak definitutako premien arabera. 
BI2.2 Jarduerarako behar den informazioa, erakundearen artxiboan erabilgarri dagoena, irizpide zehatzekin bilatuz 
eskuratzen da, ezarritako aldizkakotasunaz eguneratzen da, eta haren funtzionaltasuna eta osotasuna aztertzen 
da. 
BI2.3 Internetetik edo bestelako iturri legal eta etikoetatik behar den informazioa arin eskuratzen da, fidagarritasun 
egiaztatua duten bilaketa-tresnak erabiliz (bilatzaileak, gai-aurkibideak, bilaketa-eragileak eta beste). 
BI2.4 Sarean bilaketak egiteko irizpideak modu eraginkorrean erabiltzen dira, emaitza-kopurua murrizteko, iturri 
fidagarriena erabiliz. 
BI2.5 Eskuratutako datuak behar diren bulegotika-tresnak erabiliz lekualdatzen dira, eta gero erabiltzeko bitarteko 
dokumentuak sortzen dira, ezarritako segurtasun-sistemak aplikatuz. 
BI2.6 Bilaketaren emaitzak garbitzeko eta homogeneizatzeko eragiketak egiten dira: detektatutako akatsak 
zuzentzen dira, zentzurik gabeko balioak edo erregistro bikoiztuak ezabatzen dira, eta balio lehenetsiak edo beste 
batzuk esleitzen edo kodetzen dira, jasotako jarraibideen arabera. 
BI2.7 Jasotako informazioa, edo datuak garbitu eta homogeneizatu ondorengoa, artxibatu edota erregistratu egiten 
da, ezarritako barne-prozedurei jarraikiz. 
BI2.8 Barne- edo kanpo-sareko informazioa eskuratzeko eta bilatzeko dauden segurtasun- eta pribatutasun-arauak 
zorrotz errespetatzen dira. 
BI2.9 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB3: Maiz erabiltzen diren dokumentuak prestatzea, testuak prozesatzeko edo autoeditatzeko aplikazio informatikoak 
erabiliz, eskatutako informazioa ezarritako epeetan eta moduan entregatzeko. 

BI3.1 Jardun-esparruan behar diren dokumentuak (txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, 
memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, jakinarazpenak, barne-oharrak, eskabideak edo beste batzuk) 
idatzi egiten dira eskuizkribuek, ahots-iraulketak edo bestelako euskarriek emandako informazioa erabiliz, 
zehaztasunez eta formatu egokian gordeta, bulegotika-tresnak trebetasunez erabiliz. 
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BI3.2 Maiz erabiltzen diren dokumentuetarako testu-txantiloiak sortzen dira, zehaztasunik ezak optimizatzeko eta 
murrizteko, bulegotika-aplikazio egokiak erabiliz, hala badagokio estilo-arauak eta irudi korporatiboa errespetatuz, 
dokumentu-motarekin gordez erabiltzaile-terminalean, sarean edo bestelakoetan, eta sailkatzeko jarraibideen 
arabera. 
BI3.3 Aurrez definitutako formatu bat duen dokumentazioa osatu egiten da informazioa oinarrizko dokumentu edo 
txantiloietan txertatuz eta formatuari eutsiz. 
BI3.4 Dokumentuetan sartutako datuetan zehaztasunik ezak edo akatsak dauden begiratzen da bulegotika-
aplikazioaren tresnen edo morroien laguntzaz, eta, hala badagokio, zuzendu edo emendatu egiten dira. 
BI3.5 Dokumentuak prestatzean ezarritako prozedura eta teknika mekanografikoak nagusitasunez eta doitasunez 
betetzen dira, lanerako jarrerari eutsiz, segurtasun- eta osasun-baldintza egokiei jarraikiz. 
BI3.6 Dokumentuen antolamendu hobea eskaintzen duten elementuak (goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, indizea, 
bibliografia edo beste batzuk) zuzen txertatzen dira dagokien tokian, hala badagokie iturriak aipatuz eta egile-
eskubideak errespetatuz. 
BI3.7 Lan-dokumentuetako informazioa berrerabili edo ezabatu egiten da, dagokionaren arabera, haren edukia 
gainbegiratuz, ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera, eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak 
errespetatuz. 
BI3.8 Testuak prozesatzeko edota autoeditatzeko dokumentuak mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien 
edukia gainbegiratuz, eta informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 
BI3.9 Azken dokumentu editatua dokumentu inprimatuarekin konparatzen da, haren doikuntza zehatza egiaztatuz, 
eta irakurgarritasuna galarazten duen lerro solterik, orrialde-jauzirik edo bestelakorik ez dagoela egiaztatuz, eta 
emaitzen kalitatea eta hobekuntza indartuz. 
BI3.10 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB4: Behar diren datu, kalkulu, eransketa, iragazte, estatistika edota grafiko zehatzak eskuratzea, kalkulu-orriak 
eskaintzen dituen funtzio guztiekin lan eginez, dokumentu fidagarriak eta kalitatezkoak sortzeko. 

BI4.1 Kalkulu-orrien liburuak bulegotika-aplikazioaren tresnen bidez sortzen dira, orrien atalak erlazionatuz (egokia 
bada), eta erabiltzailearen terminalean, sarean edo beste lekuren batean gordetzen dira, erakundearen sailkatzeko 
jarraibideen eta dokumentu-motaren arabera. 
BI4.2 Kalkulu-orriak xede berriaren arabera eguneratzen dira berrerabili behar direnean, kalkulu-orriak berak dituen 
tresnen bidez. 
BI4.3 Kalkulu-orrietan maiz erabiltzen diren formulak eta funtzioak doitasunez erabiltzen dira, behar denean 
habiaratuz, eta lortutako emaitzak egiaztatu egiten dira, espero zirenak izan daitezen. 
BI4.4 Babesa behar duten gelaxka, orri eta liburuei sartzeko pasahitz eta kontrol egokiak ezartzen zaizkie 
aplikazioaren prestazioak erabiliz, eta zer segurtasun, konfidentzialtasun eta babes behar den zehazten da. 
BI4.5 Maiz erabiltzen diren grafikoak zehatz, azkar eta argi egiten dira morroiaren bidez, behar diren datu-barrutiak 
ezarriz, formatu eta titulu adierazgarriak aplikatuz, eta eskatutako informazio-motarako kokapen egokia zehaztuz. 
BI4.6 Orrialdeen eta inprimatze-arearen konfigurazioa ezartzen da tresnaren aukeren bidez, ondoren inprimatzeko. 
BI4.7 Kalkulu-orriak (dokumentuak) mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien edukia gainbegiratuz, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 
BI4.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB5: Dokumentazio- eta informazio-aurkezpenak modu eraginkorrean prestatzea, epeak errespetatuz, aplikazio 
informatikoak erabiliz, eta jasotako jarraibideen arabera, eskatutako informazioa eta irudi korporatiboa islatzeko. 
BI5.1 Hizlari bati azalpenetan laguntzeko aurkezpen grafikoak, pantailako proiekzioak, diapositibak edo gardenkiak 
trebeziaz prestatzen dira, jasotako jarraibideen arabera, hala badagokio aplikazio informatikoaren tresnak eta 
morroiak erabiliz, eta estilo- eta antolamendu-arauak errespetatuz. 
BI5.2 Edozein euskarri erabilgarritan egindako aurkezpenak mugitzeari, kopiatzeari edo ezabatzeari dagokienez, 
erakundeak ezarritako prozedurak azkar eta zorrotz aplikatzen dira, haien edukiak gainbegiratzen dira, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak betetzen dira. 
BI5.3 Adierazpen grafiko, taula, grafiko, kalkulu-orri, argazki, marrazki, organigrama, audio- eta bideo-artxibo eta 
bestelakoetan behar diren objektuak aurkezpen-motarako edo aurkezpenaren helbururako posizio egokienean 
txertatzen dira, dauden morroiak erabiliz hala dagokionean. 
BI5.4 Aurkezpenetan txertatutako objektuak eraginkortasunez animatzen dira behar denean, aplikazioan dauden 
morroien bidez, eta aurkezpenaren helburua edo emandako jarraibideak kontuan izanda. 
BI5.5 Erakundearen produktuak edo zerbitzuak Internet edo intranet bidez aurkeztean, informazioa modu 
konbentzigarrian aurkezten da, formatu-alderdi guztiak zainduz, eta webgunerako dokumentuaren estiloari, 
kokapenari eta motari buruzko barne-arauei jarraituz. 
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BI5.6 Aurkezpenaren xede den informazioan edo dokumentazioan akats edo zehaztasun ezik ez dagoela 
egiaztatzen da, eta erakundearen sailkapen-jarraibideen arabera gordetzen da, proposatutako izenak edo, hala 
badagokio, ondoren azkar berreskuratzeko aukera ematen dutenak esleituz. 
BI5.7 Aurkezpen egiaztatuaren xede den informazioa edo dokumentazioa aurkezpenaren hartzaile diren pertsona 
edo entitateen esku jartzen da, aurreikusitako epeak errespetatuz, eta ezarritako moduan. 
BI5.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 
BI5.9 Segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz errespetatzen dira. 

LB6: Barneko edo kanpoko datu-baseekin jardutea, behar den informazioa eskuratzeko eta eskaintzeko, ezarritako 
arauen arabera osotasunari, segurtasunari eta konfidentzialtasunari eutsiz. 

BI6.1 Kalkulu-orri edo datu-baseetako tauletan dauden datuak zuzen aurkezten dira, dokumentuari gehien komeni 
zaion formatua, ordena eta banaketa emanda, dokumentuaren helburuaren arabera titulu adierazgarrienak erabiliz, 
eta, hala badagokio, horiek premien edo jasotako jarraibideen arabera iragazita. 
BI6.2 Dokumentuak (gutun-azalak, etiketak edo bestelakoak) prestatzeko behar diren berariazko taula edo datu-
baseetako datuak ezarritako ordenaren arabera konbinatzen dira, erabilitako euskarri-motaren arabera behar diren 
bulegotika-aplikazioen bidez. 
BI6.3 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB7: Lanerako dokumentuetan datuak, taulak, grafikoak eta bestelako objektuak jasotako jarraibideen arabera sartzea, 
zenbait aplikazio informatikori eskatutako informazioa eraginkortasunez berrerabiltzeko. 

BI7.1 Taulak, kalkulu-orriak, grafikoak, marrazkiak, irudiak, hiperestekak eta abar leku egokian txertatzen dira 
dokumentuetan, haien osotasuna ziurtatuz. 
BI7.2 Kalkulu-orritik eskuratutako objektuak dokumentuetan txertatzen dira, baldin eta testu-prozesadore batekin 
edo editatzeko programa batekin editatu behar badira. 
BI7.3 Diapositibak edota aurkezpenak aplikazioak dituen tresnen bidez bidaltzen dira lanerako dokumentuetara, 
haien jarraipena ziurtatzeko. 
BI7.4 Testuak, taulak, grafikoak eta beste objektu batzuk maiz erabiltzen diren mezu elektronikoetan sartzen dira 
tresnen bidez, eta irudi korporatiboa kontuan izanda. 
BI7.5 Txantiloiak konbinatu egiten dira formatu bereko edo beste formaturen bateko artxiboetan dauden datuekin 
aplikazioaren morroien bidez, jasotako jarraibideen arabera dokumentu banakatuak sortuz. 
BI7.6 Txertatutako objektuen kalitatea tresna egokiak erabiliz optimizatzen da (irudi-tratamendua, kolorea 
optimizatzea edo bestelakoak). 

LB8: Ekipo informatiko edota agenda elektronikoetan posta elektronikoko programak erabiltzea, prozeduren eta 
ezarritako araudiaren arabera, korrespondentziaren zirkulazioa eta erabilgarritasuna bermatzeko eta optimizatzeko. 

BI8.1 Jasotako komunikazioen helbidea eta gaia egiaztatu egiten dira helbide-liburuaren edo horretarako den 
beste tresnaren baten bidez, nahi ez diren mezuak saihesteko. 
BI8.2 Igorri behar diren komunikazioak identifikatzeko datuak (hartzailea, gaia, eranskinak, hartu-agiria, beste 
batzuk) nagusi hurrenak emandako datuekin edo datu-base, helbide-liburu edo beste nonbaitetik eskuratutakoekin 
egiaztatzen dira, hutsak edo akatsak detektatuz eta, hala badagokio, zuzenduz. 
BI8.3 Baliabide informatiko edo elektronikoen bidez jasotako edo igorritako korrespondentzia finkatutako irizpideen 
arabera sailkatzen da (erakundeak, datak, beste batzuk), hala badagokio segurtasun-kopia egokiak sortuz, barne-
prozedurei jarraikiz eta iraunkortasun-irizpideak erabiliz. 
BI8.4 Helbide-liburu informatiko edo elektronikoetan sartutako kontaktuak haiek ezagutzean eguneratzen dira, 
edukia ezabatuz edo erabilera optimizatzen duten informazio edo dokumentu berriak gehituz. 
BI8.5 Korrespondentzia edota dokumentazio erantsia azkar eta zehatz birbidaltzen dira (behar denean), hartzailea 
zehatz adieraziz eta mezuaren gorputza egokituz. 
BI8.6 Komunikazio informatiko edo elektronikoetako erroreak edo akatsak azkar eta eraginkortasunez 
identifikatzen eta zuzentzen dira, bere arduraren eremuan, eta, beharrezkoa denean, laguntza teknikoa eskatuz. 
BI8.7 Komunikazio-sistemetako legezko segurtasun- eta konfidentzialtasun-araudia zorrotz aplikatzen da 
korrespondentzia birbidaltzean, erantzutean eta erregistratzean. 
BI8.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 
BI8.9 Posta elektronikoa mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten da, haien edukia gainbegiratuz, eta informazioaren 
segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz betez. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bulegotika-ekipoak, terminal informatikoak, eramangarriak, inprimagailuak, eskanerra, faxa, fotokopiagailua, kamera 
digitalak, telefonia finkoko eta mugikorreko ekipoa, beste batzuk. Posta eta agenda elektronikoa. Aplikazio informatiko 
orokorrak: testu-prozesadorea, kalkulu-orria, aurkezpen grafikoko programak, datu-baseak, beste batzuk. Aplikazio 
informatiko orokorren morroiak. Bulego-materiala. Paper-birringailuak. Inprimakiak, informazio-eskaera, 
errekerimenduak, beste batzuk. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Barne- edo kanpo-sarean eta erakundearen artxibo-sisteman informazioa bilatzea. Zuzen antolatutako eta 
eguneratutako informazioa, entrega-epeak betez. Ezarritako moduan eta garaiz eskuratu, ordenatu, prestatu, integratu 
eta transmititutako informazioa. Dokumentazio akatsik gabe prestatua, modu antolatuan aurkeztua eta egituratua. 
Dokumentazio ondo babestua. Aurkezpenak zenbait euskarritan: artxibo elektronikoak, gardenkiak, beste zenbait. 
Sarean inportatzea eta esportatzea. Erakundearen segurtasuneko eta konfidentzialtasuneko barne- eta kanpo-arauak 
betetzea. Gorabeherak laguntzako eskuliburuen bidez konpontzea. Ingurumenarekiko errespetua.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gai hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena babestea eta zaintzea, segurtasun 
elektronikoa, administrazio elektronikoa. Gai hauei buruzko eskuliburuak euskarri konbentzionalean edo informatikoan 
(linean nahiz lineaz kanpo): barne-prozedura, estiloa, ekipo informatikoen erabilera, bulegoko makinak eta aplikazio 
informatikoak. Laguntza-programak. Posta-informazioa. Sarean argitaratutako informazioa. Askotariko argitalpenak: 
aldizkari ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-aldizkariak, beste zenbait. Informazioa aurkezteko eta 
dokumentuak eta txantiloiak egiteko formatuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
HARRERA- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNIKAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

MERKATARITZAKO ERAGIKETA ADMINISTRATIBOAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

DATUEN GRABAZIOA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

FITXATEGIEN KUDEAKETA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA BEZEROEKIKO 
HARREMANETAKO JARDUERA ADMINISTRATIBOETAN 

 
6. prestakuntza-modulua:  

BULEGOTIKA 

 
7. prestakuntza-modulua:  

BEZEROEKIKO HARREMANETAKO JARDUERA ADMINISTRATIBOETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
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1. prestakuntza-modulua:  
HARRERA- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNIKAK 
 

Kodea: MF0975_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0975_2 Barruko eta kanpoko komunikazioak jasotzea eta prozesatzea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Erakunde tipoen eta administrazio publikoaren egitura funtzionala identifikatzea, informazio-fluxuak eta kanalizazio-
bideak bereiziz ahozko eta idatzizko komunikazioetan (aurrez aurrekoetan, telematikoetan edo elektronikoetan). 

EI1.1 Erakunde-motak bereiztea tamainaren, enpresa-jardueraren eta izaera legalaren arabera. 
EI1.2 Enpresa tipoen egitura funtzionala eta antolakuntzakoa identifikatzea, azalduz nolakoa den informazio-fluxua 
(ahozkoa zein idatzia) sailen, arduradunen edo langileen artean. 
EI1.3 Administrazio publiko guztien antolakuntza-egitura identifikatzea. 
EI1.4 Komunikazio-kanal guztien ezaugarri bereizleak ezagutzea. 
EI1.5 Prozedurari eta irudi korporatiboari buruzko eskuliburuetako egitura eta edukiak ezagutzea. 
EI1.6 Lantalde jakinetako rolak identifikatzea, eta zehaztea nolako erlazio hierarkiko eta funtzionalak dakartzaten talde 
bereko kideen artean eta beste talde batzuetako kideen artean. 
EI1.7 Erakunde tipo bati buruzko komunikazioko kasu praktiko batean, haren antolakuntza-egitura ondo zehaztuta 
dagoela kontuan hartuz: 

• Enpresaren antolakuntza zehaztea organigrama funtzional baten bidez: 

• Arduradun nagusien eta erdi mailakoen sailak eta profilak, langile-kopurua, baliabideak eta ekipo 
teknikoak. 

• Hartzaile eta kanal egokia aukeratzea informazioa modu eraginkorrean helarazteko. 

• Aukeratutako irtenbidea deskribatzea, kontuan hartuz, besteak beste, tamaina, sektorea eta forma 
juridikoa. 

EI1.8 Kasu praktiko ondo zehaztuetan, zeinetan lantalde batean ideia, egoera edo agindu orokorrak proposatzen baitira 
simulazio operatibo eta rol-jokoaren bidez: 

• Dagokion kasurako hitzezko mezua prestatzea, zehatz eta zorrotz. 

• Mezua helarazteko egon daitezkeen arazoak zehaztea. 

• Mezua aurkezteko modurik egokiena zehaztea. 

• Aktiboki entzutea lantaldeko kideen iritziak. 

• Prestatutako hitzezko mezua aurkeztea, ez-hitzezko hizkuntza egokiena erabiliz. 

A2: Ahozko komunikazioko (aurrez aurrekoa edo telematikoa) teknikak aplikatzea, eta erakunde eta solaskide tipoen ohitura 
eta usadio soziokulturalen arabera helaraztea informazioa.  

EI2.1 Erakunde batek ahozko informazioa helarazteko erabili ohi duen ahozko eta keinu bidezko komunikaziorako 
protokoloa identifikatzea. 
EI2.2 Komunikazio-prozeduren zerbitzu-kalitatearen parametroak identifikatzea: Entzute aktiboa, enpatia, adeitasuna, 
hizkuntza ulergarria, konfiantza sortzea, denbora kontrolatzea, edo beste batzuk. 
EI2.3 Kultura desberdinen usadio eta ohitura soziokulturalak bereiztea, behar bezala komunikatzeko beste herrialde 
batzuetako solaskideekin. 
EI2.4 Arreta aurrez aurreko edo telematiko egokia deskribatzea, erabilitako komunikazio-kanalaren arabera. 
EI2.5 Telefonia-ekipoak (finkoa, mugikorra, telefonogunea, luzapenak, beste batzuk) bereiztea eta erabiltzea, eta 
erakundearen irudia egoki identifikatzeko oinarrizko arau batzuk ezartzea hauei dagokienez: erabilera, itxarote-denbora, 
oinarrizko informazioa telefonoa hartzean, dei bat pasatzean, eta abar. 
EI2.6 Komunikazioko edo gai jakin bat azaldu beharreko egoera simulatu batean: 

• Norbera identifikatzea eta solaskidea identifikatzea, dagozkion protokoloa eta zerbitzu-kalitatearen 
parametroak aplikatuz. 

