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IZENA
DATU ETA DOKUMENTUAK GRABATZEKO ETA TRATATZEKO ERAGIKETAK

KODEA
ADGG0508

LANBIDE-ARLOA
Administrazioa eta kudeaketa.

LANBIDE-EREMUA
Informazioaren eta komunikazioaren kudeaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ADG306_1 Datu eta dokumentuak grabatzeko eta tratatzeko eragiketak (107/2008 Errege Dekretua, 2008ko otsailaren
1ekoa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Datuak grabatzea, eta jarduera administratiboetan eta kudeaketakoetan behar den informazioa eta dokumentazioa
transkribatzea, erreproduzitzea eta artxibatzea, ezarritako jarraibideei, araudiari eta prozedurei jarraituz, modu koordinatuan
eta irizpide hauei jarraituz: kalitatea, produktibitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea segurtasun-, kalitate- eta eraginkortasunkondizioak betez.
UC0974_1: Datu eta dokumentuak tratatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta dokumentuak egitea
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri konbentzionalean edo
informatikoan.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Profesional honek besteren kontura lan egiten du, sektore pribatuko zein publikoko edozein enpresa edo
erakundetan, batik bat bulegoetan edo administrazio-sailetan.

Ekoizpen-sektoreak
Ekoizpen-sektore guztietan izaten dira, baita administrazio publikoan ere, eta zeharkakotasun-maila handia
izateagatik nabarmentzen dira.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
4301.1025 Operadoreak, datuak ordenagailuan sartzen dituzten grabatzaileak.
Bulegoko laguntzailea.
Artxiboko laguntzailea.
Dokumentu-operadorea.
Digitalizazio-laguntzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0973_1 (ZEHARKAKOA)
Datuen grabazioa

90

MF0974_1
Datuak, testuak eta
dokumentazioa tratatzea

MF0971_1 (ZEHARKAKOA)
Erreprodukzioa eta artxiboa

150

PRESTAKUNTZA-ATALAK

UF0510: Testu-prozesadoreak eta informazio-aurkezpen
oinarrizkoak
UF0511: Datuen eta kalkulu-orrien oinarrizko
tratamendua.
UF0512: Informazioa baliabide konbentzionalen eta
informatikoen bidez transmititzea

ORDUAK

60
50
40

UF0513: Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko
artxiboaren kudeaketa osagarria.

60

UF0514: Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko
erreprodukzioaren kudeaketa osagarria.

60

120

MP0110
Datuak eta dokumentuak
grabatzeko eta tratatzeko
eragiketetako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak.

80

IRAUPENA, GUZTIRA

440
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1. 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 kalitateirizpide 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 argiztapensistemak 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).
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BI2.8 Grabatzean, gorputzaren, eskuen eta eskumuturren posizioak zorrotz betetzen ditu postura-higienearen eta
ergonomiaren arauak.
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:
Ekoizpen-baliabideak
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibategi konbentzionalak,
fotokopiagailuak, faxa, euskarri informatikoak. eta konbentzionalak. Lan-prozeduretako eskuliburuak. Erakundearen
kalitate-eskuliburua edo -irizpideak.

Produktuak eta emaitzak
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.