• Erabiltzen diren lexikoa eta esamoldeak zehatz-mehatz egokitzea azalpen- edo elkarrizketa-motara eta 
solaskideetara. 

• Gaiaren edukia talde baten aurrean ahoz azaltzea, argi eta arin, informazioa ondo antolatua emanez. 
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• Baloratzea ea informazioa argi, modu egituratuan, zehatz, adeitasunez, errespetuz eta sentsibilitatez 
helarazten den. 

EI2.7 Telefono bidezko elkarrizketa edo elkarrizketa telematiko simulatu ondo zehaztu batean: 

• Nork bere burua aurkeztea eta solaskidea ezagutzea, protokolo-arauak jarraituz. 

• Jarrera eta elkarrizketa abiapuntuko egoerara egokitzea. 

• Komunikazioa erraztea, komunikazioa garatzeko teknika eta jarrera egokiak erabiliz, eta kalitate-
parametroak aplikatuz solaskidearekin komunikatzean eta hari arreta ematean. 

A3: Egoera tipo batzuetako bisitariei harrera egiteko, arreta emateko eta erregistratzeko prozesua aplikatzea, fase 
bakoitzean behar diren komunikazio-trebetasunak erabiliz. 

EI3.1 Erakunde tipo bateko harrera-egoera deskribatzea, eta funtzio horren garrantzia zehaztea. 
EI3.2 Bisitariei harrera egiteko prozesuko faseak behar bezala identifikatzea: Harrera, identifikazioa, erregistroa, 
kudeaketa eta agurra. 
EI3.3 Zenbait erakunde tipotako espazio askotarikoak kontuan hartuz, harrera egiteko espazioa eta hango material 
osagarriak ondo antolatzeko modua zein den zehaztea. 
EI3.4 Bisitariei edo publiko orokorrari harrera egiteko eta arreta emateko kasu praktiko ondo zehaztuetan: 

• Material osagarri komenigarriak eta harrerako espazioan nola antolatu behar diren erlazionatzea. 

• Gorputz-adierazpeneko teknikak behar bezala aplikatzea. 

• Bisitaria, eskatutako informazioa eta bisitaren helburua  zehaztasunez identifikatzea. 

• Egindako akatsak hautematea, eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzea. 

A4: Komunikazio idatziko teknikak aplikatzea informazio eta dokumentazio ofiziala edo pribatua idaztean eta betetzean, 
bulegotika-aplikazioak eta baliabide elektronikoak erabiliz. 

EI4.1 Dokumentuak (paper-mota, gutun-azalak, beste zenbait) egiteko eta transmititzeko euskarriak eta transmisio-
kanalak identifikatzea (posta elektronikoa, faxa, mezu laburrak edo horren antzekoak). 
EI4.2 Dokumentazio- eta informazio-euskarri egokienak zein diren deskribatzea, komunikazio jakin baterako azkartasun-
, segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak kontuan hartuz. 
EI4.3 Komunikazioetarako inprimakiak edo formularioak, eskariak, erreklamazioak, barne-idatziak, instantziak, ofizioak, 
errekurtsoak eta beste batzuk bereiztea, transmititu nahi den informazioaren arabera. 
EI4.4 Informazioa bilatzeko tresnak (web-orriak, nabigatzaileak, datu-baseak) identifikatzea, informazioa eta 
dokumentazioa prestatzeko. 
EI4.5 Kasu praktiko ondo zehaztu batzuk oinarri hartuta, oinarrizko informazioa ematen dela kontuan hartuz: 

• Txostenak, gutun ofizial, komertzial edo bestelakoak, idatzi profesionalak eta enpresa eta erakunde 
pribatu eta publikoetako dokumentu tipo ohikoak idaztea, ortografia-akatsik gabe, lexiko egokiaz eta 
formatu egokian aurkeztuta. 

EI4.6 Enpresek eta erakunde publiko eta pribatuek datuen babesaren eta dokumentuen kontserbazioaren inguruan bete 
behar duten araudia interpretatzea. 
EI4.7 Simulazio batean, zeinean enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetara bidaltzeko idatzi beharreko 
komunikazio ugari baitaude, hauek egitea, bulegotika-baliabideak eta baliabide telematikoak erabiliz: 

• Komunikazio idatziko teknika egokiak aplikatzea komunikazio-motaren arabera. 

• Dokumentua idaztea, behar bezala betez norberaren hizkuntzaren arau ortografikoa eta sintaktikoak. 

• Hartzailearentzat egokitzea komunikazioetan erabilitako hizkuntza. 

• Inprimakiak eta komunikazio batzuetako formularioak (eskariak, erreklamazioak, administrazio 
publikoetarako idatziak, eta abar) Internetetik eskuratzea, betetzea eta inprimatzea. 

• Testuak prozesatzeko edo norberak editatzeko aplikazio informatikoak arin eta trebeziaz erabiltzea 
dokumentazioak prestatzeko. 

A5: Informazioa eta dokumentazioa modu publikoan eta pribatuan erregistratzeko eta banatzeko teknikak aplikatzea, eta 
sarbidea, segurtasuna eta konfidentzialtasuna erraztea. 

EI5.1 Informazioa antolatzearen xedea eta zer helburu lortu nahi diren deskribatzea. 
EI5.2 Erakunde batean edo administrazio publikoan informazioa antolatzeko aplika daitezkeen teknikak azaltzea. 
EI5.3 Erakundeetako erregistro-, sailkapen- eta banaketa-prozedura ohikoak bereiztea.  
EI2.4 Korrespondentzia- eta paketeria-motak eta haien erabilgarritasuna deskribatzea. 
EI5.5 Enpresek eta erakunde publiko eta pribatuek datuen babesaren eta dokumentuen kontserbazioaren inguruan bete 
behar duten araudia interpretatzea. 
EI5.6 Posta elektronikoko aplikazioak erabiltzea, mezu elektronikoak irekitzeko, inprimatzeko, banatzeko, gordetzeko 
edo ezabatzeko aukera emanez. 
EI5.7 Foroak, txatak, FAQ maiz egiten diren galderetarako eremuak edo antzeko beste tresna batzuk erabiltzea 
komunikazioa behar bezala erregistratzeko eta kontsultatzeko. 
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EI5.8 Dokumentu tipo ondo zehaztu batzuen simulazio batean, informazioa erregistratu eta banatu egin behar dela 
kontuan hartuz: 

• Zehaztea zein den erregistro- eta banaketa-prozedura egokiena erakunde-mota horretarako. 

• Zehaztea zein den korrespondentzia-mota egokiena informazio-eta dokumentazio-mota horietarako. 

• Posta elektronikoko, foroetako, txatetako eta FAQ maiz egiten diren galderetarako eremuak arin eta 
trebetasunez erabiltzea, informazioa erregistratzeko eta banatzeko. 

• Datuen kontrolari eta kontserbazioari buruzko neurriak aplikatzeak duen garrantzia azaltzea. 
 

Edukiak: 

1.  Erakundeetako eta administrazio publikoko komunikazio-prozesuak 
- Erakunde-motak, irizpide hauen arabera: Jarduera-sektorea. Tamaina. Sortzeko forma juridikoa eta beste batzuk. 
- Enpresaren antolakuntza-egitura identifikatzea: Horizontala. Bertikala. Zeharkakoa. 
- Erakundearen egitura funtzionala identifikatzea: 

• Sail-egitura. 

• Enpresaren organigrama: nola egin. 
- Komunikazio-fluxuak: fluxu-diagramak eta informazio grafikoa prestatzea. 
- Komunikazio-kanalak: motak eta ezaugarriak. 
- Administrazio publikoa: antolamendu-egitura eta egitura funtzionala. 
- Taldean lan egiteko teknikak: Harreman hierarkikoak. Harreman funtzionalak. 
- Prozedura-eskuliburuen eta irudi korporatibokoen egituratzea eta aplikazio praktikoa 
- Gai hauei buruz indarrean dagoen araudia: 

• Informazioaren eta komunikazioaren segurtasuna, erregistroa eta konfidentzialtasuna. 

• Datuen babesa, eta informazioko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuak. 

2.  Pertsonen arteko komunikazioa erakundeetan eta administrazio publikoetan 
- Ahozko komunikazioa: Barruko eta kanpoko informazio- eta arreta-arauak. 
- Ahozko komunikazioaren teknikak: Trebetasun sozialak. Protokoloa. 
- Komunikazio ez-hitzezkoa. 
- Irudi pertsonala komunikazio-prozesuetan: Jarrerak. Usadioak. Ohiturak. 
- Kalitate-irizpideak bezeroarentzako edo solaskidearentzako arreta-zerbitzuan: Enpatia. Asertibotasunaren 

oinarrizko printzipioak. 

3.  Bisitariei harrera egitea erakundeetan eta administrazio publikoetan 
- Harrera egiteko espazio fisikoa antolatzea eta zaintzea: 
- Material osagarrien eta ekipoen itxura eta kokapena. 
- Bisitarien sarrera-irteeren kontrola eta erregistroa. 
- Harreman publikoen funtzioak erakundean. 
- Komunikazio-prozesua harreran: Harrera. Identifikazioa. Kudeaketa. Agurra. 
- Portaera- eta harreman-teknika espezifikoak aplikatzea bisitariei. 

• Entzute aktiboa, enpatia eta beste batzuk. 

• Teknika zuzentzaileak aplikatzea. 
- Oinarrizko gorabeherak formulatzea eta kudeatzea. 
- Erregistroari buruz indarrean dagoen araudia. 

4.  Telefono bidezko komunikazioa erakundeetan eta administrazio publikoetan 
- Telefonia-baliabideak, -ekipoak eta -erabilerak: mota ohikoenak ahozko komunikazioetan. 
- Telefonoguneak erabiltzea. 
- Komunikazioa sareetan: intraneta eta Internet. 
- Telefono bidezko komunikazio-ereduak: oztopoak eta zailtasunak informazioa transmititzean. 
- Komunikazio komertziala telefono bidezko komunikazioan. 
- Hitzezko adierazpena eta ez-hitzezkoa telefono bidezko komunikazioan: Harrera. Identifikazioa. Absentzien 

justifikazioa. Eskariak, eskabideak eta inskripzioak. 
- Trebetasunak telefono-deiak hartzean eta egitean 
- Telefono-deien segurtasunari, erregistroari eta konfidentzialtasunari buruz indarrean den araudia. 

5.  Komunikazio idatziak, pribatuak zein ofizialak, prestatzea eta transmititzea 
- Enpresetako, erakundeetako eta administrazio publikoetako inprimakien eta dokumentuen formatu tipoak: 

Dokumentu-motak eta bakoitzaren ezaugarriak. 



 
 

Jarduera administratiboak  
bezeroekiko harremanetan 

 
 
 

 

31 

- Komunikazio eta adierazpen idatziaren arauak barruko eta kanpoko dokumentuak eta txostenak egitean: 
Ortografia-, sintaxi- eta lexiko sozioprofesionalen arauak. Laburdura komertzialak eta ofizialak erabiltzea. 

- Komunikazio idatziko teknikak: 

• Dokumentuen identifikazioa. 

• Posta elektroniko edo posta arrunt bidezko mezuak. 
- Gutun komertzialak. 
- Informazioa osatzeko eta transmititzeko euskarriak, hauen arabera:  

• Komunikazio-kanalak. 

• Helburuak. 
- Informazioko eta komunikazioko dokumentuak (pribatuak eta ofizialak) egitea: Formatuak. Egiteko irizpideak. 

Egiaztapena. Akatsen kontrola. 
- Bulegotikako baliabide eta ekipoak eta baliabide telematikoak erabiltzea, arin eta trebetasunez, informazioa eta 

dokumentazioa prestatzeko eta transmititzeko. 
- Erakundeko komunikazio-eskuliburuen aplikazio praktikoa komunikazio idatzietan. 

6.  Informazio eta dokumentazio konbentzionala edo elektronikoa erregistratzea eta banatzea 
- Informazioaren eta dokumentazioaren antolaketa: Helburuak. Asmoa. Aplikatu beharreko teknikak. 
- Korrespondentzia eta paketeria. Tipologia. Tratamendua. Datuak egiaztatzea. Akatsak konpontzea. Sarbideak. 

Kontsulta. Kontserbazioa. 
- Informazioaren eta paketeriaren harrera: 

• Tresnak: posta-zerbitzua, mezularitza, barne-zirkulazioa, posta elektronikoa, faxa, foroak, txatak, FAQ 
maiz egiten diren galderetarako eremuak edo antzeko tresnak. 

• Komunikazioen aldizkako azterketa. 

• Banaketa, kanal egokien bidez. 
- Korrespondentziaren eta paketeriaren sarrera eta irteerak erregistratzeko prozedurak. 
- Oinarrizko jarduerak administrazio publikoetan: 

• Administrazio Prozedura Erkidearen oinarrizko nozioak. 

• Erregistro Publikoaren oinarrizko prozedura. 
- Prozedura-eskuliburuak eta irudi korporatibokoak ezagutzea eta hedatzea. 
- Informazio eta dokumentazio konbentzional edo elektronikoaren segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-

prozedurei buruz indarrean den araudia aplikatzea. 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
MERKATARITZAKO ERAGIKETA ADMINISTRATIBOAK 
 

Kodea: MF0976_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0976_2 Merkataritza-prozesuaren zuzemen administratiboak egitea. 

 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
BEZEROARENTZAKO ARRETA MERKATARITZA-PROZESUAN 
 

Kodea: UF0349 

 

Iraupena: 40 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Merkataritza-komunikazioko teknikak salerosketa-eragiketetan aplikatzea, merkaturatze-kanalen bidez, eta bezeroaren 
arreta-zerbitzuaren kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 

EI1.1 Merkataritza- eta/edo fakturazio-sail baten oinarrizko funtzioak deskribatzea. 
EI1.2 Erakunde tipoetako salerosketa-eragiketetan, merkataritza-komunikazioko prozedurak identifikatzea. 
EI1.3 Merkataritza-komunikazioko kanalak bereiztea (web-orriak, konbentzionalak eta abar), eta haien ezaugarriak eta 
erabileraren abantaila eta eragozpenak azaltzea. 
EI1.4 Bezeroarekiko merkataritza-komunikazioko prozeduren zerbitzu-kalitatearen parametroak identifikatzea. 
EI1.5 Salmenta eta bezeroari arreta emateko prozesu baten faseak identifikatzea. 
EI1.6 Produktu- eta/edo zerbitzu-mota desberdinak erosteko orduan bezeroak izaten dituen motibazio-motak bereiztea. 
EI1.7 Bezero baten sailkapen komertzialaren edo merkatu-segmentuaren arabera bezero horri dagozkion salmenta-
kondizioak zuzen bereiztea. 
EI1.8 Merkataritza-komunikazioko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak egonik: 

- Salmenta-teknikak proposatutako komunikazio-bidera egokitzea (telefonoa, Internet, telefonia mugikorra, posta 
konbentzionala, posta elektronikoa). 

- Bezeroaren beharrak asebetetzeko interesa eta kezka agertzea. 
- Ustezko bezeroarekiko tratuan, ezaugarri hauek adieraztea: gizalegea, errespetua eta diskrezioa. 
- Komunikazio-euskarriak zehaztea (barneko datu-baseak, web-orriak, behar den informazioa lortzeko egokiagoa 

den beste bat). 
- Informazioa argi, modu ordenatuan eta zehatz transmititzea, aurrez aurre, telefonoz edo telematikoki.  

EI1.9 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, merkaturatze-kanal jakin baten bidez eta ezaugarriak ondo 
zehaztuak dauzkan informazio bat oinarri hartuta: 

- Bezero-mota eta haren erosketa-beharrak identifikatzea, galdera egokiak eginez. 
- Salmenta telefonikoaren elkarrizketa-gidoi bat egitea, eta simulazioan aplikatzea. 
- Produktuaren ezaugarriak argi, modu ordenatuan eta zehatz deskribatzea, haren abantailak eta bezeroaren 

beharrei nola egokitzen zaien nabarmenduz.  
- Bezeroaren eragozpena aintzat hartzea eta haiei kontra egitea, bezeroaren etsaitasuna minimizatuz. 
- Salmenta telefonikoan, bezeroaren araberako itxierak aplikatzea. 

A2: Saldu osteko zerbitzuetan erreklamazioak biltzea, bideratzea eta/edo konpontzea, eta bezeroen segimendua egitea 
saldu osteko zerbitzuetan. 

EI2.1 Saldu osteko faseak bereiztea, eta haien oinarrizko ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua nahitaez behar duten produktu eta/edo zerbitzuak identifikatzea. 
EI2.3 Saldu osteko zerbitzuak produktu- eta/edo zerbitzu-mota desberdinen kudeaketa komertzialean duen garrantzia 
baloratzea, balizko kasu praktikoen edo kasu errealen bidez, eta zerbitzu hori ez izateak edo gaizki erabiltzeak dituen 
ondorioak deskribatzea. 
EI2.4 Saldu osteko kalitatearen kontrolean normalean erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI2.5 Bezeroak leialtzeko oinarrizko teknika eta tresnak deskribatzea eta azaltzea. 
EI2.6 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarriak jakin batzuk izanik: 

- Leialtze-ekintza bakoitzari dagozkion dokumentuak egitea, argi eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera 
(posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, mugikorretako mezuak). 

EI2.7 Erreklamazio batek egin behar duen prozesua deskribatzea. 
EI2.8 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa 
deskribatzea. 
EI2.9 Erreklamazio bati erantzuteko eta hura kudeatzeko kasu erreal batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak izanik: 

- Ustezko bezeroaren kexa edo erreklamazioa arretaz jasotzea eta entzutea. 
- Kexa- edo erreklamazio-mota eta haren testuingurua zehatz definitzea. 
- Hura konpontzeko norberaren gaitasuna zorrotz mugatzea. 
- Erreklamazioa idatziz formalizatzea, eta zer informazio jaso behar duen adieraztea. 

Edukiak: 
1.  Bezeroarentzako arreta salmenta-eragiketetan 

- Merkataritza-saila: 

• Oinarrizko funtzioak. 

• Bezeroen beharrak eta gustuak identifikatzea: bezeroen sailkapena. 
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- Merkataritza-komunikazioaren prozedura: 

• Komunikazio instituzionalaren elementuak. 

• Prozeduraren faseak. 

• Komunikazioaren euskarriak. 

• Bezeroaren tratamendua: lexiko zuzena, galdera/erantzunak ondo adieraztea, eta beste teknika batzuk. 
- Bezeroen profil psikologikoa identifikatzea: 

• Salmenta-baldintzen aplikazioa. 

• Informazio komertzial garrantzitsua bezero-motaren arabera transmititzea. 

• Motibazioa. 
- Bezeroarekiko harremana kanal desberdinen bidez: Ezaugarriak. Abantailak eta eragozpenak. Internet, 

komunikazio-bide gisa. 
- Bezeroarentzako arretaren kalitate-irizpideak: bezeroaren gogobetetzea. 
- Bezeroarentzako arretan konfidentzialtasuna aplikatzea. 

2.  Informazio komertzialaren komunikazioa salerosketa-prozesuetan 
- Salerosketa-prozesua, komunikazio gisa: 

• Oinarrizko alderdiak: Salmentako komunikazioa identifikatzea. 

• Salerosketako teknika eta komunikazio-bideak. 

• Arrazoiketa komertziala. 

• Objekzioen tratamendua. 

• Produktuei buruzko informazioaren komunikazioa: 
- Telefono bidezko salmenta. 

• Katalogo bidezko salmenta. 

• Telesalmenta. 

• Internet eta beste modu batzuk. 

3.  Komunikazio komertziala telemarketinera egokitzea 
- Telemarketinaren oinarrizko ezaugarriak. Kontzeptuak: Marketina, telemarketina, teleoperadorea, merkatuko 

enpresa-sektoreak eta abar. 
- Teleoperadorearen jarduteko modu orokorra. 

• Bezeroarekin konektatzea. 

• Teleoperadoreak komunikatzeko duen motibazioa. 

• Teleoperadorearen jarrera positiboak sendotzea. 
- Salmenta-teknikak: 

• Salmenta komertzialeko teknika nagusiak. 

• Gidoiak: planifikatzea. 

• Elkarrizketa: bezeroen beharrak eta produktuen erabilera egokia. 

• Salmenta-teknika desberdinek arrakastarako dituzten elementuak. 
- Salmenta ixtea: 

• Bezeroen eragozpenak: arrazoi nagusiak eta jarrerak. 

• Bezeroen etsaitasuna minimizatzea. 

• Salmenta-itxiera motak. 

4.  Saldu osteko zerbitzuen zuzemenak 
- Segimendu komertziala: kontzeptua. 
- Bezeroak leialtzea: 

• Leialtze-tresnak: hobariak, puntu- edo klub-txartelak, deskontu-kupoiak eta beste batzuk. 

• Asmoa. 
- Kexak eta erreklamazioak identifikatzea. Kontzeptua. Ezaugarriak. Motak: aurrez aurrekoak eta bertaratu 

gabekoak. 
- Kexa eta erreklamazioen prozedura. Harrera. Dokumentuen bidez adieraztea. Zalantzak konpontzea. 
- Zerbitzuaren kalitatearen parametroen balorazioa eta garrantzia, eta ez izateak dituen ondorioak. 
- Konfidentzialtasuna saldu osteko zerbitzuetan emandako arretan aplikatzea. 
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2.2. prestakuntza-atala 
MERKATARITZA-PROZESUAREN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 
 

Kodea: UF0350 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Salerosketa-eragiketen oinarrizko dokumentuak prestatzea, baliabide informatiko edo telematikoak erabiliz, eta 
indarrean dagoen merkataritza- eta zerga-legeria betez. 

EI1.1 Salerosketa-eragiketetako oinarrizko dokumentuak bereiztea, eta bete behar dituzten funtzio eta eskakizun 
formalak zehaztea. 
EI1.2 Salerosketaren prozesu administratiboan izandako gorabeherak (dokumentazioa ez da osoa edo ez da jaso, 
forma-akatsak eta beste zenbait) hautematea, kudeatzea eta haien berri dagokien pertsona edo sailei ematea, 
kalitatezko kudeaketa integral bat egin ahal izateko. 
EI1.3 Salerosketetan aplikatu behar diren merkataritza- eta zerga-arauen oinarrizko ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Interes komertzialeko kontzeptuak zehaztea: deskontu komertziala, marjina komertziala, produktuaren kostuaren 
prezioa, erosketa-prezioa, salmenta-prezioa, BEZaren ehunekoa, artesaria, komisioak. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Salmentako azken prezioa kalkulatzeko metodoak identifikatzea. 
- Salmentako azken prezioa kalkulatzea, emandako marjinak kontuan hartuta. 
- Sustapenek azken prezioan duten eragina baloratzea. 

EI1.6 Salerosketa-kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak egonik, eta aplikazio informatiko egokiak 
(espezifikoak edo generikoak) erabili behar direla jakinik: 

- Albaranak egitea, behar diren parametro guztiak sartuz: kantitateak, azalpenak, zenbatekoak eta abar. 
- Erosketa edo salmentaren prezio unitarioaren zenbateko osoa zuzen kalkulatzea. 
- Produktu desberdinen erosketa edo salmentaren zenbateko osoa zuzen kalkulatzea. 
- Fakturak egitea, deskontuak, BEZ mota eta ordainketa- edo kobrantza-sistema kontuan hartuta. 

EI1.7 Dokumentazio administratiboa hartzeko kasu praktiko batean: 
- Jasotako dokumentu administratiboak identifikatzea. 
- Dokumentuetan gorabeherarik baden edo ez den egiaztatzea. 
- Hautemandako gorabeheren balorazioa egitea, eta horren arabera jokatzea. 

A2: Izakinak kontrolatzeko metodoak aplikatzea, enpresa-jarduera desberdinetan, biltegiak kudeatzeko sistema nagusiak eta 
produktu- eta zerbitzu-motak kontuan hartuta. 

EI2.1 Produkzio-, merkataritza- eta/edo zerbitzu-enpresetan ohikoak diren izakin-motak bereiztea. 
EI2.2 Lehengaien eta produktuen arabera erabiltzen diren bilgarri- eta ontzi-motak bereiztea. 
EI2.3 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barnean antolatzeko eta bidaltzeko administrazio-prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Izakinak kontrolatzeko metodo desberdinen ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan oinarrituta: 

- Izakinak kontrolatzeko metodo egokia aplikatzea. 
- Izakin-saldoaren zenbatekoa kalkulatzea, produktuaren kostua, BEZa, marjina komertzialak eta beste gastu 

batzuk kontuan hartuta. 
- Aldizkako inbentarioak interpretatzea, eta emandako izakin-mailarekin bat etorraraztea. 

 

Edukiak: 

1.  Salerosketa-eragiketa konbentzionalen prozeduraren zuzemen administratiboak egitea 
- Hornitzaileen aukeraketa: Hautatze-irizpideak. 
- Bezeroen segimenduaren kudeaketa administratiboa: 

• Saldu osteko prozedurak eta faseak. 

• Behar duten tresnak, produktuak edo zerbitzuak. 

• Zuzemenak. Balorazioa. 
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- Oinarrizko dokumentuen identifikazioa: Aurrekontua. Eskaera-proposamena. Eskaera. Albarana. Entrega-oharrak. 
Fakturak. Garraio-gutuna eta beste zenbait. 

- Salerosketa-eragiketetako dokumentazio administratiboa prestatzea eta betetzea. 
- Identifikazioa eta kalkulu komertziala salerosketa-eragiketetan: BEZa. Kostu- eta salmenta-prezioa. Garraio-

kostua. Bilgarriak eta ontziak. Artesariak. Deskontu komertziala eta beste batzuk. 
- Dokumentu formalizatuetako datuak beste hauekin erkatzea: aurrekariak, bezero-hornitzaileek emandako datuak. 
- Salerosketaren prozedura administratiboan hautemandako gorabeheren tramitazioa eta kudeaketa: 

• Jaso ez den edo bezero-hornitzaileei bidali zaien dokumentazioaren erreklamazioa eta/edo hornidura. 

• Gorabeheren berri ematea dagokien sailei. 

• Eskumenen arabera gorabeherak konpontzea. 
- Eguneratze, segurtasun eta konfidentzialtasunaren alorrean indarrean dagoen araudia aplikatzea. 

2.  Indarrean dagoen merkataritza- eta zerga-araudia salerosketa-eragiketetan aplikatzea 
- Oinarrizko merkataritza-legeria: Oinarrizko kontzeptuak. Merkataritzako Kodea: oinarrizko alderdiak. 
- Oinarrizko zerga-legeria: 
- BEZaren legeria: Kontzeptua. BEZaren erregimenak: orokorra, baliokidetasun-errekargua, komunitate barneko 

oinarrizko eragiketak. Zerga-tasak. BEZaren likidazio-ereduak betetzea. 
- Europar Batasuneko merkataritza- eta zerga-legeriaren oinarrizko kontzeptuak: 
- Europako direktibak eta komunitate barneko eragiketak. 

3.  Izakinen eta inbentarioaren kudeaketa 
- Oinarrizko kontzeptuak: izakinak, lehengaiak, bilgarriak, ontziratzeak eta 
- etiketatzeak. 
- Biltegiratzea: biltegiratze-sistemak, izakinen kokapena, errotazioen analisia. 
- Biltegien kudeaketaren prozedura administratiboa: 

• Dokumentazioa eta salgaiak hartzea eta entregatzea: anomaliak, kalteak, itzulketak. 

• Sarreren eta irteeren erregistroak. 

• Inbentarioak betetzea eta interpretatzea. 

• Produktuen biltegiratzearen kontrola eta antolaketa: inbentariatutako eta erregistratutako produktuen 
erkaketa, aldeak, galerak eta biltegiko produktuen obsoleszentzia. 

• Salgai eta haien dokumentazioaren banaketa. 
- Izakinak kudeatzeko sistema konbentzionalak: ezaugarriak eta aplikazio praktikoa. 
- Kalitate-kontrola biltegiaren kudeaketan: 
- Kalitatea kontrolatzeko sistemak: oinarrizko alderdiak.  

• Erakundearen prozedura-eskuliburuak. 

• Salgaien eta haien dokumentazioaren kontrol eta segurtasunaren alorrean indarrean dagoen araudia. 
 
 
 

2.3. prestakuntza-atala 
MERKATARITZA-KUDEAKETAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0351 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide burutzapenarekin eta, informatika-atalari 

dagokionez, LB1, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Merkataritza, biltegia eta/edo fakturazioa kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea, informazioa erregistratzea, eta 
salerosketa-eragiketetan behar den dokumentazioa lortzea. 

EI1.1 Aplikazioen oinarrizko funtzio eta prozedurak identifikatzea, eta horretarako, behar bada, laguntza-sistemak 
kontsultatzea. 
EI1.2 Informazioa babesteko eta zaintzeko sistemen beharra ebaluatzea eta arrazoitzea, eta prozedura horiek ez 
erabiltzeak izan ditzakeen ondorioak deskribatzea. 
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EI1.3 Salerosketa-eragiketak proposatzen diren kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, eta 
kudeaketa komertzialeko aplikazio informatikoak erabiliz: 

- Parametroen fitxategiak definitzea (BEZa, deskontuak, hobariak eta beste parametro batzuenak). 
- Proposatutako bezero, hornitzaile eta produktuen fitxategietan altak, bajak eta aldaketak erregistratzea. 
- Egindako erosketak erregistratzea, eta, behar bada, hornitzaileen fitxategia eguneratzea eta dokumentazioa 

digitalizatzea. 
- Salmenten fakturazioa erregistratzea, eta, behar bada, bezeroen fitxategia eguneratzea. 
- Merkataritza-dokumentuak ondo eta formatu egokietan lortzea. 

EI1.4 Salmenta-txostenetako informazio garrantzitsuenak ondo identifikatzea, eta haren edukiarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen kasu praktiko batean, merkataritza-kudeaketako programa informatiko 
bat edo CRM bat erabiliz: 

- Emandako informazioa identifikatzea nori dagokion kontuan hartuta (bezeroak, produktuak, banatzaileak, 
saltzaileak, sustapenak edo salmentako beste parte-hartzaile edo elementuren bat). 

- Oinarrizko funtzio, prozedura eta tresnak zehatz erabiltzea, eta bezero edo saltzaileek emandako datuak 
biltegiratzea edo eguneratzea. 

- Bezeroei buruzko informazioarekin erlazionatutako parametro batzuk emanik, formulario sinpleak egitea. 
- Salmenta-txostenak prestatzea, eskatutako formatu, epe eta parametroak kontuan hartuta. 
- Aplikazio informatikoan sartutako informazioaren segurtasun-kopiak egitea. 

EI1.6 Izakinen kudeaketako eta biltegiko eragiketak proposatzen diren kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik, eta kudeaketa komertzialeko eta/edo biltegiko aplikazio informatikoak erabiliz: 

- Parametro-fitxategiak definitzea (balorazio-irizpideak, stock hoberena, stock minimoa eta beste parametro 
batzuk): 

- Izakinen mugimenduak erregistratzea. 
- Izakinen inbentario zehatza lortzea. 
- Aplikazio informatikoan erregistratutako datuei segurtasun- eta konfidentzialtasun-aukerak aplikatzea. 

 
 

Edukiak 

1.  Bezero-hornitzaileekiko harremanean kudeaketa aplikazioak (CRM) erabiltzea. 
- Informazio-fitxategi hauek eguneratzea: 

• Bezeroak. 

• Hornitzaileak. 

• Produktuak eta zerbitzuak. 

• Saltzaileak eta banatzaileak. 

• Lehiakideak. 

• Merkataritza-parametroak: deskontuak, zerga-tasak eta beste zenbait. 
- Bezero-hornitzaileen informazioaren zuzemen administratiboak egitea: Informazioa eta dokumentuak hartzea. 

Antolakuntza. Dokumentazioa digitalizatzea, erregistratzeko. Erregistroa. Transmisioa. Bilaketak. 

2.  Biltegia kudeatzeko aplikazioak erabiltzea. 
- Informazio-fitxategi hauek sortzea: Izakinak. Lehengaiak. Ontziak. Bilgarriak eta abar. 
- Biltegien kudeaketa informatikoko sistemak. 

3.  Fakturazioa kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 
- Hauek egitea: Aurrekontuak. Eskaerak. Albaranak. Fakturak eta abar. 
- Beste informatika-aplikazio hauekin loturak egitea: Kontabilitatea. Datuen kudeaketa edo besteren bat. 

4.  Saldu osteko kudeaketako aplikazioen tresnak erabiltzea, lan hauetarako: 
- Saldu ostean lortutako informazioa kudeatzea: Antolakuntza. Erregistroa. Artxiboa. Leialtze-ekintzak egitea. 
- Kexak eta erreklamazioak kudeatzea. Erregistroa. Artxiboa. 
- Kudeaketa-aplikazioen bidez, hauek egitea: 

• Txosten erlazionatuak. 

• Formularioak. 

• Estatistika. 

• Datu-taulak. 
- Informazioa zaintzeko eta babesteko sistemak aplikatzea: 

• Sistema horiek ez aplikatzeak dituen ondorioak. 

• Segurtasun-kopiak. 



 
 

Jarduera administratiboak  
bezeroekiko harremanetan 

 
 
 

 

37 

3. prestakuntza-modulua:  
DATUEN GRABAZIOA 
 

Kodea: MF0973_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0973_1 Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea segurtasun-, 

kalitate- eta eraginkortasun-kondizioak betez. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elementu materialak eta lan-espazioak prestatzea, eta baliabideak optimizatzeko irizpideak, eta kalitate-, segurtasun- 
eta osasun-arauak aplikatzea datuak terminal informatikoetan grabatzeko prozesuetan. 

EI1.1 Baliabideak optimizatzeko faktoreak deskribatzea: denboraren plangintza, antolaketa, garbiketa eta beste. 
EI1.2 Nekea edo segurtasun- eta osasun-arloko beste arrisku batzuk murrizten dituzten material eta ingurune-
elementuak egokitzeko baliabideak eta prozedurak identifikatzea. 
EI1.3 Baliabideak antolatzeko behar diren irizpideak identifikatzea. 
EI1.4 Datuak terminal informatikoetan grabatzeko behar diren elementuak, tresnak eta espazioak zehaztea. 
EI1.5 Segurtasun-araudia eta osasun eta higiene posturaleko araudia betez, profesionalak datuak grabatzean izan behar 
dituen jarrera egokiak deskribatzea. 
EI1.6 Bulegoko lanean jarrera ergonomiko egokiena zein den azaltzea. 
EI1.7 Datuak grabatzeari buruzko kasu praktiko ondo zehaztuetan: 

• datuak grabatzeko beharrezkoak diren jarduerak programatzea, aurretiaz zehaztutako helburuak 
betetzeko beharrezkoak diren denborak doituz. 

• Grabatu beharreko dokumentuak zer ordenatan jarri behar diren zehaztea eta egiaztatzea. 

• Datuak grabatzeko lanak ingurune-ergonomiari dagokionez dituen arriskuak murrizteko behar diren 
aldaketak identifikatzea. 

• Datuak grabatzean jarrera egokia izatearen ondorio positibo eta negatiboak azaltzea. 

A2: Datuak grabatzeko jardun profesionalaren irizpideak identifikatzea, taldeetan integratzea eta taldeen arteko lankidetza 
errazteko, eta lan-giro produktiboa sortzen laguntzeko, etika pertsonal eta profesional definitu bati jarraituz. 

EI2.1 Datuak grabatzeko lantaldeen jardun tipoetan bete beharreko funtzio nagusiak deskribatzea, berekin dakartzaten 
erlazio funtzional eta hierarkikoak zehaztuz. 
EI2.2 Datuak grabatzeko talde tipo bateko talde-lana definitzea, erabil daitezkeen estrategiak edo lan egiteko moduak 
identifikatuz. 
EI2.3 Profesionaltasuna definitzen duten balio etiko-profesionalak justifikatzea, bai eta datuak grabatzeko lantalde 
batean integratzeko eta aktiboki parte hartzeko duten garrantzia justifikatzea ere. 
EI2.4 Datuak grabatzeko jardueraren kalitate-irizpideak definitzea, jarduera profesionalari berari eragiten dioten 
adierazleak identifikatuz. 
EI2.5 Lantalde bateko rol jakin batzuk, argibide zehatz batzuk eta koordinatzaile batek emandako lan-jarraibideak 
proposatuta egindako datuak grabatzeko simulazioko kasu praktiko ondo zehaztuetan: 

• Lan-jarraibideen funtsezko helburua eta edukia zehaztea. 

• Lantaldeko kide bakoitzak egin beharreko grabazio-jarduerak eta bete beharreko rolak identifikatzea. 

• Lantaldean integratzeko jardun pertsonal funtsezkoak deskribatzea, lanarekiko eta taldeko beste 
lankideekiko jarrera pertsonalari dagokionez. 

• Definitutako koordinazio-jarraibideak identifikatzea, baita esleitutako grabazio-zereginak egiteko zer 
pertsonarekin koordinatu behar den ere. 

• Taldeko kide bakoitzak grabazio-jardueretan duen autonomia-maila zehaztea. 

• Norberaren jarduera profesionala gidatu behar duten kalitate-irizpideak deskribatzea. 

• Simulazioak nabarmendutakoa kontuan hartuz, norberaren jardun profesionalaren balio etiko eta 
profesionalak, akatsak eta hobekuntza-beharrak identifikatzea. 

A3: Mekanografia-teknikak zehatz, bizkor eta kalitatezko ukipen-idazketaz aplikatzea teklatu hedatu batean, aplikazio 
informatiko espezifikoen bidez. 

EI3.1 Teklatu hedatu baten osaera eta egitura identifikatzea. 
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EI3.2 Terminal informatikoa martxan jartzeko funtzioak behar bezala zehaztea. 
EI3.3 Teknika mekanografikoa azaltzea, teklatua konfiguratzeko moduen arteko aldeak zehaztuz. 
EI3.4 Tekla osagarrien funtzionamendua zehatz definitzea: letra larriak, zeinu ortografikoak, zenbakiak, galdera-ikurrak, 
harridura-ikurrak, tabuladoreak eta beste. 
EI3.5 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.  
EI3.6 Diktatuak grabatzeko erreprodukzio-baliabideen osagaiak eta funtzioak identifikatzea. 
EI3.7 Hainbat testu konplexu kopiatzeko edo diktatuta jasotzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
egonik: 

• Lerro nagusia, behekoak eta goikoak zehatz erabiltzea. 

• Teklatuko funtzio-karaktereak zehatz erabiltzea. 

• Tekla osagarriak azkar eta zehatz erabiltzea. 

• Diktatuak zehatz grabatzea, gero eta abiadura handiagoan idaztea lortzeko. 

• Minutuan hirurehun pultsaziotik hirurehun eta hogeita bost pultsaziora lortzeko behar besteko 
trebetasuna garatzea norberaren hizkuntzan zein atzerriko hizkuntzetan, errore-maila ehuneko bostekoa 
izanik. 

• Teklatuaren aurrean gorputz-jarrerak (besoen, eskumuturren eta eskuen kokapenak) zer garrantzi duen 
justifikatzea, abiadura hartzeko eta osasunaren aurkako arriskuak prebenitzeko. 