2

2. gaitasun-atala:
DATU ETA DOKUMENTUAK TRATATZEKO OINARRIZKO ERAGIKETAK
EGITEA, ETA DOKUMENTUAK EGITEA
Kodea: UC0974_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Dokumentuak tratatzea, jatorrizkoak edo zirriborroak oinarri hartuz, testuak prozesatzeko aplikazio informatikoak
edo aurkezpenak erabiliz, formatuak zorrotz doitzeko, jasotako jarraibideen eta irudi korporatiboaren arauen arabera.
BI1.1 Bilaketa-tresnen bidez, egiaztatzen da transkribatu beharreko informazioa ez dagoela gordeta beste
dokumentu edo fitxategi batean, edo beste leku batean, informazioa ez bikoizteko.
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BI1.2 Transkribatu beharreko dokumentua erraz identifikatzeko eta sailkatzeko moduan sortzen da, horretarako
txantiloiak erabiliz, halakorik bada, dagokion formatuarekin eta behar den lekuan gordez, eta jasotako jarraibideak
errespetatuz, gero erraz aurkitzeko (erabiltzailearen terminalean, sarean, beste leku batzuetan).
BI1.3 Orrialdeen formatua erabakitzen da, marjinak, tamaina eta orientazioa, goiburuak eta oinak, zutabeak,
ertzak, itzalak eta beste zenbait ezaugarri definituz, eta jatorrizko formatua errespetatuz.
BI1.4 Dokumentuan erabilitako karaktereen formatuak eta estiloak jatorrizkoa errespetatzen dute, eta elementu
hauek definitzen dituzte: letra-tipoa, tamaina eta kolorea, karaktereen arteko tarteak, estiloa, efektu bereziak eta
beste batzuk.
BI1.5 Paragrafoen formatuak bat datoz jatorrizkoekin, elementu hauei dagokienez: lerrokadura, koska, zenbaki- eta
bineta-zerrendak, lerroartea, tabulazioak, ertzak, itzalak edo beste ezaugarri batzuk.
BI1.6 Dokumentuetako ilustrazioak —argazkiak, irudiak, testu-koadroak, grafikoak, adierazpen matematikoak,
diagramak edo beste batzuk— dagokien lekuan sartzen dira, ezaugarriak jatorrizkoetara egokituz eta irudi
korporatiboaren arauak errespetatuz.
BI1.7 Dokumentuen zuzentasuna egiaztatzeko, eskura dauden tresna informatikoak erabiltzen dira, eta, behar
izanez gero, zuzendu egiten dira dokumentuak, horretarako ezarritako prozedurari jarraituz.
BI1.8 Ezarritako prozeduraren eta instalatutako inprimagailuen protokoloen arabera inprimatzen dira dokumentuak,
eta ziurtatzen da inprimatutako dokumentuen kalitatea, elementu hauei dagokienez: testuaren banaketa, orrizenbakiak, orrien ordena eta orientazioa, edo erakundeak ingurune-inpaktua murrizteko ezarritako beste batzuk.
BI1.9 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz errespetatzen dira.
LB2: Taulak eta grafikoak egitea, jasotako dokumentazioaren arabera, kalkulu-orriak edo beste aplikazio informatiko
batzuk erabiliz, jasotako aginduen araberako emaitzak lortzeko.
BI2.1 Kalkulu-orrien formatuak jasotako dokumentazioaren eta jarraibideen arabera finkatzen dira.
BI2.2 Egin beharreko kalkulu-orriei erraz identifikatzeko eta sailkatzeko moduko izenak esleitzen zaizkie, dagokien
formatua ematen zaie, eta erabiltzailearen terminalean, zerbitzarian edo ezarritako beste leku batean gordetzen
dira.
BI2.3 Transkribatutako datuak karaktereen, gelaxken eta barrutien formatu egokiak erabiliz aurkezten dira; halaber,
behar bezala aurkezten dira testuak, zenbakiak, data, ordua edo beste batzuk, dokumentuaren helburua zein den
kontuan hartuz.
BI2.4 Kalkulu-orrietan erabilitako oinarrizko formulak eta funtzioak zehaztasunez erabiltzen dira, eta lortutako
emaitzak egiaztatzen dira.
BI2.5 Lortutako grafiko estandarrak dagokien formatu, kolore eta izenburuarekin txertatzen dira, datuen barruti
egokiak erabiliz, kalkulu-orriko datuak zehatz, azkar eta argi ikusteko.
BI2.6 Kalkulu-orrietan sartutako datuak antolatu egiten dira tresna informatiko egokiak erabiliz ordenatzeko eta
iragazteko, datuak erabiltzeko moduan daudela ziurtatuz.
BI2.7 Orrialdeen eta inprimatze-arearen konfigurazioa ezartzen da tresnaren aukeren bidez, ondoren inprimatzeko.
BI2.8 Erakundeak ezarritako segurtasun-, konfidentzialtasun- eta babes-neurriak zorrotz aplikatzen dira, behar
diren pasahitzak eta sarbide-kontrolak ezarriz gelaxketan eta kalkulu-orri eta -liburuetan.
LB3: Lan-dokumentuak lortzea eskura dauden tresna informatikoen bidez, barruko hartzaileei bidaltzeko
eraginkortasunez eta eskatutako formatua, kopurua eta kalitate-maila errespetatuz, jasotako argibideei jarraituz eta
ingurumena babesteko arauak errespetatuz.
BI3.1 Lan-jardunean, erakundearen kalitate-eskuliburuetan ezarritako irizpideak aplikatzen dira.
BI3.2 Inprimatzeko aukerak (orria-kopurua, ordena, orrialde-kopurua orriko, beste zenbait) jasotako aginduen
arabera konfiguratzen dira, ingurumena babesteko arauak errespetatuz.
BI3.3 Datu-baseetako edukiak taulen edo beste elementu batzuen bidez inprimatzeko, inprimatzeko aukerak
erabiltzen dira, betiere jasotako aginduen arabera.
BI3.4 Eskuratutako eta/edo egindako dokumentazioa zehaztasunez inprimatzen da, eskura dauden aplikazio edo
ekipo informatikoen bidez, jasotako eskariaren arabera.
BI3.5 Eskatutako dokumentuak aurrez erabakitako moduan eskaintzen dira: formatu, handitze, txikitze, kopuru,
epe eta prozedurak errespetatuz.
BI3.6 Inprimatzeko ekipoak ondo ibiltzeko ezarritako mantentze-lanak eta doikuntzak aldizka egiten dira, ekipoaren
osagai bakoitzerako ezarritako protokoloak betez, eta hondakinak haien nolakotasunaren arabera botaz.
BI3.7 Dokumentuak lortzean eta bidaltzean planteatutako zalantzak argitzea, behar diren baliabideak edo, hala
badagokio, inprimatzeko ekipoak berritzea arduradunei eskatzen zaie modu asertiboan, eskaera justifikatzen duten
arrazoiak argi eta zehatz azalduz, eta eskaera egiteko une eta kondizio egokiak aukeratuz.
BI3.8 Dokumentuak eta informazioa lortzeko eta bidaltzeko prozesuko pertsonen arteko komunikazioak argia,
zehatza eta asertiboa izan behar du, eta besteekiko errespetua erakutsi behar du, ziurtatuz komunikazioaren
edukia zuzena eta ulergarria dela.
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BI3.9 Jarduera egin bitartean sortutako gorabeherei aurre egiten zaie adi entzunez, norberaren emozioak
kontrolatzeko jarraibide espezifikoak aplikatuz edo gorabehera konpontzen lagunduko duten azalpenak emanez.
BI3.10 Berehalako barne-mezularitzako tresnak erabilera-eskuliburuaren arabera erabiltzen dira, eskatutako
dokumentuak igortzen dira, eta jaso egin direla ziurtatzen da.
BI3.11 Lortutako eta transmititutako informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta zaintze-irizpideak zorrotz
errespetatzen dira, eta, hala badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sare informatikoak, sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, aurkezpen-programak, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibategi
konbentzionalak, euskarri informatikoak, fotokopiagailuak, faxa, inprimagailuak eta bulegoko kontsumigarriak. Lanprozeduretako eskuliburuak. Erakundearen kalitate-eskuliburua edo -irizpideak. Antolakundearen komunikazio-bideak

Produktuak eta emaitzak
Zuzen bidalitako informazioa eta dokumentazioa, entrega-epeak betez. Akatsik gabe, garbi eta modu ordenatutan
idatzitako eta aurkeztutako dokumentazioa. Datu-baseetan lortutako informazio eguneratua. Ekipo eta baliabide
informatikoen erabilera hobezina. Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Enpresaren irudia modu egokian
transmititzea. Erakundearen barne- eta kanpo-arauak betetzea. Ingurumenarekiko errespetua. Lan-harreman
eraginkorrak. Pertsonen arteko komunikazio eraginkorrak lan-ingurunean. Portaera profesional asertiboa.
Konfidentzialtasun-, segurtasun- eta babes-irizpideak aplikatzea dokumentuetan eta informazioan.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gai hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena babestea eta zaintzea, datuen
babesa, segurtasun elektronikoa, administrazio elektronikoa. Eskuliburuak: estiloa, barne-prozedura, ekipo informatiko,
bulegoko makina eta aplikazio informatikoen erabilera. Sarean argitaratutako informazioa. Hainbat argitalpen: Aldizkari
ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-buletinak, beste batzuk.

3

3. gaitasun-atala
ERREPRODUKZIOKO ETA ARTXIBOKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
EGITEA EUSKARRI KONBENTZIONALEAN EDO INFORMATIKOAN
Kodea: UC0971_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Funtzionamendu-kondizio hobezinetan mantentzea erreprodukzio eta artxibo-ekipoak eta -baliabideak,
gorabeherak detektatuz eta konponduz, edo konponketa kudeatuz, eskuliburuetako jarraibideen eta jasotako argibideen
arabera, bulegoaren funtzionamendu normala errazteko.
BI1.1 Erreprodukzio-ekipoak (fotokopiagailuak, eskanerrak, funtzio anitzeko inprimagailuak, erreproduzigailuak eta
abar) aldizka berrikusten dira, erabilera-eskuliburuen arabera adierazle guztiak egiaztatuz eta gorabehera
posibleak hautemanez.
BI1.2 Erreprodukzio-ekipoak lanerako moduan uzten dira, sistematikoki aztertuz, kontsumigarriak ordezkatuz
(papera, tonerra edo tinta-kartutxoak, beste zenbait) eta, behar izanez gero, kristalak edo lentean garbituz.
BI1.3 Agortzen diren kontsumigarriak garaiz eskatzen dira, horretarako ezarritako prozedurei eta denborei jarraituz.
BI1.4 Erreprodukzio-ekipoen funtzionamendu-akatsak, halakorik bada, konpondu egiten dira, akatsak identifikatuz
eta eskuliburuetan jasotako argibideei jarraituz, edo konponketa kudeatuz.
BI1.5 Artxiboko baliabideetako (artxibategiak, karpetak, bereizgailuak, edo beste batzuk) hutsuneak detektatu
egiten dira, eta hutsunea konpontzeko ardura duenari jakinarazten zaio.
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BI1.6 Norberaren arduratik haragoko akatsak erakunde hornitzaileei jakinarazten zaizkie, horretarako ezarritako
prozedurari jarraituz, eta konpondu dituztela egiaztatzen da.
BI1.7 Agortzen diren kontsumigarriak garaiz eskatzen dira, horretarako ezarritako prozedurei eta denborei jarraituz.
LB2: Dokumentazioa artxibatzea eta sarbidea izatea, euskarri konbentzionalean edo digitalean, behar diren kodeak
sartuz eta erakundearen prozedurak eta jasotako argibideak errespetatuz, azkar bilatu ahal izateko.
BI2.1 Artxiboaren euskarria kontsulta- edo erabilera-maiztasunaren arabera eta jasotako jarraibideen arabera
hautatzen da.
BI2.2 Euskarri konbentzionalean edo digitalean artxibatu beharreko dokumentuak edukiaren eta erakundeak
ezarritako sailkapen-ezaugarrien arabera bereizten dira.
BI2.3 Dokumentazioa sailkatzeko irizpidea nagusiak emandako argibideei jarraituz identifikatzen da.
BI2.4 Dokumentuak erakundearen sailkapen-irizpidea edo nagusiak esleitutakoa aplikatuz ordenatzen dira.
BI2.5 Kodeak modu korrelatiboan esleitzen dira, dokumentu- edo informazio-motak ezarritako ordenaren arabera.
BI2.6 Artxibatu beharreko dokumentuak eta informazioa artxiboan kokatzen dira, zuzen erabiliz baliabide
eskuragarriak eta dokumentuak zaintzeko eta eraginkortasunez eskuratzeko ezarritako irizpideak.