A4: Tauletako datuak grabatzea, mekanografia-teknikak zehatz, bizkor eta kalitatezko ukipen-idazketaz aplikatuz zenbakizko 
teklatu batean, aplikazio informatiko espezifikoen bidez. 

EI4.1 Zenbakizko teklatu hedatu baten osaera eta egitura identifikatzea. 
EI4.2 Terminal informatikoa martxan jartzeko funtzioak behar bezala zehaztea. 
EI4.3 Teknika mekanografikoa eta zenbakizko teklatuaren konfigurazioaren diferentziak azaltzea. 
EI4.4 Zenbakizko datuen taulak azkar, zehatz eta zenbakizko teklatua behar bezala erabiliz transkribatzea. 
EI4.5 Teklatuaren aurrean izan beharreko jarrera behar bezala deskribatzea: gorputzaren, besoen, eskumuturren eta 
eskuen kokapena. 
EI4.6 Zenbakizko datuen taula konplexuak zenbait aplikazio informatikoetan kopiatzeko kasu praktiko ondo zehaztuetan: 

• Lerro nagusia, behekoak eta goikoak zehatz erabiltzea. 

• Tekla osagarriak erabiltzea. 

• Ehuneko bosteko errorea ez gainditzeko behar adinako trebetasuna lortzea. 

A5: Datuak grabatzean egindako akatsak konpontzea, nabarmenduz eta aldatuz, baliabide hauek erabiliz: dokumentuak 
erkatzea, arau ortografikoak eta mekanografikoak, eta kalitate-arau estandarrak. 

EI5.1 Datuak egiaztatzeko jarduera guztiak deskribatzea, eta eragiketen sekuentzia logikoa azaltzea. 
EI5.2 Mekanografia-akatsak bilatzeko eta aldatzeko oinarrizko elementuak eta baliabidea azaltzea. 
EI5.3 Datuak grabatu bitartean gertatzen diren akats mekanografikoak zuzentzeko dauden tresnak identifikatzea. 
EI5.4 Akats mekanografikoak zuzentzeko zeinu estandarrak identifikatzea. 
EI5.5 Arau ortografikoak eta lerro-bukaerako hitz-banaketarako arauak azaltzea. 
EI5.6 Grabatu beharreko dokumentazioa erregistratzeko baliabideak, prozedurak eta irizpideak identifikatzea. 
EI5.7 Datuen grabaziotik sortutako dokumentuak konparatzearekin eta egiaztatzearekin erlazionatutako kasu praktiko 
ondo zehaztuetan: 

• Dokumentuaren kopia jatorrizko idatziarekin edo ahots-iraulketarekin bat datorrela egiaztatzea. 

• Akats ortografikoak edo mekanografikoak aurkitzea, testu-prozesadorearen tresnen bidez dokumentuak 
erkatuz. 

• Grabazio-erroreak zehaztea, akats mekanografiko edo ortografikoen zuzenketa-zeinuak erabiliz, 
dokumentuan bertan edo haren erreprodukzioan. 

• Hautemandako akatsak berehala eta eraginkortasunez aldatzea. 

• Dokumentua, zuzendutakoan, eskura dauden baliabide informatiko edo dokumentalak erabiliz 
erregistratzea. 

• Datuak terminal informatikoetan grabatzeko lanei aplikagarri zaizkien kontzeptuak azaltzea, eta kalitate-
arau aplikagarriak deskribatzea. 

• Datuen grabazioaren funtzioetan dokumentazioaren kontrolak dituen ondorioak azaltzea, baita 
norberaren eta erakundearen helburuen lorpenean duen eragina ere. 

• Grabatu beharreko datuen konfidentzialtasunak dituen ondorioak eta norberarengan eta erakundeen 
irudirako dituen eragin posibleak azaltzea. 
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Edukiak 

1.  Lanpostuaren eta terminal informatikoen antolaketa eta mantentze-lanak, datuen grabazio-
prozesuan 

- Datuak grabatzeko prozesuan, hauek planifikatzea: 

• Laneko espazioak. 

• Prozesuan erabili beharreko tresnak. 

• Egin beharreko jarduerak. 

• Lortu beharreko helburuak. 
- Jardueraren iraupenaren, lan-eremuaren eta grabatu beharreko dokumentuen antolaketa: optimizazio-teknikak, 

baliabideak eta antolaketa-irizpideak. 
- Datuen grabazioko jardueraren programazioa. 
- Terminal informatikoen eta baliabide edo materialen mantentze-lanak eta ordezkapena. 
- Gorputzaren jarrera terminal informatikoaren aurrean: 

• Postura okerrak eta tentsioak prebenitzea. 

• Besoen, eskumuturren eta eskuen kokapena. 
- Datuen grabazioak dakartzan lan-arriskuak arintzea: 

• laneko tresnen eta espazioen egokitzapen ergonomikoa. 

• Segurtasun, osasun eta jarrera-higienearen alorrean indarrean dagoen araudia. 

2.  Jarduera pertsonala eta profesionala, datuak grabatzeko jardueraren lan-ingurunean 
- Lana antolatzea datuak terminal informatikoetan grabatzeko jardueran: 

• Funtzioak, jarraibideak, helburuak, formak. 

• Jarduera-jarraibideak, jarrera, autonomia pertsonala eta autonomia taldean. 
- Talde-lanaren kontzeptua terminal informatikoetan datuak grabatzeko jardueran aplikatzea: talde-espiritua eta 

sinergia. 
- Jarduera profesionalaren parametroak identifikatzea datuak grabatzeko jardueran: 

• Erakundearen kalitate-adierazleak. 

• Ohitura profesionalak integratzea. 

• Segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak bete behar dituzten lan-prozedurak. 

• Koordinazioa. 

• Emaitzei begira lan egitea. 

• Hobekuntza-beharrak eta beste batzuk. 
- Profesionaltasunaren ezaugarriak zehaztea: etika pertsonala eta profesionala lan-ingurunean. 

3.  Teknika mekanografikoak aplikatzea terminal informatikoetako teklatu hedatuetan. 
- Terminal informatikoetako teklatu hedatuen funtzionamendua: 

• Martxan jartzea eta konfiguratzea. 

• Teklatu hedatuaren konposizioa eta egitura. 

• Tekla osagarriak, funtzio-teklak eta kurtsorea mugitzekoak. 

• Tekla-konbinazioak testuen edizioan. 
- Teknika mekanografikoa: 

• Idazketa-irakurketa aldiberekotasuna. 

• Behatz, esku eta eskumuturren kokapena. 

• Goiko eta beheko lerroak eta lerro nagusia. 

• Gorputzaren jarrera terminalaren aurrean. 
- Teklatu hedatu batean trebetasunak garatzea: abiadura eta zehaztasuna. 
- Testu konplexuak, datu-taulak, ahots-iraulketak, grabazioak eta abar transkribatzea. 
- Jarrera-higieneko arauak eta arau ergonomikoak aplikatzea terminal informatiko baten teklatuaren aurrean. 

4.  Teknika mekanografikoak aplikatzea terminal informatikoetako teklatu numerikoetan. 
- Terminal informatikoetako teklatu numerikoen funtzionamendua: 

• Martxan jartzea eta konfiguratzea. 

• Konposizioa eta egitura. 

• Funtzio-teklak eta kurtsorea mugitzekoak. 

• Tekla-konbinazioak zenbakizko datuen edizioan. 
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- Teknika mekanografikoa: 

• Idazketa-irakurketa aldiberekotasuna. 

• Behatz, esku eta eskumuturren kokapena. 

• Gorputzaren jarrera terminalaren aurrean. 
- Teklatu numeriko batean trebetasunak garatzea: abiadura eta zehaztasuna. 
- Datu-taula konplexuak eta, oro har, datu numerikoak transkribatzea. 

5.  Zuzenketa-teknikak eta emaitzak bermatzekoak erabiltzea. 
- Akatsak zuzentzeko prozesua: Datuak egiaztatzea. Akatsak aurkitzea eta tresna egokiekin zuzentzea. 
- Zuzenketa-prozesuan hauek aplikatzea: 

• Arau gramatikalak, ortografikoak eta mekanografikoak. 

• Teknika eta arau gramatikalak, eta esaldien eraikuntza. 

• Puntuazio-zeinuak. Hitz-zatiketa. 
- Sigla- eta laburdura-motak ezagutzea. Maiuskulak erabiltzea. 
- Grabatu beharreko dokumentazioa baliabide egokian erregistratzea. 
- Kalitaterako motibazioa: kalitatea bermatzeko eta haren hobekuntza antolatzeko moduak. 
- Informazioaren konfidentzialtasuna eta helburuen lorpena bermatzea. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
FITXATEGIEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0978_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0978_2 Euskarri konbentzionaleko eta informatikoko artxiboa kudeatzea. 

 
Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fitxategi, ekipo informatiko, sistema eragile, sare, elementu eta fitxategi-edukiontzien sistemaren ekipamenduaren 
osagaiak  identifikatzea. 

EI1.1 Sarean dagoen sistema baten oinarrizko elementuak, hardwarea eta softwarea identifikatzea,  eta haien 
ezaugarriak, funtzioak eta instalazio-morroiak  azaltzea. 
EI1.2 Sarean dagoen sistema batean jarduteko prozedura orokorrak deskribatzea. 
Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, erabiltzailearen oinarrizko funtzioak zuzenean 
sisteman exekutatzea: konexioa/deskonexioa, biltegiratze-espazioa, periferikoen erabilera, beste erabiltzaile batzuekin 
komunikatzea, beste sistema edo sare batzuekiko konexioa. 
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, ekipo informatikoen funtzionamendu-probak 
egitea, eta komunikazio-portuen konexioak badabiltzan ikustea. 
EI1.5 Sarean dagoen sistema oso baten kasu praktiko batean, sareko sistema eragileari eta instalatutako softwareari 
buruzko dokumentuak, eskuliburuak edo laguntza-fitxategiak eskura izanik, hau egitea: 

• Sistema aztertuz ekipoak, haien funtzioak, lanpostuetako sistema eragilea eta sareko sistema eragilea 
identifikatzea. 

• Kudeaketako edo bulegoko elementu eta artxibo-dokumentuen edukiontziak identifikatzea. 

• Lanpostuetako sistema eragileen oinarrizko funtzioak ondo erabiltzea. 

• Sareko sistema eragileak ematen duen informazio-segurtasun eta -konfidentzialtasunaren eskema 
azaltzea, suebakien programa eta birusen kontrakoa identifikatuz. 

• Sare-ingurunean aritzeko oinarrizko komandoak zein diren eta zer funtzio duten azaltzea. 

• Sare-ingurunean aritzeko oinarrizko komandoak eta haien funtzioak erabiltzea. 

• Sare-inguruneko aldagai oinarrizkoak azaltzea, identifikatuz zein diren konfigurazioko fitxategi 
garrantzitsuenak, zer funtzio betetzen duten eta zer eduki duten. 
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A2: Erakundean normalean erabiltzen diren sistema eragileen eta artxibo-sistemen ezaugarriak erabiltzea, egitura antolatu 
eta artxiboaren helburuetarako baliagarri bat sortuz eta mantenduz eta hura optimizatzea lortuz. 

EI2.1 Instalatutako sistema eragileen prestazioak identifikatzea, eta haren ezaugarriak eta oinarrizko funtzioak azaltzea. 
EI2.2 Sistema optimizatzeko tresnak bereiztea, eta bakoitzaren funtzioak azaltzea. 
EI2.3 Informazioa erregistratzeko eta artxibatzeko euskarri informatikoak (disko finkoa, disketeak, CD-Ra, USBa edo 
beste batzuk) bakoitzaren ezaugarrien arabera bereiztea, eta tratatu eta banatu beharreko informazio-bolumenaren 
arabera erabiltzea. 
EI2.4 Informazioa eta dokumentu jakin batzuk antolatzea eta sistemaren parametro batzuk konfiguratzea eskatzen duten 
kasu praktiko ondo zehaztu batzuk oinarri harturik: 

• Sistemako objektuen bistak eta sistema eragilearekin lan egiteko modua konfiguratzeko behar diren 
funtzioak erabiltzea sistema eragilean. 

• Artxiboak edo karpetak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

• Karpeta edo artxiboak kopiatzea edo lekualdatzea, hori ahalik eta denbora gutxienean egiteko behar 
diren funtzioak erabiliz. 

• Artxiboak edo karpetak izendatzea edo berrizendatzea, argibideen arabera. 

• Maiz erabili behar diren artxibo edo karpetentzat lasterbideak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

• Sortutako egituren segurtasun-kopiak egitea. 
EI2.5 Kasu praktiko ondo zehaztu batean, sistemaren tresna egokiak exekutatzea eta tresna horiekin lortutako emaitzak 
azaltzea. 

 

A3: Informazio publikoa eta pribatua erregistratzeko eta artxibatzeko teknikak aplikatzea, paperezko dokumentazioaren 
sarbidea, segurtasuna eta konfidentzialtasuna errazteko.  

EI3.1 Informazioa antolatzearen xedea eta zer helburu lortu nahi diren deskribatzea. 
EI3.2 Artxibatzeko eta erregistratzeko euskarri ohikoenak identifikatzea, biltegiratu beharreko informazioaren 
ezaugarrien arabera. 
EI3.3 Erakunde publiko edo pribatu batean informazioa antolatzeko aplika daitezkeen teknikak azaltzea. 
EI3.4 Erakundeetako antolaketa-, sailkapen- eta erregistro-sistema ohikoak bereiztea. 
EI3.5 Dokumentu tipo behar bezala zehaztuez eta erregistratu eta artxibatu beharreko informazioaz osatutako kasu 
praktiko batean: 

• Zehaztea zein den sailkapen-, erregistro- eta banaketa-sistema egokiena dokumentu horietarako. 

• Artxibatzeko eta erregistratzeko euskarri egokienak zehaztea. 

• Informazioa eta dokumentazioa kontsultatzeko eta kontserbatzeko prozedurak zehaztea. 

A4: Informazioaren osotasuna, segurtasuna, erabilgarritasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten prozedurak 
gauzatzea. 

EI4.1 Enpresek eta erakunde publiko eta pribatuek datuen babesaren eta dokumentuen kontserbazioaren inguruan bete 
behar duten araudiaren oinarrizko alderdiak identifikatzea. 
EI4.2 Informazioa babesteko, haren segurtasuna bermatzeko eta eskuratzeko mailak deskribatzea. 
EI4.3 Eskura dauden segurtasun-, babes-, konfidentzialtasun- eta murrizketa-sistemak aplikatzea. 

• Aplikazio batean. 

• Sistema eragiletik. 

• Hardwaretik. 
EI4.4 Informazio konfidentzialera sartzeko eta kontsultatzeko prozeduran akatsak detektatzea. 
EI4.5 Aplikazio bat erabiltzen den kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

• Fitxategien segurtasun-kopiak egitea. 

• Fitxategiei pasahitzak jartzea. 

• Sarrera-atributuak zehaztea. 

• Fitxategien eta direktorioen babesak ezartzea. 

• Akatsak azaltzea eta beste aukera batzuk proposatzea. 

A5: Datu-baseen aplikazio informatikoen oinarrizko prestazioak eta morroiak erabiltzea informazioa lortzeko eta aurkezteko, 
kontsulta, txosten eta beste objektu pertsonalizatu batzuk sortuz, proposatutako beharren arabera. 

EI5.1 Taula-motak eta haien arteko erlazioak identifikatzea jasotako datuen arabera. 
EI5.2 Kontsulta-mota desberdinak identifikatzea, bakoitzak zer ezaugarri dituen eta zertarako diren azalduz. 
EI5.3 Adibide praktikoak oinarri hartuz, txosten bat osa dezaketen objektuak identifikatzea. 
EI5.4 Kasu praktiko batzuk oinarri hartuz, eta datu-baseak kudeatzeko sistema baten aplikazioaren prestazioak eta 
morroiak erabiliz:  

• Beharrezko diren taulak sortzea. 
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• Formularioak sortzea eskura dauden morroiak erabiliz, eta zehaztea zein diren informazioa duten 
fitxategien eremuak. 

• Jatorrizko informazioa taula egokietan erregistratzea, eta egiaztatzea bat datozela informazio biltegiratua 
eta erreala. 

• Behar diren datuak inportatzea proposatutako aplikazioetatik: testu-prozesadorea, kalkulu-orria edo 
beste batzuk. 

• Behar den informaziorako kontsulta-mota egokiena zein den zehaztea. 

• Kontsultak sortzea eskura dauden morroiak erabiliz, eta zehaztea zein diren informazioa duten 
fitxategien eremuak. 

• Kontsultak datu-basean gordetzea eta izendatzea, jasotako argibideen arabera. 

• Informazioa behar denean, ahal bada, erabilgarri dauden kontsultak erabiltzea informazio hori lortzeko. 

• Kontsultak inprimatzea eta aukerak konfiguratzea, proposatutako ekonomia-arauak eta ingurumena 
babestekoak kontuan hartuz. 

EI5.5 Datu-base bateko informazioa aurkeztea eskatzen duten kasu praktikoak oinarri hartuz: 

• Eskatutako informazioa duten taulen eta/edo kontsulten eremuak identifikatzea. 

• Txostenak eta grafikoak sortzea eskura dauden morroiekin, zehaztuz nola multzokatzen diren datuak, eta 
zein diren formatu edo estilo egokiak. 

• Txostenak erraz identifikatzeko moduko izenekin biltegiratzea, gero berreskuratu ahal izateko. 

• Eskatutako txostenak edo informazioa eskatutako epean aurkeztea proposatutako aplikazioekin: testu-
prozesadorea, kalkulu-orria edo beste batzuk; eta, hala dagokionean, informazioa konbinatzea edo 
datuak esportatzea. 

• Txostenak inprimatzea eta aukerak konfiguratzea, proposatutako ekonomia-arauak eta ingurumena 
babestekoak kontuan hartuz. 

EI5.6 Datu-baseak kudeatzeko sistemaren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten prozedurak 
aplikatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Artxibo publiko eta pribatuen kudeaketa 
- Dokumentuak artxibatzeko teknikak aplikatzea. 

• Sailkatzeko eta ordenatzeko sistemak. 

• Xedea eta helburuak. 

• Artxiboen aurkibideak: eguneratzea. 

• Laguntzako eskuliburuen aplikazioa. 

• Hobekuntzak, antolakuntza-arazoak detektatzen direnean. 
- Erregistratzeko eta, ondoren, artxibatzeko prozedura: 

• Euskarriak, altzariak, tresnak, artxibatzeko elementuak eta edukiontziak. 

• Artxibo dokumentala digitalizatzea, kopiatzea eta bi euskarrietako informazioa erkatzea. 
- Artxibatutako informazioa eskuratzeko, bilatzeko, kontsultatzeko, berreskuratzeko, eguneratzeko, kontserbatzeko 

eta zaintzeko prozedurak. 
- Sistema eragileen eta artxibo-sistemen funtzioak eta ezaugarriak: 

• Objektuak konfiguratzea sistema eragileetan. Erabiltzeko modua. 

• Fitxategiak, karpetak, azpikarpetak eta beste batzuk sortzea/ izena ematea, kopiatzea eta ezabatzea. 
- Sarbide publiko eta pribatuak fitxategi konbentzionaletan eta informatikoetan babesteko teknikak: 

• Babes-mailak: zehaztea. 

• Pasahitzak eta sarrera-atributuak zehaztea. 

• Informaziora sartzeko edo kontsulta egiteko baimenak; prozeduran akatsak hautematea. 
- Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-prozedurak aplikatzea: 

• Datuak babesteko eta dokumentazioa kontserbatzeko indarrean den araudia. 

• Segurtasun-kopiak. 

2. Artxibo elektronikoko sistema baten oinarrizko optimizazioa 
- Ekipo informatikoak: martxan jartzea, mantentze-lanak egitea eta aldian behin aztertzea, ez dadin gorabeherarik 

gertatu funtzionamenduan. 