BI2.7 Dokumentu eta informazio sarbide mugatukoak edo konfidentzialak ezarritako prozeduren arabera babesten
dira, eta dagokien adierazleak eransten zaizkie.
BI2.8 Euskarri konbentzionalean artxibatutako informazioa jasotako argibideei jarraituz eta barruko prozedurak eta
indarrean den araudia errespetatuz entregatzen da.
BI2.9 Dokumentazio-maileguak, -eskariak, -banaketak edo dokumentu artxibatuekin egin beharreko beste zenbait
ekintza erakundeak ezarritako prozedurak edo arauak errespetatuz egiten dira.
BI2.10 Informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira, eta, hala
badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB3: Modu konbentzional edo elektronikoan artxibatutako dokumentuak lekualdatzeko eta garbitzeko, aurrez ezarritako
arauak, epeak eta jarraibideak errespetatzen dira, artxibo-sistema eguneratua eta erabiltzeko moduan izateko.
BI3.1 Lekualdatu edo garbitu beharreko dokumentazioa zehatz-mehatz bilatzen da artxibo fisikoetan, bilaketa
egiteko baliabideen bidez, behar izanez gero.
BI3.2 Garbitu beharreko dokumentuak edukiaren arabera (konfidentziala edo bestelakoa) multzokatzen dira.
BI3.3 Dokumentu konbentzionalak edo informatikoak garbitu egiten dira, dagokien ekipo edo prozeduren bidez
suntsituz, eduki-motaren arabera eta jasotako jarraibideak eta epeak errespetatuz.
BI3.4 Informazio eta dokumentazioa ezabatu eta suntsitzeko prozesua egiaztatu egiten da, aurrez ezarritako
prozedurei jarraituz eta eskura dauden baliabide elektroniko edo konbentzionalak erabiliz.
BI3.5 Dokumentu edo artxibo fisiko edo informatikoak jatorrizko lekutik helburuko lekura aldatzen dira, jasotako
argibideei jarraituz eta indarrean den araudia betez.
BI3.6 Informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira, eta, hala
badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB4: Informazio-mota askotarikoak eguneratzea eta eskuratzea, datu-baseen aplikazio informatikoak edo beste batzuk
erabiliz, ezarritako arauen eta jasotako jarraibideen arabera, biltegiratutako informazioa erakusteko eta kontsultatzeko,
eta eskatzen duenari helarazteko.
BI4.1 Datu-baseetako edukia antolatzeko, ordenatu eta sailkatu egiten da jasotako jarraibideen arabera, eta zer
informazio aurkeztu behar den kontuan hartuz.
BI4.2 Datu-baseetako kontsultak irizpide zehatzen arabera egiten dira, jasotako jarraibideen arabera, eta zer
informazio aurkeztu behar den kontuan hartuz.
BI4.3 Datu-baseen segurtasun-kopiak egiten dira, eragiketak amaitzean eskura dauden tresnak baliatuz.
BI4.4 Datu-baseetako erregistroak eguneratzeko eta ezabatzeko, dagozkien ekintzak zehatz eta teilakatuta
aplikatzen dira, eta egiaztatzen da aldaketaren aurreko kopia bat dagoela.
BI4.5 Datu-baseak babestu egiten dira eskura dauden tresnak erabiliz; aplikazio informatikoak ematen dituen
segurtasun-mailak eta barruko eta kanpoko araudiak ematen dituenak errespetatzen dira, eta egiaztatzen da lan
hori behar adinako segurtasun-mailaz egin dela.
BI4.6 Erabilitako edo sortutako informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta zaintze-irizpideak zorrotz
errespetatzen dira, eta, hala badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB5: Laneko dokumentuen behar adina kopia lortzea euskarri konbentzional edo informatikoan, dokumentuaren
ezaugarriak eskatutako kantitate eta kalitateari jarraituz, eta jasotako jarraibideak eta ingurumena babesteko arauak
errespetatuz.
BI5.1 Kopiatu beharreko informazioarekin erlazionatutako parametroak —tamaina, kokapena, kolorea, argazkiak,
eta abar— zehatz-mehatz identifikatzen dira kopia egin aurretik, jarraibideen eta erreprografiako tresnen
eskuliburuetan jasotakoaren arabera.
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BI5.2 Dauden erreprografia-baliabideak —fotokopiagailuak, eskanerrak, grabagailuak edo beste batzuk— zehatzmehatz erabiltzen dira, jasotako jarraibideak eta erabilera-eskuliburuak errespetatuz, eta ingurumen-inpaktua
murrizteko irizpideak erabiliz.
BI5.3 Kopiak eskatutako formatuan eskaintzen dira (handitzeak, txikitzeak, bi aldeetako kopiak, ordena, kopurua
eta epea), eta jasangarritasun-irizpideak aplikatuz.
BI5.4 Lortutako informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira,
eta, hala badagokio, erakundeak ezarritako jarraibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
BI5.5 Erreprografia-ekipoak erabiltzean, zorrotz errespetatzen dira arriskuak prebenitzeko arauak, eta ez
erabiltzeak dituen ondorioen inguruko kontzientziazioa erakusten da.
LB6: Koadernatze funtzionaleko oinarrizko lanak egitea —grapatzea, tuturatzea, beste batzuk— dokumentua behar
bezala kokatua eta ordenatua dagoela ziurtatuz, formaturik egokienak erabiliz eta jasotako jarraibideak errespetatuz.
BI6.1 Koadernatzeko ekipoak eta zizailak ondo ibiltzeko ezarritako mantentze-lanak eta doikuntzak aldizka egiten
dira, ekipoaren osagai bakoitzerako ezarritako protokoloak betez, eta hondakinak haien nolakotasunaren eta
indarrean den araudiaren arabera botaz.
BI6.2 Koadernatzeko behar diren materialak koadernatu beharreko dokumentu-motaren eta -tamainaren arabera
edo jasotako jarraibideen arabera prestatzen dira.
BI6.3 Dokumentazioa antolatu egiten da, ezarritako irizpideen arabera ordenatuz eta eskura dauden baliabideak
zuzen erabiliz.
BI6.4 Koadernatzean erabiltzen diren euskarrien tamaina aldatu egiten da jasotako jarraibideen arabera, eta
zehaztasunez eta segurtasunez erabiltzen dira eskura dauden tresnak (zizailak edo beste batzuk).
BI6.5 Koadernatu beharreko dokumentuen azalak erabilera-eskuliburuen eta jasotako jarraibideen arabera
aukeratzen dira.
BI6.6 Dokumentazioa koadernatzen da (tuturatzea, grapatzea, kiribiltzea, uztaiak jartzea, edo koadernatzeko beste
modu oinarrizko batzuk) dokumentuaren ezaugarrien arabera eta jasotako jarraibideak errespetatuz.
BI6.7 Egiaztatzen da nagusiak eta erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak betetzen dituela koadernatutako
dokumentuak.
LB7: Behar diren dokumentuak eskaneatzea edo formatu digitalean erreproduzitzea, haien kalitate optimoa bermatuz eta
eskuliburuetan ezarritakoa eta jasotako jarraibideak errespetatuz, dokumentuok behar bezala kontserbatzeko eta
artxibatzeko.
BI7.1 Egiaztatzen da eskaneatu beharreko dokumentuak ez direla aurrez digitalizatu, ez bikoizteko dokumentuak.
BI7.2 Dokumentu berriak gordetzeko karpeten oinarrizko egitura zehatz-mehatz identifikatzen da, dokumentuok
behar den lekuan gordetzeko eta gero erraz berreskuratzeko.
BI7.3 Dokumentu inprimatu mota identifikatzen da, dituen ezaugarrien arabera: kolorea, irudiak, argazkiak; eta
erabakitzen da zein den eskaneatzeko formatu egokiena, jasotako jarraibideen arabera.
BI7.4 Dokumentu eskaneatua aurrez definitutako nomenklatura-arauen arabera izendatzen da, eta, hala
badagokio, dokumentuan ezarritako eremuen arabera egiten da haren erreferentzia.
BI7.5 Dokumentu eskaneatua dagokion karpetan gordetzen da, jasotako jarraibideen edo aurrez ezarritako
prozeduren arabera, eta, hala badagokio, harekin lotutako beste dokumentu batzuk ere lotzen zaizkio, gero azkar
aurkitu ahal izateko.
BI7.6 Sortutako dokumentu elektronikoak aztertu egiten dira, egiaztatzeko kalitate-maila ez dela jatorrizko
dokumentuena baino txikiagoa, osorik daudela, ondo irakur daitezkeela eta ez dagoela akatsik orri-zenbakietan.
BI7.7 Eskaneatzeko prozesuan edo sortutako dokumentu elektronikoan detektatutako gorabeherak konpondu
egiten dira, edo nagusiari jakinarazten, eta azken produktuaren kalitate optimoa bermatzen da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, eskaneatzeko softwarea, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibategi konbentzionalak,
fotokopiagailuak, faxa, euskarri informatikoak eta konbentzionalak. Erreprografia-ekipoak: fotokopiagailuak, eskanerrak,
grabagailuak, kopiagailuak, beste batzuk. Muntaketa-mahaia. Inprimatzeko, erreproduzitzeko eta koadernatzeko
materialak eta tresnak: papera, kartoi mehea, tutxoak, beste batzuk Zizailak. Zulagailuak.