• Hardwareko elementuak: Prozesatzeko eta biltegiratzeko unitate zentrala, ekipo periferikoak, sare 
lokalen osagai fisikoak, konexioen ikuskapena. 

• Software-elementuak: instalatzea eta desinstalatzea, programak, aplikazio eguneratuak eta morroiak. 

• Erreprodukzio-ekipoak. 
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- Erabiltzaile bakarreko, erabiltzaile anitzeko eta sarean jarritako sistema eragileen optimizazioa: 

• Oinarrizko komandoak eta funtzioak. 

• Sistema eragilearen oinarrizko tresnak. 
- Sistema eragileak sare lokaletan: sareko sistema baten oinarrizko konfigurazioa, eguneratzea eta baliabideak 

partekatzeko ekintzak. 
- Sistema eragilearen segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak aplikatzea: babes-programak (birusen kontrakoa, 

suebakia, spamaren kontrakoa, beste batzuk). 
- Fitxategietako informazioa kontserbatzeko eta osorik gordetzeko neurriak. Egile-eskubideak babestea. 
- Datuak babesteari eta konfidentzialtasun elektronikoari buruz indarrean dauden arauak. 

 

3.  Informazioaren oinarrizko kudeaketa datu-baseak kudeatzeko sistemetan. 
- Datu-baseak: Motak eta ezaugarriak. Egitura. 

• Funtzioak. 

• Morroiak. 

• Antolakuntza. 
- Informazioaren mantentze-lanak datu-baseen aplikazioetan: sartzea, ordenatzea, informazioa sartzeko eta datuak 

eguneratzeko formularioetarako morroiak. 
- Informazioa bilatzea datu-baseen aplikazioetan: Iragazkiak. Kontsultak. Kontsultetarako morroiak eta beste 

prestazio batzuk. 
- Informazioa aurkeztea datu-baseen aplikazioetan: Txostenak. Txostenak egiteko morroiak. 
- Beste aplikazio batzuekin erlazioak. 
- Indarrean diren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak aplikatzea datuak erabiltzean. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA BEZEROEKIKO 
HARREMANETAKO JARDUERA ADMINISTRATIBOETAN 
 

Kodea: MF0977_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0977_2 Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea erabiltzaile 

independente mailarekin (B1 atalasea, tarteko mailaren baliokidea) bezeroekiko harremanetako jarduera administratiboetan. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroarekiko harremanetako kudeaketa administratiboko ohiko zuzemenetako ideia orokorrak eta xehetasunak 
atzerriko hizkuntza estandar batean ulertzea, elkarrizketa, grabazio eta jarraibideen bidez, edo bestela, eta distortsio edo 
zaratarik gabe transmititzen direnean. 

Ei1.1 Bezeroarekiko harremaneko jarduera administratiboko ohiko gaiei buruzko elkarrizketa errazetako informazio 
orokorra eta xehetasunak ulertzea, garbi eta azentu ezagun batez ahoskatuak badira. 
EI1.2 Lineaz kanpoko komunikazio-kasu praktiko ondo zehaztu batean, zeinean informazio, produktu edo zerbitzu 
profesional jakin batzuk eskatzen baitira atzerriko hizkuntza garbi ahoskatu batean: 

• Komunikazioaren ideia nagusia identifikatzea. 

• Bigarren mailako ideiak ondorioztatzea. 

• Bezero-mota bereiztea. 

• Bezeroaren eskariaren puntu nagusiak identifikatzea. 
EI1.3 Hizkuntza estandarreko ahozko jarraibide xeheak eta mezuak oinarri hartuta, haien ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta egonik eta argi ahoskatuta egonik, alderdi garrantzitsuak ulertzea, eta beharrezko oharrak egitea. 
EI1.4 Telefono-dei baten kasu praktiko batean (hitzorduen kudeaketa, eskariei, fakturei eta erreklamazioei buruzko 
oinarrizko informazioa berrestea), egitura eta formula beharrezkoak eta oinarrizkoak erabiltzen direla kontuan hartuz: 

5 
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• Mezua bere testuinguruan kokatzea. 

• Eskariaren elementu espezifiko garrantzitsuenak identifikatzea. 

• Deia identifikatzea. 
EI1.5 Hedabide batean hizkuntza erraz estandarrean emandako hitzaldi labur bat edo elkarrizketa bat entzunez: 

• Mezuaren edukia ulertzea. 

• Mezuaren elementu espezifiko garrantzitsuenak identifikatzea. 

• Bigarren mailako ideiak ondorioztatzea. 
EI1.6 Narrazioak, deskribapenak, abestiak edo beste batzuk entzun ondoren, mezua osatzen duten elementuen 
sekuentzia ematea. 

A2: Atzerriko hizkuntza estandarrean idatzitako ohiko dokumentazio profesional erraza —bezeroarekiko harremanetako 
jarduera administratiboei buruzkoa— interpretatzea, informazio garrantzitsua lortuz, eta, behar izanez gero, kontsulta-
materiala eta hiztegiak erabiliz. 

EI2.1 Zenbait inguru profesionaletako salerosketa-eragiketetako ohiko dokumentu —gutun komertzialak, albaranak, 
fakturak, formularioak eta beste batzuk— eta lexikoa identifikatzea. 
EI2.2 Dokumentuak interpretatzeko eta itzultzeko laguntza-tresna egokienak identifikatzea, konbentzionalak zein 
informatikoak, eta sarbide azkar eta zehatzekoak. 
EI2.3 Lanbide-eremuko dokumentu erraz bat ulertu ondoren (gutun komertzialak, jarraibide tekniko errazak, liburuxkak, 
katalogoak, faxak, mezu elektronikoak, iragarkiak, dokumentu ofizial laburrak edo beste batzuk):  

• Dokumentuaren oinarrizko ezaugarriak identifikatzea. 

• Informazio horren funtsezko datuak detektatzea edo aurkitzea. 

• Atal bakoitzean zer informazio eskatzen den identifikatzea. 

• Dokumentuan esaten denak inguru profesional espezifikoan zer esan nahi duen interpretatzea. 

• Testua idatziz laburbiltzea, eta alderdi giltzarriak nabarmentzea. 
EI2.4 Inguru profesionaleko dokumentu erreal erraz eta ohikoak (eskari-proposamenak, albaranak, fakturak, garraio-
dokumentuak edo beste batzuk) irakurri eta ulertu ondoren, eta dokumentu horiei buruzko datu ondo zehaztuak ditugula 
kontuan hartuz: garraio-dokumentuak edo beste batzuk) irakurri eta ulertu ondoren, eta dokumentu horiei buruzko datu 
ondo zehaztuak ditugula kontuan hartuz: 

• Dokumentuaren oinarrizko ezaugarriak identifikatzea. 

• Atal bakoitzean zer informazio eskatzen den identifikatzea. 

• Funtsezko datuak eta xehetasun garrantzitsuak detektatzea edo aurkitzea. 

• Dokumentuak betetzea emandako datu egokiekin. 

• Dokumentuan esaten denak inguru profesional espezifikoan zer esan nahi duen interpretatzea. 
EI2.5 Bezeroarekiko harremanetako eremu administratiboko testu errazak interpretatzea (gutunak, faxak, mezu 
elektronikoak, erreklamazioak, katalogoak, beste batzuk), behar izanez gero kontsulta.materiala erabiliz. 

A3: Mezu errazak, ondo lotuta, egituratuta eta hitz-jarioz adieraztea ahoz, eremu sozialeko eta administrazio- eta harrera-
arloetako eremu profesionaleko ohiko egoera ez konplexuetan, behar bezala erabiliz ohiko kortesia-arauak. 

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

• Hitzorduen kudeaketan (komunikatzea, bertan behera uztea, atzeratzea, et abar) proposatutako mezuak 
behar bezain arin helaraztea, eta, behar den kasuetan, datuak errepikatzeko eskatzea bezeroari. 

• Ahoz, eta erraz, deskribatzea bisitak banatzean proposatutako jarraibideen edo prozeduren pausoak: 
helbideak, garraioak, aretoak, bulego profesionalak, beste batzuk. 

• Behar adinako erraztasunez erabiltzea eremu profesionaleko terminologia hitzorduak eta bezeroarekiko 
harrera kudeatzean. 

EI3.3 Bezeroei harrera egiteko eta aurkezpena egiteko egoera ondo zehaztu batean: 

• Behar adinako erraztasunez erabiltzea solaskidearen hizkuntzara eta kulturara egokitutako kortesia-
egiturak eta -formulak. 

• Behar adinako erraztasunez erabiltzea bisitaria identifikatzeko esamoldeak edo identifikatu ahal izateko 
informazioa eskatzekoak. 

• Gerta daitezkeen atzerapen edo absentziei buruzko mezuak behar adinako erraztasunez helaraztea, 
lexiko eta esamolde egoki ohikoenak erabiliz. 

• Aurkezpenetako esamolde ohikoenak behar adinako erraztasunez erabiltzea. 
EI3.4 Bezeroarekiko harremanetako eremuko kasu ondo zehaztu batean, zeinean informazio profesional erraza 
eskatzen eta ematen baita (jarduera, produktuak edo zerbitzuak, ordutegiak, edo beste batzuk): 

• Ahal den neurrian, informazio-eskari ohikoenak planifikatzea. 
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• Argi eta behar dinako erraztasunez formulatzea informazio-eskarietako galdera egokiak. 

• Bezeroei behar adinako erraztasunez egitea galdera egokiak, haien eskariak ondo ulertzeko. 

• Behar izanez gero, galderak berriz formulatzea, ziurtatuz solaskideak ondo ulertu dituela. 

• Eskatutako informazioa behar adinako erraztasunez ematea, deskribapen errazak eta administrazio- eta 
harrera-arloetako berariazko hiztegi oinarrizko erabiliz. 

• Behar izanez gero, erantzuna berriz formulatzea, ziurtatuz solaskideak ondo ulertu duela. 
EI3.5 Mezu telefoniko edo telematikoak grabatzeko simulazio ondo zehaztuetan grabazio sinpleak egitea, argi eta behar 
adinako erraztasunez, bezeroa artatzeko kasu hauetan: 

• Absentziak, oporren ondorioz. 

• Une jakin batean artatu ezina. 

• Establezimenduaren ordutegiari buruzko informazioa. 

• Establezimenduaren helbide- eta ordutegi-aldaketa; beste batzuk 

A4: Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboetako testu sinple eta ohikoak atzerriko hizkuntza batean idaztea 
eta betetzea, zehatz eta edozein euskarri-motatan, oinarrizko hizkuntza tekniko egokia erabiliz, eta zuzentasun formalaren, 
lexikoaren, ortografikoaren eta sintaktikoaren irizpideak betez. 

EI4.1 Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboen dokumentazioan erabiltzeko oinarrizko hiztegi orokorra 
identifikatzea (korrespondentzia komertzial konbentzional eta elektronikoetan, eskarietan, albaranetan, fakturetan, eta 
beste batzuetan). 
EI4.2 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. 
EI4.3 Eskakizun edo eskabide profesionalei buruzko jarraibide erraz eta xeheak abiapuntu harturik: 

• 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. 

• Jarraibideak interpretatzea eta prestatutako dokumentazioaren laburpenak idaztea. 

• Behar diren dokumentuak (gutun komertzialak, fakturak, eskaerak, formularioak eta beste) haietan 
erabiltzen den hizkuntza arrotzaren herrialdeko arauei jarraikiz idaztea edo betetzea. 

EI4.4 Aurkezpen-gutun zenbait eta haiekin loturiko curriculumak atzerriko hizkuntza batean idatzita jaso ondoren: 

• Aurkezpen-gutunaren edukia aztertzea, eta erakundeko zer sailetara bidali behar den erabakitzea. 

• CVko atal bakoitzean jasotako informazioa identifikatzea. 
EI4.5 Eskari bat egiteko datu behar bezala zehaztuak oinarri harturik: 

• Dokumentu profesional egokiak betetzea: eskariaren kudeaketa, eskari-proposamena, albarana, faktura, 
garraio-gutuna, beste batzuk. 

• Gutun komertzialak, mezu elektronikoak eta faxak idaztea, erabili behar den hedabidera egokitutako 
egitura lexiko eta sintaktikoak erabiliz. 

• Ohar errazak zehaztasunez idaztea. 

• Biltegiko fitxak prestatzea, beharrezkoa den informazioa identifikatuz. 
EI4.6 Erreklamazio bat kudeatzeko kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

• Erreklamazioa formalizatzeko dokumentuak identifikatzea. 

• Erreklamazioaren dokumentua betetzea, eskatutako datuak zehaztasunez betez. 

• Gertakariak ordenaz jakinaraztea, eta zuzen, formari, lexikoari, ortografiari eta sintaxiari dagokienez. 

A5: Elkarrizketak izatea bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboetan, atzerriko hizkuntza estandar batean 
garbi hitz eginez, naturaltasun- eta konfiantza-maila jakin batez, esandakoak ulertuz eta azalpenak emanez lanbide-eremuko 
ohiko egoeretan. 

EI5.1 Ahozko nahiz idatzizko testuinguruetako erreferentzia soziokulturalak identifikatzea. 
EI5.2 Agurretako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, eta haiei dagozkien kortesia-arauekin 
erlazionatzea. 
EI5.3 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den lekuko solaskidearen erkidegoko eta norberaren erkidegoko ohiturak, 
erabilerak, balioak eta sinesteak definitzea, eta ezaugarri garrantzitsuenak alderatzea. 
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 erabiltzea. 
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• Argi, natural eta konfiantza-maila jakin batez hitz egitea, atzerapenak, absentziak eta bestelako egoera 
batzuk justifikatzean, oinarrizko egitura egokiak erabiliz, eta estrategia linguistikoak eta, hala badagokio, 
ez-linguistikoak ere erabiliz. 

• Solaskideak hizkuntza estandar batean emandako informazioa eta egindako eskakizunak ondo ulertzea. 

• Behar izanez gero, informazioa errepikatzeko eskatzea solaskideari, mezua ondo ulertu dela berresteko, 
horretarako estrategia linguistikoak eta, hala badagokio, ez-linguistikoak ere erabiliz. 

• Naturaltasunez eta argi erantzutea solaskideak egindako galderei, horretarako estrategia linguistikoak 
eta, hala badagokio, ez-linguistikoak ere erabiliz. 

EI5.5 Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboei buruzko telefono-elkarrizketa simulatu batzuk oinarri 
harturik (hitzorduen kudeaketa, informazio-eskaria, edo beste batzuk), elkarrizketa horietan oinarrizko egitura eta 
formulak erabiltzen direla kontuan hartuz: 

• Ahozko erregistroa proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 

• Oinarrizko 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. 

• Absentziak, atzerapenak edo beste egoera ohiko batzuk justifikatzeko azalpenak argi ematea. 

• Mezua ulertuko dela bermatzeko estrategia linguistiko eta ez-linguistikoak erabiltzea, azalpenak 
birformulatuz, eta hitz edo esaldi jakin batzuk errepikatzeko eskatuz. 

• Solaskidearen hizkuntzako gizarte-ohituren arabera agurtzea. 
EI5.6 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. 

 

Edukiak: 

1.  Atzerriko hizkuntza baten oinarrizko erabilera bezeroari harrera egitean eta harekiko harremanetan 
- Sintaxi, morfologia, fonetika, esamolde, egitura linguistiko, hiztegi eta lexikoari buruzko oinarrizko ezagutzak: 

• Atzerriko hizkuntzaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Diosalekin, aurkezpenekin, agurrekin eta kortesia-tratamendu ohikoekin erlazionatutako ezagutza 
ohikoak; eta telefono bidezko komunikazioa: deskribapena eta bezeroari harrera egiteko eta harekiko 
harremanetako alderdi fonologikoak. 

- Giza harremanak eta harreman sozioprofesionalak gidatzen dituzten oinarrizko arauak eta ohiturak identifikatzea 
eta aztertzea. 

- Kortesia-konbentzioak eta -arauak, harreman eta arau profesionalak, ordutegiak, leku bakoitzeko jaiak, jai 
profesionalak, eta hizkuntza ez-hitzezkora egokitzea. 

- Pertsonen aurkezpena, agurrak eta solaskideen identifikazioa. 
- Mezuak hainbat euskarritan jasotzea eta bidaltzea: 

• Aurrez aurrekoa. 

• Telefono bidezkoa. 

• Telematikoa. 
- Informazio-eskari edo bestelako eskari errazak identifikatzea eta bideratzea. 
- Komunikatzeko estilo formalak eta informalak bereiztea bezeroari harrera egitean eta harekiko harremanean. 
- Publizitateko ikus-entzunezko materiala, informazio-dosierra eta beste batzuk prestatzea. 

2.  Oinarrizko komunikazioa, ahozkoa eta idatzia, atzerriko hizkuntza batean, bezeroaren arretan eta 
kexa eta erreklamazioak tratatzean 

- Bezeroarentzako arretarekin eta kexen eta erreklamazioen tratamenduarekin lotutako hiztegia, baliabideak, egitura 
linguistikoak, oinarrizko lexikoa eta alderdi fonologikoak, hainbat euskarri aintzat hartuz: Telefono bidezkoa. Aurrez 
aurrekoa. Telematikoa. 

- Bezeroarentzako arretan eta kexen eta erreklamazioen tratamenduan erabili beharreko teknikak: esamoldeak, 
lokuzioak, konbentzioak, kortesia-arauak, harreman eta arau profesionalak. 

- Informazio trukea, aurrez aurre edo telefono bidez, erakundera etorritako bisitariei harrera egitean eta arreta 
ematean. 



 
 

Jarduera administratiboak  
bezeroekiko harremanetan 

 
 
 

 

47 

• Diskurtsoaren egituraketa. 

• Galderak eta erantzunak formulatzea. 

• Oinarrizko jarrerak. 
- Produktu eta zerbitzuen aurkezpena: besteak beste, produktuen edo zerbitzuen ezaugarriak, neurriak, kantitateak, 

zerbitzu erantsiak, ordaintzeko baldintzak eta salmenta osteko zerbitzuak. 
- Arrazoiak ematea salerosketei buruzko elkarrizketetan atzerriko hizkuntza batean, eta helburu sozioprofesionalak 

lortzea. 
- Interakzioa kexak eta erreklamazioak gertatzen diren egoeretan, eta egiaztatzeko estrategien aplikazioa: 

• Argibide- edo errepikapen-eskaerak. 

• Edukia zuzena den egiaztatzea edo komunikazio bat beste era batera formulatzea. 
- Agendak planifikatzea: hitzorduak adostea, atzeratzea edo bertan behera uztea, eta informazio sozioprofesional 

esanguratsua biltzea. 
- Bezeroarentzako arretarekin eta kexen eta erreklamazioen tratamenduarekin lotutako dokumentuak betetzea, 

edozein euskarritan. 

3.  Dokumentazio administratibo eta komertziala atzerriko hizkuntza batean prestatzea 
- Baliabideak, hiztegia, egitura linguistikoak eta oinarrizko lexikoa: 

• Eskarien kudeaketarekin, salerosketekin eta korrespondentzia komertzialarekin lotutako alderdi 
fonologikoak. 

• Erabilitako euskarriak: faxa, posta elektronikoa, gutunak edo antzeko beste batzuk. 
- Eremu administratibo eta komertzialetako komunikazio idatzian honako hauek erabiltzea. konbentzioak eta 

kortesia-arauak, harreman eta arau profesionalak. 
- Ohiko egitura eta formulak, eta estilo formal eta informala eremu administratibo eta komertzialeko dokumentuetan. 
- Prozesu administratibo eta komertzialarekin lotutako dokumentazioa eta informazioa interpretatzea. 
- Testu errazak itzultzea. 
- Hainbat euskarritako dokumentu ohikoak betetzea: 

• Korrespondentzia komertziala. 

• Informazioa eskatzeko gutunak. 
- Salerosketetarako, aurrekontuak eskatzeko eta eskarietarako kondizioak: Albaranak. Garraio-dokumentuak. 

Fakturak. Eskaintzak. Salgaiak bidaltzekoak eta hartu-agiriak. Ez ordaintzearekin zerikusia duten gutunak (fase 
ezberdinetan) edo antzeko jatorria dutenak. 

- Gai administratibo edo komertzialeko aurkezpenak egitea, hainbat euskarritan, atzerriko hizkuntza batean. 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua:  
BULEGOTIKA 
 

Kodea: MF0233_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0233_2 Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-

aplikazioak erabiltzea. 
 

Iraupena: 190 ordu 

 
 

6.1. prestakuntza-atala 
SISTEMA ERAGILEA, INFORMAZIOA INTERNETEN/INTRANETEAN BILATZEA ETA 
POSTA ELEKTRONIKOA. 
 

Kodea: UF0319 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB8 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, 

informazioa bilatzeari, gordetzeari eta bidaltzeari dagokienez. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jarduera administratiboak egiteko dagoen ekipo informatikoa osatzen duten elementuen oinarrizko funtzionamenduaren 
berri izatea, haien eraginkortasuna bermatzeko. 

EI1.1 Ekipo informatikoaren hardwarea identifikatzea, eta haren oinarrizko funtzioak adieraztea. 

EI1.2 Softwarea eta hardwarea bereiztea. 

EI1.3 Softwarea zer den definitzea, eta sistema-softwarea eta aplikazio-softwarea bereiztea. 

EI1.4 Sistema eragilearen oinarrizko aplikazioak erabiltzea, lan-inguruneko oinarrizko aukerak konfiguratuz. 

EI1.5 Ordenagailuaren parte diren periferikoak bereiztea. Haien funtzioak. 

EI1.6 Konektatzeko/deskonektatzeko lanak zuzen egitea, eta maiz erabiltzen diren periferikoak zuzen erabiltzea. 

EI1.7 Sistema eragilearen interfazearen zatiak eta zertarako diren bereiztea. 

EI1.8 Ezaugarriak behar bezala definituak dituen kasu praktiko batean, instalatutako sistema eragilearen eta 
softwarearen oinarrizko dokumentuak, eskuliburuak edo laguntza-fitxategiak eskura izanik, hau egitea: 

- Ekipo informatikoa martxan jartzea. 

- Ekipo informatikoa aztertuz, haren funtzioak, sistema eragilea eta instalatutako bulegotika-aplikazioak 
identifikatzea. 

- Sareko ekipoaren eta telefono-sarbidearen konexioen funtzionamendua egiaztatzea, sistema eragilea 
abiaraztean. 

- Behar diren bulegotika-aplikazioak morroiak erabiliz eta exekuzio-fitxategiak eta -prozedurak identifikatuz 
eguneratzeko oinarrizko eragiketak azaltzea. 

- Ekipo informatikoan lehenespenez instalatutako bulegotika-aplikazioetan ez dauden tresnak instalatzea, 
morroiak eta emandako aukerak erabiliz. 

- Sistema eragileko informazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna zer tresnak ematen duten azaltzea, eta 
birusen kontrako programak eta suebakiak identifikatzea. 

A2: Sistemaren barruan, sarean, intranetean edo Interneten dagoen informazioa bilatzeko, berreskuratzeko eta antolatzeko 
tresnak modu zehatz eta eraginkorrean erabiltzea. 

EI2.1 Nabigatzaile bat eta sareko, intraneteko edo Interneteko bilatzaile bat bereiztea, eta haien tresnak eta ezaugarriak 
erlazionatzea.  

EI2.2 Interneteko nabigatzaile baten arriskuak eta segurtasun-mailak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 

EI2.3 Bilatzaile- eta metabilatzaile-motak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten ikustea. 

EI2.4 Egile-eskubideak arautzen dituen indarreko araudiaren oinarrizko ezaugarriak azaltzea. 

EI2.5 Kasu praktiko batean, informazioa antolatzeko jarraibideak emanik, sistema eragilearen bilaketa-tresnak erabiliz 
hau egitea: 

- Egin beharreko eragiketa bakoitzarentzat sisteman dauden tresna egokiak identifikatzea. - Artxiboak edo 
karpetak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

- Artxiboak edo karpetak izendatzea edo berrizendatzea, argibideen arabera. 

- Maiz erabili behar diren artxibo edo karpetentzat lasterbideak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

EI2.6 Kasu praktiko batean, erakunde- edo sail-mota jakin baten informazio-beharren zerrenda emanik, hau egitea: 

- Kasu praktikoan eskatutako informazio-mota identifikatzea. 

- Eskatutako informaziorako egokiak diren informazio-iturriak identifikatzea eta aurkitzea (intranetean edo 
Interneten). 

- Bilaketak egitea, murrizketa-irizpide egokiak aplikatuz. 

- Informazioa eskuratzea eta berreskuratzea, helburuaren arabera. 

- Eskuratutako informazioaren egile-eskubideak identifikatzea, behar bada. 

- Erabilitako informazioa erregistratzea eta gordetzea, informazio-mota eta haren erabilerarako egokiak diren 
formatu eta lekuetan. 

- Interneteko informazio-iturriak haien euskarrietan antolatzea, gero azkar aurkitzeko eta berrerabiltzeko: 
gogokoak, historia eta estekak. 

- Informazioa mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 
konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 
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A3: Posta-aplikazioen funtzioak informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan erabiltzea. 
EI3.1 Posta elektronikoko eta agenda elektronikoko aplikazioen ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta 
informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan duten erabilera bereiztea. 
EI3.2 Posta elektronikoa kudeatzean datuen segurtasun- eta babes-arauak errespetatzeak duen garrantzia azaltzea, eta 
sistema birus, har edo beste elementu batzuen bidez infektatzeak zer ondorio duen deskribatzea. 
EI3.3 Postako eta agenda elektronikoko helbide-liburua aplikazioaren tresnen bidez antolatzea eta eguneratzea, 
ikasgelan erabilitako helbide elektronikoko helbideak erabiliz. 
EI3.4 Kasu praktiko batean, erakunde baten korrespondentzia eta informazioa igortzeko eta hartzeko barne-prozedurak 
emanik, hau egitea: 

- Posta elektronikoko aplikazioa irekitzea. 
- Korrespondentzia hartzean igorlea(k) eta edukia identifikatzea. 
- Korrespondentzia hartzean mezua entregatu dela egiaztatzea. 
- Hartzailea(k) eta edukia txertatzea, korrespondentzia igortzean haiek identifikatzen direla ziurtatuz. 
- Mezua irakurtzea edota idaztea, transmititu beharreko informazioaren arabera. 
- Eskatutako artxiboak eranstea, posta elektronikoko aplikazioak ezarritako prozeduraren arabera. 
- Informazioa partaide guztiei banatzea, eta, behar bada, hura jasotzen dela ziurtatzea. 

EI3.5 Kasu praktiko batean, erakunde-mota jakin baten korrespondentziaren barne-prozedurak eta erregistro-arauak 
emanik, hau egitea: 

- Informazio guztiaren sarrera eta irteera erregistratzea, emandako prozedura-arauak betez. 
- Posta elektronikoak dituen karpeta-aukeren ezaugarriak erabiltzea. 
- Postako mezuak inprimatzea eta artxibatzea, emandako ekonomia-arauak eta ingurumen-inpaktua kontuan 

hartuta. 
- Korrespondentzia emandako sailkatze-jarraibideen arabera gordetzea. 
- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 

eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

 

Edukiak: 

1.  Ordenagailuari buruzko sarrera (hardwarea, softwarea): 
- Hardwarea. 

• Tipologia eta sailkapenak. 

• Oinarrizko ekipo informatiko baten arkitektura. 

• Osagaiak: prozesatzeko unitate zentrala (PUZ), memoria zentrala eta memoria-motak. 

• Periferikoak: sarrerako eta irteerako gailuak, biltegiratze-gailuak eta multimedia gailuak. 
- Softwarea. 

• Softwarearen definizioa eta software-motak. 

• Sistema eragileak: helburuak, konposizioa eta eragiketa. 

2.  Ohiko sistema eragileen oinarrizko erabilera 
- Sistema eragilea. 
- Interfazea. Lan-ingurunearen atalak. Lan-ingurunean mugitzea. Lan-ingurunearen konfigurazioa. 
- Karpetak, direktorioak eta haiekin egiten diren eragiketak. Definizioa. Sortzea. Izena aldatzea. Irekitzea. Kopiatzea. 

Lekuz aldatzea. Ezabatzea. 
- Fitxategiak eta haiekin egiten diren eragiketak. Definizioa. Sortzea. Izena aldatzea. Irekitzea. Gordetzea. 

Kopiatzea. Lekuz aldatzea. Ezabatzea. 
- Sistema eragilearen aplikazioak eta tresnak. 
- Sistema eragilean arakatzea/nabigatzea. 
- Sistema eragilearen elementuak konfiguratzea. 
- Erabiltzaile-kontuak erabiltzea. 
- Babeskopia sortzea. 
- Babeskopia bat egiteko euskarriak. 
- Sare-ingurune batean oinarrizko eragiketak egitea. 

• Sarbidea. 

• Sareko baliabideak bilatzea. 

• Sareko baliabideekin egin daitezkeen eragiketak. 
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3.  Interneten informazioa bilatzeari buruzko sarrera 
- Internet zer den. 
- Interneteko aplikazioak enpresaren barruan. 
- Interneten historia. 
- Lotutako terminologia. 
- TCP/IP protokoloa. 
- Helbideratzea. 
- Interneteko sarbidea. Hornitzaileak. Motak. Softwarea. 
- Interneteko segurtasuna eta etika. Etika. Segurtasuna. Edukiak. 

4.  Webean nabigatzea: 
- Definizioak eta terminoak. 
- Nabigazioa. 
- Historia. 
- Irudiak maneiatzea. 
- Gordetzea. 
- Bilatzea. 
- Estekak. 
- Gogokoak. 
- Inprimatzea. 
- Cachea. 
- Cookiak. 
- Segurtasun-mailak. 

5.  Posta elektronikoa informazio-trukerako erabiltzea eta konfiguratzea: 
- Sarrera. 
- Definizioak eta terminoak. 
- Funtzionamendua. 
- Posta elektronikoaren kudeatzaileak. 

• Leihoak. 

• Mezu bat idaztea eta bidaltzea. 

• Posta irakurtzea. 

• Postari erantzutea. 

• Mezuak antolatzea. 

• Posta inprimatzea. 

• Helbide-liburua. 

• Mezuak iragaztea. 
- Web-posta. 

6.  FTP fitxategiak transferitzea 
- Sarrera. 
- Definizioak eta lotutako terminoak. 

 
 

6.2. prestakuntza-atala 
TESTU-TRATAMENDUETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0320 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, testu-tratamenduari 

dagokionez 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1 Testu-prozesadorearen funtzioak zehatz eta trebetasunez erabiltzea dokumentuak prestatzean, eta aplikazio beraren 
edo beste baten formatuko testuak, irudiak edo beste objektu batzuk txertatzea. 
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EI1.1 Testu- eta autoedizio-prozesadoreen prestazioak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
eta tresnak deskribatzea. 

EI1.2 Aplikazioaren morroiak eta txantiloiak erabiltzea edo dokumentu huts batzuekin dokumentuen txantiloiak sortzea, 
hala nola txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, 
jakinarazpenak, barne-oharrak eta eskabideak. 

EI1.3 Kolore eta formatu egokiek duten eraginen garrantzia azaltzea, erakunde tipo baten zenbait dokumentu eta estilo-
parametroak edo estilo-liburua abiapuntu hartuta. 

EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean dokumentuak prestatzea, testuak prozesatzeko 
bulegotika-tresnak eskaintzen dituen aukerak erabiliz. 

- Testua, taulak, grafikoak eta irudiak txertatzeko aplikazioa edo, behar bada, ingurunea erabiltzea. 

- Eskatutako dokumentuak prestatzeko behar diren funtzioak, prozedurak, morroiak eta, behar badira, laguntza-
eskuliburuak erabiltzea. 

- Aldez aurretik biltegiratu eta erabili den informazioa berreskuratzea (baldin eta ahal, behar eta komeni bada), 
transkripzio-akatsak saihesteko. 

- Sistema informatikoarekin datuak sartzean eta maneiatzean egiten diren hutsak zuzentzea, sortutako 
dokumentua eskuz edo aplikazioaren prestazioren baten bidez egiaztatuz (hala nola zuzentzaile ortografikoa, 
bilatu eta ordeztu, edo besteren bat). 

- Testuari formatu-ezaugarriak aplikatzea, kasu bakoitzean proposatutako dokumentuaren ezaugarrien arabera. 

- Testuan objektuak txertatzea, toki eta modu egokian, morroi edo tresnak erabiliz, eta irakurketa arintzea. 

- Goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, jauziak edo orrialdea konfiguratzeko beste elementu batzuk leku egokian 
gehitzea, dokumentuaren lehen orrialdea, sekzioak edo beste atal batzuk zehatz bereiziz. 

- Edukia azkarrago ulertzeko eta testuan errazago mugitzeko behar diren elementuak sartzea (indizea, oin-oharra, 
tituluak, erabilitakoa bibliografia, laster-markak, hiperestekak edo beste batzuk). 

- Testu-prozesadorearen aplikazioak dituen gainerako tresnak modu eraginkor eta egokian erabiltzea. 

- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 
eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 

- Gorputzak teklatuaren aurrean duen jarrerak (beso, eskumutur eta eskuen jarrera) teklatua bizkorrago 
maneiatzea lortzeko eta jarrera desegoki baten ondorioz sortzen diren arrisku ergonomikoak saihesteko zer 
garrantzi duen jakitea. 

EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten inprimakiak, dokumentu normalizatuak eta informazioa erabiliz, eta 
emandako estilo-liburuak kontuan hartuta, hauek egitea: 

- Dokumentuaren atal bakoitzean aplikatu beharreko formatu-estilo egokiak eta autotestuak sortzea. 

- Inprimaki eta dokumentu normalizatuen txantiloiak egitea eta dagokien dokumentu-motarekin gordetzea. 

- Sortutako dokumentuen segurtasun- eta osotasun-arauak aplikazioaren funtzio egokiekin betetzea. 

- Sortutako edo aplikazioko txantiloietan emandako informazioa eta datuak txertatzea, eta, behar bada, morroien 
bidez informazio-iturriekin konbinatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Testuak tratatzeko programaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 
- Programan sartzea eta irtetea. 

- Testu-tratamenduaren pantailaren (interfazearen) deskribapena. 

- Dokumentuaren leihoa. 

- Egoera-barra. 

- Testuak tratatzeko aplikazioaren laguntza. 

- Tresna-barra estandarra. 

2.  Sarrera, kurtsorearen desplazamendua, hautatzea eta dokumentuko testuarekin egin daitezkeen 
eragiketak: 

- Alderdi orokorrak. 

- Txertatzeko modua. 

- Gainidazteko modua. 

- Karaktere bat ezabatzea. 

- Kurtsorearen desplazamendua. 

- Testua hautatzeko zenbait modu. 

- Kopiatzeko eta itsasteko aukerak. 
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- Arbelaren erabilera eta berezitasunak. 

- Karaktere bereziak txertatzea (sinboloak, zuriune zatiezina, etab.). 

- Data eta ordua txertatzea. 

- Azken aldaketak desegitea eta berregitea. 

3.  Testuak tratatzeko aplikazioko artxiboak, haien kokapena, mota eta eragiketak: 
- Dokumentu berri bat sortzea. 
- -Lehendik dagoen dokumentu bat irekitzea. 
- Dokumentu batean egindako aldaketak gordetzea. 
- Dokumentu bat bikoiztea "gorde honela" erabiliz. 
- Dokumentu bat ixtea. 
- Bertsio edo aplikazio desberdinetako dokumentuen bateragarritasuna. 
- Leihoa menua. Zenbait dokumentu maneiatzea. 

4.  Testu-prozesadoreak testuaren itxura hobetzeko eskaintzen dituen zenbait aukera erabiltzea: 
- Letra-tipoa.  

• Letra-tipoa, estiloa, tamaina, kolorea, azpimarratua eta efektuak. 

• Karaktereen arteko tartea. 

• Maiuskulak/Minuskulak. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Paragrafoa. 

• Paragrafoak lerrokatzea. 

• Zenbait koska-mota menutik eta erregelatik erabiltzea. 

• Paragrafoen arteko eta lerroen arteko tartea. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Ertzak eta itzaldurak. 

• Paragrafo eta lerroen ertzak. 

• Paragrafo eta lerroen itzaldurak. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Zenbakitzea eta buletak. 

• Buletak. 

• Zerrenda zenbakituak. 

• Eskema zenbakiduna. 
- Tabulazioak. 

• Tabulazio-motak. 

• Tabulazioak tabuladoreen elkarrizketa-koadrotik ezartzea. 

• Tabulazioak ezartzeko eta aldatzeko, erregela erabiltzea. 

5.  Orrialdea garatu beharreko dokumentu-motaren arabera konfiguratzea, aplikazioaren aukerak 
erabiliz. Inprimatu aurretik emaitza bistaratzea: 

- Orrialdearen konfigurazioa. 

• Marjinak. 

• Orrialdearen orientazioa. 

• Paperaren tamaina. 

• Orrialde-diseinua. 

• Marjinak aldatzeko erregela erabiltzea. 
- Dokumentua bistaratzea. Dokumentu bat bistaratzeko moduak. Zooma. Aurrebista. 
- Goiburuak eta orri-oinak. Sortzea, ezabatzea eta aldatzea. 
- Orrialde-zenbakitzea.  

• Dokumentu jakin baten orrialdeen zenbakitze automatikoa. 

• Zenbakitzea ezabatzea. 

• Orrialde-kopuruaren formatua aldatzen. 
- Orri-ertzak. 
- Orri- eta sekzio-jauziak txertatzea. 
- Zutabeak txertatzea. Hainbat estilotako zutabeak sortzea. Dokumentuaren barruan zenbait tokitan zutabeak 

txertatzea. 
- Oinean eta amaieran oharrak txertatzea. 
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6.  Informazioaren edukia erakusteko taulak sortzea, dokumentu osoan edo zati batean: 
- Dokumentu batean taulak txertatzea edo sortzea. 
- Taula baten barruan editatzea. 
- Taula baten barruan mugitzea. 
- Gelaxkak, errenkadak, zutabeak, taula hautatzea. 
- Errenkada eta zutabeen tamaina aldatzen. 
- Gelaxken marjinak aldatzen. 
- Taula bati formatua aplikatzen (ertzak, itzaldura, autoformatua). 
- Taula baten egitura aldatzen (txertatu, ezabatu, gelaxkak, errenkadak eta zutabeak batu eta zatitu). 
- Taulen beste aukera interesgarri batzuk (testua gelaxka batean bertikalean lerrokatzea, testuaren norabidea 

aldatzea, testua taula eta taula testu bihurtzea, 
- taula bat ordenatzea, formulak eta goiburu-errenkada sartzea). 

7.  Testuak ortografia- eta gramatika-tresnekin zuzentzea, aplikazioak eskaintzen dituen aukerak 
erabiliz: 

- Hizkuntza hautatzea. 
- Idazten den bitartean zuzentzea. 
- Idatzi ondoren zuzentzea, laster-menuarekin (eskuin-botoia). 
- Gramatika zuzentzea (Tresnak menutik). 
- Ortografia- eta gramatika-aukerak. 
- Hiztegi pertsonalizatua erabiltzea. 
- Zuzenketa automatikoa. 
- Sinonimoak. 
- Itzultzailea. 

8.  Zenbait paper-formatutan eta beste euskarri batzuetan (adibidez, gutun-azalak eta etiketak) 
sortutako dokumentuak inprimatzea: 

- Inprimatzea (inprimatzeko aukerak). 
- Inprimagailuaren konfigurazioa. 

9.  Banako gutun-azalak eta etiketak, eta gutun-azal, etiketa eta dokumentuen ereduak sortzea, 
sorkuntzarako eta bidalketa masiborako: 

- Bidalketa masiborako dokumentu-eredua sortzea: gutunak, gutun-azalak, etiketak edo mezu elektronikoak. 
- Datu-artxiboak sortuz edo erabiliz hartzaileak hautatzea. 
- Gutun-azalak eta etiketak sortzea, konfigurazio-aukerak. 
- Posta-konbinazioa: dokumentura, inprimagailura edo posta elektronikora irtetea. 

10.  Testuan irudiak eta autoformak txertatzea, testuaren itxura hobetzeko: 
- Fitxategi batetik. 
- Aurrez diseinatutako irudiak erabiliz. 
- Arbela erabiliz. 
- Irudiak testuarekiko doitzea. 
- Irudiak hobetzea. 
- Autoformak (gehitzea eta autoformarekin dokumentuan egiten diren eragiketak). 
- Testu-koadroak: txertatzea eta aldatzea. 
- WordArt txertatzea. 

11.  Estilo errepikakorreko paragrafoak daudenean formatu-lanak automatizatzeko eta indizeak eta 
txantiloiak egiteko estiloak sortzea: 

- Estilo estandarrak. 
- Estiloak esleitzea, sortzea, aldatzea eta ezabatzea. 

12.  Aplikazioko txantiloiak eta morroiak erabiltzea, eta horietan oinarrituta edo berriak sortuta txantiloi 
propioak sortzea: 

- "Fitxategi berria" menuko txantiloiak eta morroiak erabiltzea. 
- Dokumentu-txantiloiak sortzea, gordetzea eta aldatzea. 

13.  Dokumentu luzeekin lan egitea: 
- Aurkibideak eta indizeak sortzea 
- Erreferentzia gurutzatuak 
- Zenbakidun tituluak 
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- Dokumentu maisuak eta azpidokumentuak. 

14.  Bulegotika-paketeko beste aplikazio batzuetako dokumentuak bateratzea, Txertatu menuko 
objektuak txertatuz: 

- Kalkulu-orriekin. 
- Datu-baseekin. 
- Grafikoekin. 
- Aurkezpenekin. 

15. Dokumentuak berraztertzeko tresnak erabiltzea, eta dokumentu konpartituekin lan egitea: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Dokumentu bateko aldaketen kontrola. 
- Dokumentuak konparatzea. 
- Dokumentu osoa edo zati bat babestea. 

16. Ataza errepikatuak automatizatzea, makroak grabatuz: 
- Makro-grabatzailea. 
- Makroak erabiltzea. 

 
 

6.3. prestakuntza-atala 
KALKULU-ORRIEN APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0321 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, kalkulu-orriei 

dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kalkulu-orriak trebeziaz erabiltzea, datuen eta informazioaren tabulazioa eta tratamendu aritmetikoa, logikoa edo 
estatistikoa behar duten jarduera guztietan ohikoak diren funtzioak erabiliz, eta grafikoen bidez adieraziz. 

EI1.1 Kalkulu-orriaren ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Kalkulu-orrietako babes- eta segurtasun-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Dokumentazio administratiboa, zientifikoa eta ekonomikoa egiteko kasu praktikoetan, enpresa-esparruan balio 
onartua duten aplikazio informatikoak erabiliz, hau egitea: 

- Kalkulu-orriak sortzea, eta, datuen edukiaren arabera, ondo identifikatutako eta lokalizatutako liburuetan biltzea, 
dokumentua erabiltzeko egokia den formatu batekin. 

- Datuei eta gelaxkei formatu egokia aplikatzea, daukaten informazio-motaren arabera, geroko tratamendua 
errazteko. 

- Gelaxketan edo gelaxka-barrutietan, izendatuak izan ala ez, formulak eta funtzioak aplikatzea, bilatutako 
emaitzen arabera, eta funtzionamendua eta aurreikusten den emaitza egiaztatzea. 

- Kalkulu-orrietan titulu adierazgarriak, goiburuak, orri-oinak eta dokumentua konfiguratzeko beste alderdi batzuk 
erabiltzea, garatu beharreko jarduerako beharren edo aurkeztu beharreko dokumentuaren arabera. 

- Kalkulu-orriak eskatutako kalitatea, informazio-aurkezpena eta kopia-kopurua kontuan hartuta inprimatzea. 
- Kalkulu-orriarekin txantiloiak prestatzea, emandako informazioaren arabera. 
- Grafiko estandarrak edo dinamikoak egitea, kalkulu-orriko gelaxka-barrutiak erabiliz, informazioa hobekien 

ulertzeko aukera ematen duen mota hautatuz eta, garatu beharreko jardueraren arabera, aplikazioko morroien 
bidez. 

- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak iragaztea. 
- Kalkulu-orriaren babeserako, segurtasunerako eta sarbiderako irizpideak aplikatzea. 
- Dokumentuetan diagramak egitea eta doitzea, eta kalkulu-orriaren aplikazioak dituen erabilera guztiak 

eraginkortasunez erabiltzea. 
- Datuak testu-prozesadore, datu-base eta aurkezpenen aplikazioetara inportatzea edo esportatzea. 
- Fitxategiak mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
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- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 
 

Edukiak: 

1.  Kalkulu-orriaren aplikazioaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 
- Aplikazioa instalatzea eta hastea. 
- Aplikazioa konfiguratzea. 
- Programan sartzea eta irtetea. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko pantailaren deskribapena. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko laguntza. 
- Bistaratzeko aukerak (zooma, ikuspegiak, kalkulu-orriaren panelak izoztea, etab.). 

2.  Kalkulu-orrian zehar desplazatzea: 
- Teklatuaren bidez. 
- Saguaren bidez. 
- Desplazamendu handiak. 
- Korritze-barrak. 

 

3.  Datuak kalkulu-orrian sartzea 
- Datu-motak: Zenbakiak. Alfanumerikoak. Eguna eta ordua. Formulak. 

4.  Kalkulu-orria editatzea eta aldatzea 
- Kalkulu-orria hautatzea. Barrutiak. Zutabeak. Errenkadak. Orriak. 
- Datuak aldatzea. 

• Gelaxka baten edukia editatzea. 

• Gelaxka edo gelaxka-barruti baten edukia ezabatzea. 

• Zuzentzaile ortografikoa erabiltzea. 

• Bilatzeko eta ordezteko tresnak erabiltzea. 
- Txertatzea eta ezabatzea: Gelaxkak. Errenkadak. Zutabeak. Kalkulu-orriak 
- Hauek kopiatzea edo birkokatzea: Gelaxkak edo gelaxka-barrutiak. Kalkulu-orriak 

5.  Liburu bat biltegiratzea eta berreskuratzea 
- Liburu berri bat sortzea. 
- Lehendik dagoen liburu bat irekitzea. 
- Liburu batean egindako aldaketak gordetzea. 
- Liburu baten kopia bat sortzea. 
- Liburu bat ixtea. 

6.  Barrutien arteko eragiketak 
- Barruti baten betetze bizkorra. 
- Zenbait barruti hautatzea. (barruti anizkoitza, hiru dimentsioko barrutia) 
- Barrutien izenak. 

7.  Kalkulu-orri baten itxura aldatzea 
- Gelaxka-formatua: Zenbakia. Lerrokatzea. Letra-tipoa. Ertzak. Betegarria. Babesa. 
- Zutabe eta errenkaden zabalera eta garaiera. 
- Zutabeak, errenkadak edo kalkulu-orriak ezkutatzea eta agertzea. 
- Kalkulu-orriaren formatua. 
- Kalkulu-orri baten izena aldatzea. 
- Baldintzazko formatuak. 
- Autoformatuak edo estilo aurredefinituak. 

8.  Formulak 
- Eragileak eta lehentasuna. 
- Formulak idaztea. 
- Formulak kopiatzea. 
- Erreferentzia erlatiboak, absolutuak eta mistoak. 
- Kanpo-erreferentziak eta estekak. 
- Formuletan akatsak konpontzea: Akats-motak. Akatsak konpontzen laguntzeko tresnak. 
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9.  Funtzioak 
- Kalkulu-orriko funtzio matematiko aurredefinituak. 
- Funtzio aurredefinituak erabiltzeko arauak. 
- Funtzio ohikoenak erabiltzea. 
- Funtzioetarako morroia erabiltzea. 

10.  Grafikoak txertatzea, kalkulu-orrietako informazioa irudikatzeko: 
- Grafiko baten elementuak. 
- Grafiko bat sortzea. 
- Grafiko bat aldatzea. 
- Grafiko bat ezabatzea. 

11.  Kalkulu-orri batean bestelako elementuak txertatzea: 
- Irudiak 
- Autoformak. 
- Testu artistikoak. 
- Beste elementu batzuk. 

12.  Inprimatzea 
- Inprimatze-areak. 
- Inprimatzeko zehaztapenak. 
- Orrialdearen konfigurazioa: Marjinak. Orientazioa. Goiburuak eta orri-oinak. 
- Aurrebista. Inprimatzeko moduak. Inprimagailua konfiguratzea. 

13.  Datuekin lan egitea: 
- Datu-egiaztapenak. 
- Eskemak 
- Taulak edo datu-zerrendak sortzea. 
- Datu-zerrendak ordenatzea, eremu baten edo batzuen arabera. 
- Iragazkiak erabiltzea. 
- Aurreguztizkoak. 

14.  Berraztertzeko tresnak erabiltzea eta liburu konpartituekin lan egitea: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Kalkulu-orriko aldaketen kontrola. 
- Kalkulu-orri bat babestea. 
- Liburu bat babestea. 
- Liburu konpartituak. 

15.  Bulegotika-paketeko beste aplikazio batzuetatik inportatzea: 
- Datu-baseekin. 
- Aurkezpenekin. 
- Testu-dokumentuekin. 

16.  Txantiloiak eta makroak: 
- Txantiloiak sortzea eta erabiltzea. 
- Makro-grabatzailea. 
- Makroak erabiltzea. 

 
 

6.4. prestakuntza-atala 
DATU BASE ERLAZIONALETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0322 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, datu-base 

erlazionalei dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Informazioa aurkezteko eta ateratzeko aukera ematen duten datu-base erlazionalen aplikazioen funtzioak erabiltzea. 
EI1.1 Datu-base erlazionalak maneiatzen dituzten prestazioak, prozedurak eta morroiak deskribatzea, eta taulak 
ordenatzearekin eta aurkeztearekin, eta datuak inportatzearekin eta esportatzearekin lotutako ezaugarriak eta tresnak 
zerrendatzea. 
EI1.2 Datu-base erlazional batean taulak sortzeko, diseinatzeko, bistaratzeko eta aldatzeko dauden aukerak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.3 Eremu eta erregistro kontzeptuak eta datu-base erlazionaletan duten funtzionaltasuna deskribatzea. 
EI1.4 Datu-base erlazional baten taula batek har ditzakeen datu-motak, eta horien aukera orokorrak eta bilaketakoak 
bereiztea. 
EI1.5 Taula baten erlazio-motak dituen ezaugarriak bereiztea, bat eta bat, bat eta zenbait edo zenbait eta zenbait 
erlazioan. 
EI1.6 Aplikazioko metodoak erabiliz kontsultak diseinatzea. 
EI1.7 Zer kontsulta-mota dagoen eta nola sortzen eta erabiltzen diren jakitea. 
EI1.8 Kontsultak egitea, horrek zer ondorio ekar litzakeen kontuan izanda (hala nola datuak galtzea, etab.). 
EI1.9 Enpresa-esparruan formularioek duten erabilgarritasuna identifikatzea, datuak eta irudiak sartzeko eta aldatzeko 
funtzioen bidez. 
EI1.10 Aplikazioko metodoak erabiliz formularioak sortzea. 
EI1.11 Formularioetako formatu-mota guztiak erabileraren arabera bereiztea. 
EI1.12 Formularioak diseinatzeko tresnak eta elementuak erabiltzea, eta estilo pertsonalizatuak sortzea. 
EI1.13 Txosten-aukera ondo erabiltzeak datu-base erlazionalaren funtzionalitate gisa datuak aurkezteko zer garrantzi 
duen deskribatzea, erabiltzailearen edo entitatearen premietara egokitzeko eskaintzen dituen aukera ugariak kontuan 
izanik.  
EI1.14 Aplikazioko metodoak erabiliz txostenak sortzea. 
EI1.15 Datuak ordenatzeko eta biltzeko moduaren arabera, eta banaketaren arabera txostenak diseinatzea. 
EI1.16 Txostenak diseinatzeko tresnak eta elementuak erabiltzea, eta estilo pertsonalizatuak sortzea. 
EI1.17 Datu-base erlazional bateko beste objektuen erabilgarritasuna bereiztea eta desberdintzea. 
EI1.18 Datu-base erlazionaleko proiektu bat sortzeko ondo bereizitako kasu praktiko batean, hau egitea: 

- Taulak sortzea, haien ezaugarriak eduki behar dituzten datuetara eta datu-base erreferentzialaren azken 
erabilerara doituz. 

- Taulen artean dauden erlazioak sortzea, hauek kontuan izanda: Erlazio-motak edo osotasun erreferentziala. 
- Datu-base erlazionalak erabiltzen laguntzeko behar diren formularioak diseinatzea eta sortzea. 
- Datu-base erlazionalerako jarritako helburua lortzeko behar diren kontsultak diseinatzea eta sortzea. 

EI1.19 Dokumentu administratiboak egiteko kasu praktikoetan, enpresa-esparruan balio onartua duten baliabide eta 
aplikazio informatikoak erabiliz, hau egitea: 

- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak ordenatzea. 
- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak iragaztea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

EI1.20 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten dokumentu normalizatuak eta informazioa erabiliz, eta emandako 
estilo-liburuak kontuan hartuta, hauek egitea: 

- Dokumentu normalizatuak emandako datu-taulekin edo datu-baseekin konbinatzea. 
- Gutun-azalak edo etiketak proposatutako datu-taulekin edo datu-baseekin konbinatzea, ezarritako ordenan. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

 

Edukiak: 

1.  Datu-basearen aplikazioaren sarrera eta kontzeptu orokorrak: 
- Datu-base bat zer den. 
- Datu-basearen aplikazioan sartzea eta irtetea. 
- Datu-basearen aplikazioaren leihoa. 
- Datu-basearen oinarrizko elementuak. Taulak. Ikuspegiak edo kontsultak. Formularioak. Txostenak. 
- Datu-base bat sortzeko zenbait modu. 
- Datu-base bat irekitzea. 
- Datu-base bat gordetzea. Datu-base bat ixtea. 
- Datu-base baten segurtasun-kopia. 
- Datu-base bat berreskuratzeko eta mantentzeko tresnak. 
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2.  Taulak sortzea eta datuak tauletan sartzea: 
- Erregistro eta eremu kontzeptuak. 
- Taulak sortzeko zenbait modu. Taula baten elementuak. Eremuen propietateak. 
- Datuak taulan sartzea. 
- Taula baten eremuetan eta erregistroetan mugitzea. 
- Taula bateko erregistroak ezabatzea. 
- Taula bateko erregistroak aldatzea. 
- Datuak kopiatzea eta lekuz aldatzea. 
- Datuak bilatzea eta ordeztea. 
- Iragazkiak sortzea. 
- Eremuak alfabetikoki ordenatzea. 
- Taula baten formatuak. 
- Eremuetan indizeak sortzea. 

3.  Taulen egituran aldaketak egitea eta erlazioak sortzea: 
- Taula baten diseinua aldatzea. 
- Taula baten izena aldatzea. 
- Taula bat ezabatzea. 
- Taula bat kopiatzea. 
- Taula bat beste datu-base batera esportatzea. 
- Beste datu-base batetik taulak inportatzea. 
- Taulen arteko erlazioak sortzea. Gako-eremu nagusi kontzeptua. Taulen arteko erlazio-motak. 

4.  Kontsultak edo ikuspegiak sortzea, aldatzea eta ezabatzea: 
- Kontsulta bat sortzea. 
- Kontsulta-motak. Tauletako erregistroak hautatzea. Erregistroak, taularen egitura edo datu-basea aldatzea. 
- Kontsulta bat gordetzea. 
- Kontsulta bat exekutatzea. 
- Kontsulta baten emaitzak inprimatzea. 
- Kontsulta bat irekitzea. 
- Kontsulta-irizpideak aldatzea. 
- Kontsulta bat ezabatzea. 

5.  Tauletako erregistroak edo kontsulten emaitzak sartzeko eta ikusteko formularioak sortzea: 
- Taula eta kontsulten formulario errazak sortzea. 
- Formularioak pertsonalizatzea, diseinu-elementuak erabiliz. 
- Formularioak sortzea. 
- Formularioak biltegiratzea. 
- Formularioak aldatzea. 
- Formularioak ezabatzea. 
- Formularioak inprimatzea. 
- Formularioetan irudiak eta grafikoak txertatzea. 

6.  Tauletako erregistroak edo kontsulten emaitzak inprimatzeko txostenak sortzea: 
- Taula eta kontsulten txosten errazak sortzea. 
- Txostenak pertsonalizatzea, diseinu-elementuak erabiliz. 
- Txostenak sortzea. 
- Txostenak biltegiratzea. 
- Txostenak aldatzea. 
- Txostenak ezabatzea. 
- Txostenak inprimatzea. 
- Txostenetan irudiak eta grafikoak txertatzea. 
- Testu-prozesadorea erabiliz txostenen itxura aldatzea. 
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6.5. prestakuntza-atala 
INFORMAZIOAREN AURKEZPEN GRAFIKOAK EGITEKO APLIKAZIO 
INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0323 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, aurkezpenei 

dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aurkezpenen diseinua ezartzea, enpresaren ezaugarriak eta antolamendua kontuan izanda. 
EI1.1 Dokumentu baten aurkezpenak entitatearen irudirako zer garrantzi duen azaltzea, zenbait erakunde-motaren 
aurkezpen profesionalak erabiliz informazioa argi eta modu konbentzigarrian aurkeztea lortuz. 
EI1.2 Aurkezpenak enpresak artxiboak antolatzeko jarritako irizpideen arabera gordetzeko beharraz ohartaraztea, hala 
datuen segurtasun-, osotasun- eta konfidentzialtasun-arauak betetzen laguntzeko. 
EI1.3 Aurkezpena hartzaileen esku utzi aurretik emaitzak egiaztatzeak, akatsak zuzentzeak, eta aurreikusitako epeak 
eta entregatzeko modua errespetatzeak zer garrantzi duen adieraztea. 
EI1.4 Kalitate-estandarren arabera dokumentazioa prestatu eta aurkeztu behar den kasu praktiko batzuetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, hau egitea: 

- Informazio-mota bakoitzerako formatu egokiena hautatzea, azken aurkezpena egiteko. 
- Kasu bakoitzerako dokumentazioa aurkezteko baliabide egokienak aukeratzea (monitorea, sarean, diapositibak, 

ordenagailu eta proiekzio-sistema bidez animatua, papera, gardenkia edo beste euskarriren bat). 
- Egindako aurkezpenak erabilgarri dauden aplikazioekin egiaztatzea, zehaztasun ezak identifikatuz eta 

erabiltzaile gisa irtenbideak proposatuz. 
- Aurkezpena mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 

A2: Aurkezpen grafikoko aplikazioen funtzioak erabiltzea, eta dokumentazioa eta informazioa hainbat euskarritan aurkeztea, 
zenbait motatako objektuak integratuz. 

EI2.1 Aurkezpen grafikoko programa baten ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI2.2 Kalitate-estandarren arabera dokumentazioa prestatu eta aurkeztu behar den kasu praktiko batzuetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, hau egitea: 

- Informazio-mota bakoitzerako formatu egokiena aplikatzea, azken aurkezpena egiteko. 
- Kasu bakoitzerako dokumentazioa aurkezteko baliabide egokienak erabiltzea (monitorea, sarean, diapositibak, 

ordenagailu eta proiekzio-sistema bidez animatua, papera, gardenkia edo beste euskarriren bat). 
- Hauek modu bateratuan eta egokian erabiltzea: Grafikoak, testuak eta beste objektu batzuk, dokumentuaren 

izaerarako aurkezpen zuzen eta egokia lortuz. 
- Aurkezpen grafikoko aplikazio informatikoak eskaintzen dituen aukerak modu eraginkorrean eta behar den 

lekuan erabiltzea (animazioak, audioa, bideoa eta beste zenbait). 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

EI2.3 Ezaugarriak ondo definituak dauzkan informazioa oinarri hartuta, emandako parametro batzuen arabera euskarri 
digitalean informazio horren aurkezpena egitea: 

- Emandako informazioa aurkezpenean sartzea. 
- Aurkezpeneko objektuak emandako parametroen arabera eta, behar bada, morroiak erabiliz animatzea. 
- Elementu eta diapositiba bakoitzaren agerpena programatzea agertzeko esleitutako denboraren arabera, dauden 

morroiak erabiliz. 
- Aurkezpenaren kalitatea ziurtatzea, probak eginez, detektatutako akatsak zuzenduz eta, behar bada, hobetzeko 

elementuak edo parametroak proposatuz. 
- Aurkezpenak formatu egokietan gordetzea, erraz erabiltzeko prestatuz eta nahi ez diren aldaketetatik babestuz. 
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Edukiak: 

1.  Aurkezpenak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea: 
- Enpresa baten irudi korporatiboa. Garrantzia. Erakundearen estilo-arauak errespetatzea 
- Aurkezpenen diseinua. Informazio argia. Ideia transmititzean konbentzitzea. 
- Emaitzak ebaluatzea. 
- Aurkezpenak antolatzea eta artxibatzea. Informazioaren konfidentzialtasuna. 
- Egindako lana entregatzea. 

2.  Sarrera eta kontzeptu orokorrak: 
- Aurkezpenetarako aplikazioa exekutatzea. 
- Aurkezpenetarako aplikaziotik irtetea. 
- Aurkezpen bat sortzea. 
- Aurkezpen bat grabatzea. 
- Aurkezpen bat ixtea. 
- Aurkezpen bat irekitzea. 
- Pantailaren egitura. 
- Aurkezpenetarako aplikazioaren ikuspegiak. 
- Normala. Diapositiba-sailkatzailea. Eskema 

3.  Diapositibekin egin daitezkeen ekintzak: 
- Diapositiba berria txertatzea. 
- Diapositibak ezabatzea. 
- Diapositibak bikoiztea. 
- Diapositibak ordenatzea. 

4.  Objektuekin lan egitea: 
- Objektuak hautatzea. 
- Objektuak lekuz aldatzea. Objektuak ezabatzea. 
- Objektuen tamaina aldatzea. Objektuak bikoiztea. Objektuak birkokatzea. 
- Objektuak diapositibaren barruan lerrokatzea eta banatzea. Testuekin lan egitea. Testua txertatzea (diapositibatik, 

aurkezpenaren eskematik). Testuaren formatua aldatzea. 
- Paragrafoen formatua. Lerrokatzea. Zerrenda zenbakituak. Buletak. Estiloak. 
- Taulak. Taulak sortzea. Errenkada eta zutabeekin egin daitezkeen eragiketak. Gelaxkak horizontalki eta bertikalki 

lerrokatzea. 
- Marrazkiak. Marrak. Laukizuzenak eta karratuak. Zirkuluak eta elipseak. Autoformak. Itzalak eta 3D. Erregelak eta 

gidariak. 
- Irudiak Aurrediseinatuak eta txertatuak. 
- Grafikoak. Grafikoak sortzea. 
- Diagramak. Organigramak eta zenbait diagrama-estilo sortzea. 
- WordArt edo testu artistikoa. 
- Soinuak eta filmak txertatzea. Objektuen formatua. Betegarriak. Marrak. Itzal edo 3D efektuak. 

5.  Aurkezpenaren dokumentazioa 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Hizlariaren oharrak prestatzea. 

6.  Aurkezpen-diseinuak edo -estiloak: 
- Estilo-txantiloiak erabiltzea. Kolore-konbinazioa. Diapositiba-hondoak. Ereduak 

7.  Diapositibak zenbait euskarritan inprimatzea 
- Orrialdea konfiguratzea. 
- Goiburuak, oinak eta zenbakitzea. 
- Inprimatze-formatuak konfiguratzea. 
- Inprimatzeko aukerak. 

8.  Diapositiba-aurkezpena, lekua eta azpiegitura kontuan izanda: 
- Elementuak animatzea. Diapositiben trantsizioa. Denbora-tarteak. 
- Aurkezpena konfiguratzea. Aurkezpena hizlariarekin egitea. Aurkezpena azalpenean. Aurkezpen pertsonalizatuak. 
- Proiektagailu batera konektatzea eta konfiguratzea. 
- Aurkezpena probatzea. 
- Aurkezpena proiektatzea. 
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7. prestakuntza-modulua:  
BEZEROEKIKO HARRERAKO ETA HARREMANETAKO JARDUERA 
ADMINISTRATIBOETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0079 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ahozko komunikazioko (aurrez aurrekoa edo telematikoa) teknikak aplikatzea, eta erakunde eta solaskide tipoen ohitura 
eta usadio soziokulturalen arabera helaraztea informazioa. Eta komunikazio idatziko teknikak aplikatzea informazio eta 
dokumentazio ofiziala edo pribatua idaztean eta betetzean, bulegotika-aplikazioak eta baliabide elektronikoak erabiliz. 

EI1.1 Erakundeko ahozko eta keinu bidezko komunikazioaren protokoloa finkatzea, ahozko informazioa eta zerbitzuaren 
kalitate-parametroak helarazteko komunikazio-prozeduretan. 
EI1.2 Kultura desberdinen ohitura eta usadio soziokulturalak erabiltzea beste herrialde batzuetako solaskideekin 
komunikatzeko, eta forma eta jarrera egokiak izatea haiek artatzean edo haiei aholku bat ematean, aurrez aurre edo 
modu telematikoan, erabilitako komunikazio-kanalaren arabera. 
EI1.3 Telefonia-ekipoak (finkoa, mugikorra, telefonogunea, luzapenak, beste batzuk) erabiltzea, eta erakundearen irudia 
egoki identifikatzeko oinarrizko arau batzuk ezartzea hauei dagokienez: erabilera, itxarote-denbora, oinarrizko 
informazioa telefonoa hartzean, dei bat pasatzean, eta abar. 
EI1.4 Komunikazio-trebezia egokiak erabiltzea bisitariei harrera egitean, arreta ematean eta haiek erregistratzean. 
EI1.5 Salerosketa-prozesuko fase bakoitzari dagokion dokumentazioa betetzea eta informazioa interpretatzea, euskarri 
egokiena erabiliz komunikazioak behar dituen azkartasun-, segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideen arabera. 
EI1.6 Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izatea, eta harrerako espazioa eta hango material osagarriak behar 
bezala ordenatzea, erakundeko gainerako espazioak kontuan hartuz. 
EI1.7 Enpresako prozedurak eta barne-arauak errespetatzea eta aztertzea. 
EI1.8 Jasotako lan-jarraibideak interpretatzea eta betetzea, eta finkatutako epean bukatzea. 

A2: Informazioa eta dokumentazioa erregistratzeko eta banatzeko teknikak aplikatzea, eta sarbidea, segurtasuna eta 
konfidentzialtasuna erraztea. 

EI2.1 Erakundeko korrespondentzia eta paketeria sailkatzea, eta bakoitzari dagokion tratamendua aplikatzea. 
EI2.2 Informazioa eta dokumentazioa behar bezala erregistratzea eta kontsultatzea, posta elektronikoko aplikazioak, 
foroak, txatak, FAQ maiz egiten diren galderetarako eremuak edo antzeko tresnak erabiliz. 
EI2.3 Enpresako datuak babesteko eta dokumentuak kontserbatzeko ezarritako araudia aplikatzea. 

A3: Merkataritza-komunikazioko teknikak salerosketa-eragiketetan aplikatzea, merkaturatze-kanalen bidez, eta bezeroaren 
arreta-zerbitzuaren kalitate-irizpideak kontuan hartuta. Eta saldu osteko zerbitzuetan erreklamazioak biltzea, bideratzea 
eta/edo konpontzea, eta bezeroen segimendua egitea saldu osteko zerbitzuetan. 

EI3.1 Merkataritza- eta/edo fakturazio-sailetako oinarrizko funtzioak betetzea, informazioa argi, ordenatua, egituratua eta 
zehatz helaraziz une bakoitzean dagokien pertsonei komunikazio-kanal egokien bidez, kalitatea eta bezeroarekiko 
motibazioa zainduz. Telemarketinera egokitutako komunikazio-kanala erabiliz dagokien kasuetan. 
EI3.2 Salerosketaren prozesu administratiborako eta prozesu horretako dokumentuak behar bezala betetzeko behar 
diren merkataritza- eta zerga-parametroak kalkulatzea. 
EI3.3 Erreklamazio batek edo saldu osteko zerbitzu batek jarraitu beharreko prozesu administratiboari jarraitzea. 
EI3.4 Produktuen eta/edo zerbitzuen kudeaketa komertzialean bezeroak saldu osteko zerbitzuan leialtzeko oinarrizko 
tresnak aplikatzea eta behar adinako garrantzia ematea. 

A4: Izakinak eta biltegia kudeatzeko sistema nagusiak kontrolatzeko metodoak aplikatzea (era konbentzional edo 
informatikoan), produktu- eta/edo zerbitzu-motaren eta enpresa-jardueraren arabera. 

EI4.1 Izakinak eta haien dokumentazioa jasotzea, biltegiratzea, banatzea eta bidaltzea. 
EI4.2 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barruan banatzeko eta bidaltzeko prozedura administratiboari jarraitzea. 

A5: Dokumentuetako edo tauletako datuak grabatzea teklatu batean teknika mekanografikoak aplikatuz, zehaztasunez, 
azkar, eta kalitatezko ukipen-idazketaz, talde-lana errazten duten aplikazio informatikoak erabiliz, lan-giro produktiboa eta 
kalitateko lana bultzatzeko, etika pertsonalari eta aurrez definitutako etika profesionalari jarraituz. 
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EI5.1 Datuak grabatzean egindako akatsak zuzentzea eskura dauden tresnen bidez, dokumentuak erkatuz eta arau 
ortografiko eta mekanografikoak kontuan hartuz, kalitate-arau estandarizatuei jarraituz. 
EI5.2 Egiten den lanaren ardura hartzea, eta helburuak betetzea. 
EI5.3 Aukerak proposatzea emaitzak hobetzeko, aldaketak ulertzeko behar adinako malgutasuna erakutsiz. 

A6: Informazioa artxibatzea, bilatzea, eskuratzea eta antolatzea, modu konbentzionalean eta informatikoan, erakundeak 
ezarritako prozedurei jarraituz. 

EI6.1 Artxiboak eta karpetak sortzea, kodetzea, izendatzea eta izena aldatzea informazioa biltzeko eta tratatzeko, 
erakundeak ezarritako prozedurak eta irizpideak kontuan izanda. 
EI6.2 Eskatutako dokumentazioa antolatzeko behar diren karpetak eta artxiboak sortzea, indarrean den araudiaren 
araberako murrizketa-irizpideak aplikatuz, enpresak ezarritako prozedurak kontuan izanda. 
EI6.3 Maiz erabiltzen diren karpeta edo artxiboen lasterbideak sortzea, jasotako jarraibideen arabera. 
EI6.4 Informazio-iturri desberdinen antolakuntzak sortutako dokumentazioa euskarri erabilgarrietan artxibatzea, 
aurrerago egin beharreko kontsultetan azkar aurkitzeko eta eskuratzeko. 
EI6.5 Informazioa jasotako jarraibideen arabera kopiatzea eta ezabatzea, kontuan hartuz indarrean den araudian 
zehaztutakoa datuen segurtasunari, osotasunari eta konfidentzialtasunari buruz. 

A7: Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailarekin, bezeroari harrera egiteko eta 
harekiko harremanetako jarduera administratiboetan, eta dagokion dokumentazioa betetzea eta interpretatzea. 

EI7.1 Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboekin lotuta dagoen eta atzerriko hizkuntza estandar batean 
dagoen informazioa erabiltzea eta helaraztea, elkarrizketa edo hitzaldi labur edo luzeen bidez, distortsio eta zaratarik 
gabe eta esamolde okerrik gabe. 
EI7.2 Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboekin erlazionatuta dagoen dokumentazio erraza (labur edo 
luze) atzerriko hizkuntza batean betetzea, eta informazio edo datu garrantzitsuak lortzea. 
EI7.3 Atzerriko hizkuntza batean argi hitz egitea bezeroarekiko harremanetako arlo sozial eta profesionaleko egoera ez-
konplexuetan, arau soziolinguistikoak ongi erabiliz eta hizkuntza, berriz, natural eta zuzen. 
EI7.4 Bezeroarekiko harremanetako jarduera administratiboetako dokumentu profesional sinple eta ohikoak 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. 
EI7.5 Bezeroarekiko harremanetako arlo sozial eta profesionaleko egoeratan elkarrizketa ez-konplexuak izatea atzerriko 
hizkuntza batean, behar besteko arintasun eta naturaltasunez, eta azalpenak ulertuz eta emanez. 
EI7.6 Denbora hartzea eta ahalegina egitea atzerriko hizkuntzaren ezagutza hobetzeko eta, testuinguru horretan, 
bezeroarekiko harremanetarako informazio osagarria eskuratzeko. 
EI7.7 Erakundeak emandako lan-jarraibideak interpretatzea eta betetzea. 
 

C.8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Komunikazioa enpresan: 
- Lan-eremua antolatzea eta zaintzea. 
- Hitzezko komunikazioa, egoera formal eta informaletan, kortesia-teknikak aplikatuz eta ez-hitzezko hizkuntza 

erantzun, jarrera eta trebetasun sozial egokietara moldatuz. 
- Telefono bidezko deiak egoki hartzea, solaskidea eta mezua identifikatuz, eta erantzunez, iragaziz, beste norbaiti 

bideratuz edo informazio-eskaerari erantzunez. 
- Bisitei edo bezeroei harrera egitea. 
- Erakundearen barruko eta kanpoko bezeroei harrera egitea, salerosketa-prozesuaren aurretik, prozesuak iraun 

bitartean eta prozesuaren ondoren. 
- Idatzizko komunikazioak egitea enpresak erabiltzen dituen formatu guztietan. 
- Erreklamazio bat hartzea, ahoz nahiz idatziz: Harreman funtzionalak. 
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2.  Dokumentuak kudeatzeko sistemak aplikatzea erakundean, formatu konbentzional eta/edo 
informatikokoak: 

- Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko, sailkatzeko, artxibatzeko eta banatzeko eragiketak. 
- Dokumentuak euskarri informatikoan kudeatzeko prozesuak: datuak grabatzea. 
- Informazioaren kudeaketa datu-baseak kudeatzeko sistemen bidez. 
- Informazio garrantzitsua gordetzeko prozesuak sistematizatzea. 
- Dokumentuak suntsitzea: indarrean den araudia. 

3.  Merkataritza-prozesuaren kudeaketa administratiboa: 
- Salerosketa-prozesua modu konbentzionalean eta/edo informatikoan egiteko dokumentazioa prestatzea eta 

betetzea. 
- Parametro komertzialak kalkulatzea. 
- Biltegiko izakinak kudeatzeko eta kontrolatzeko sistemak: konbentzionala eta informatikoa. 
- Inbentarioak egitea. 

4.  Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea bezeroari harrera egiteko eta harekiko harremanetako 
jarduera administratibo guztietan: 

- Bisitariekiko harrera- eta arreta-zerbitzuak atzerriko hizkuntzan egitea, parte-hartzaileen usadio eta ohiturak 
kontuan hartuz. 

- Atzerriko hizkuntzan idatzitako testuak itzultzea eta interpretatzea. 
- Telefono bidezko komunikazioa eta komunikazio telematikoa atzerriko hizkuntzan. 
- Enpresan erabiltzen diren eta ohikoak diren idatziak atzerriko hizkuntzan egitea. 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0975_2 
Harrera- eta komunikazio-
teknikak. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Politika- eta administrazio-zientzietan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Zuzenbidean lizentziaduna; Publizitate eta 
Harreman Publikoetan Lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Bibliotekonomian eta Dokumentazioan 
diplomaduna 

• Kudeaketa eta Administrazio Publikoan 
diplomaduna 

• Administrazio eta Finantzen goi-mailako 
teknikaria 

• Idazkaritzako goi-mailako teknikaria. 

2 urte 3 urte 

MF0976_2 

Merkataritzako eragiketa 

administratiboak 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Zuzenbidean lizentziaduna. 

• Ikerketan eta Merkatuko Tekniketan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
Lizentziaduna. 

• Bibliotekonomian eta Dokumentazioan 
diplomaduna 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Kudeaketa eta Administrazio Publikoan 
diplomaduna 

• Administrazio eta Finantzen goi-mailako 
teknikaria 

• Idazkaritzako goi-mailako teknikaria. 

• Nazioarteko merkataritzako goi-mailako 
teknikaria 

• Merkataritza-kudeaketa eta Marketineko 
goi-mailako teknikaria 

• Garraio-kudeaketako goi-mailako 
teknikaria 

• Kontsumitzailearentzako Zerbitzuetako 
goi-mailako teknikaria 

2 urte 3 urte 
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MF0973_1 

Datuen grabazioa. 

• Ingeniaria 

• Lizentziaduna 

• Ingeniari teknikoa 

• Diplomaduna 

• Goi-mailako teknikaria 
• Lanbide-arlo bereko edo informatikako 

profesionaltasun-ziurtagiria 

1 urte 2 urte 

MF0978_2 

Fitxategien kudeaketa 

Hauek lehenetsiko dira: 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia aktuarial eta finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Politika- eta administrazio-zientzietan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna; Zuzenbidean 
lizentziaduna. 

Hauek lehenetsiko dira: 

• Bibliotekonomian eta Dokumentazioan 
diplomaduna 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Kudeaketa eta Administrazio Publikoan 
diplomaduna 

Hauek lehenetsiko dira: 

• Informatika-sistemen Administrazioko goi-
mailako teknikaria 

• Aplikazio Informatikoen Garapeneko goi-
mailako teknikaria 

• Administrazio eta Finantzen goi-mailako 
teknikaria 

• Idazkaritzako goi-mailako teknikaria. 

• Lanbide-arlo bereko edo informatikako 
profesionaltasun-ziurtagiria 

1 urte 3 urte 

MF0977_2  

Atzerriko hizkuntza 

profesionala bezeroekiko 

harremanetako jarduera 

administratiboetan 

Irakasle espainolak: 

• Lizentziaduna: Atzerriko hizkuntzaren 
filologia. 

• Itzulpengintza eta interpretazioan 
lizentziaduna, hizkuntza horretan. 

• Goi-mailako edozein titulu,  

• eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-
agiria. 

• Goi-mailako edozein unibertsitate-titulu, 
eta hizkuntzaren lizentziatura lortzeko 
ikasketen ziklo bat eginda eta/edo hori 
egiaztatzen duen diplomaren bat. A2 
maila. 

Irakasle atzerritarrak: 
• Jatorrizko herrialdeko unibertsitate-titulu 

onartua gutxienez, eta/edo ikastaroarekin 
erlazionatutako jardueran lanbide-
gaikuntza baliokidea 

2 urte 
Akreditazioa 

nahitaezkoa 
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MF0233_2 

Bulegotika 

• Lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Diplomaduna 

• Ingeniari teknikoa 

• Informatika-sistemen administrazioko goi-
mailako teknikaria 

• Lanbide-arlo bereko edo informatikako 
profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 3 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. 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-gela 45 60 

Hizkuntzen ikasgela 45 60 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 

Kudeaketa-gela X X X X  X 

Hizkuntzen ikasgela     X  

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 
Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Hizkuntzen ikasgela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Proiektagailu bat 

− 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. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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. 
 



 

 

 