Produktuak eta emaitzak
Informazio ondo ordenatu eta egituratua, gero erraz eskuratzeko. Dokumentazio eta informazio behar bezala
erregistratua, artxibatua eta babestua. Fotokopiak, hainbat euskarritan grabatutako informazioa, osorik eskaneatutako
dokumentuak, jatorrizko dokumentuaren irudi-kalitate berekoa. Dokumentu koadernatuak. tuturatzea, grapatzea,
kiribiltzea, uztaiak jartzea edo beste batzuk. Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera hobezina. Informazio kodetua
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eta sarbide mugatukoa. Enpresaren irudia modu egokian transmititzea. Erakundearen barne- eta kanpo-arauak
betetzea. Jasangarritasun-arauen aplikazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ildoak, erakundearen prozedura-eskuliburua, erakundearen araudia, erakundearen kalitate-irizpideak, eragiketaeskuliburuak, artxibo-eskuliburuak, komunikazioa eta dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste eskuliburu batzuk
(estilo-liburuak, ekipo eta aplikazio informatikoen erabilerari buruzkoak, bulegoko ekipoen erabilerari buruzkoak). Datuen
babesa, segurtasun elektronikoa eta laneko segurtasuna. Enpresaren dokumentazio berezkoa: txostenak, eskaintzak,
aurkezpenak, edo beste batzuk. Barne-prozedurari buruzko eskuliburuak, estilo-liburuak, ekipo eta aplikazio
informatikoen eta bulegotikakoen erabilerari buruzko eskuliburuak. Digitalizatu beharreko dokumentuak: kopiak edo
jatorrizkoak. Informazioa digitalizatzeko formatuak. Katalogoak eta erabiltzaile-gidak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
DATUEN GRABAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
DATUAK, TESTUAK ETA DOKUMENTAZIOA TRATATZEA
3. prestakuntza-modulua:
ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBOA
4. prestakuntza-modulua:
DATUAK ETA DOKUMENTUAK GRABATZEKO ETA TRATATZEKO
ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. 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-, segurtasuneta 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 inguruneelementuak 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.
18

Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

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.

Edukiak:
1. Lanpostuaren eta terminal informatikoen antolaketa eta mantentze-lanak, datuen grabazio-prozesuan
- Datuak grabatzeko prozesuan, hauek planifikatzea:
•
Laneko espazioak.
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-

-

•
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 grabaziotik eratorritako lan-arriskuak arintzea: laneko tresna eta guneen 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.
- 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.
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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.

2

2. prestakuntza-modulua:
DATUAK, TESTUAK ETA DOKUMENTAZIOA TRATATZEA
Kodea: MF0974_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0974_1 Datu eta dokumentuak tratatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta
dokumentuak egitea

Iraupena: 150 ordu
2.1. prestakuntza-atala
TESTU-PROZESADOREAK ETA INFORMAZIO-AURKEZPEN OINARRIZKOAK
Kodea: UF0510
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Testu-prozesadorearen oinarrizko funtzioak erabiltzea dokumentu sinple eta oinarrizkoak trebetasunez transkribatzeko,
kopia zehatzak eginez, eta objektuak txertatuz.
EI1.1 Testu-prozesadoreen eta autoedizioko programen oinarrizko funtzioak, eta prestazio eta prozedura sinpleak
identifikatzea.
EI1.2 Aplikazioaren interfazea identifikatzea, eta atal bakoitzak zertarako balio duen jakitea.
EI1.3 Dokumentu bat gordetzeko moduak eta fitxategien kokapen zuzena zein den ezagutzea.
EI1.4 Dokumentu bateko testua lekualdatzeko, hautatzeko eta beste zenbait eragiketa egiteko aukerak ezagutzea.
EI1.5 Testu-prozesadoreak testuaren itxura hobetzeko eskaintzen dituen aukerak ezagutzea.
EI1.6 Taula errazak egiteko prozesua eta tauletan idazteko eta haien barruan mugitzeko metodoa azaltzea.
EI1.7 Aplikazioaren zuzentzaile ortografikoak identifikatzea.
EI1.8. Gutun-azalak eta etiketak sortzeko aplikazioak ematen dituen aukerak ezagutzea.
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EI1.9 Dokumentuak inprimatzeko prest noiz dauden jakitea, papera eta energia aurrezteko ingurumen-arauak
errespetatuz.
EI1.10 Informazioaren segurtasun-, osotasun- eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituzten funtzioak eta aukerak
identifikatzea.
EI1.11 Testu-prozesadore bat erabiliz dokumentuak transkribatzeko kasu praktiko ondo zehaztuetan:
- Testu-prozesadoreak irekitzea eta ixtea.
- Dokumentuko testu idatzia lekualdatzeko, hautatzeko eta beste eragiketa batzuk egiteko aukerak erabiltzea.
- Dokumentuak esandako formatuak eta helbidean gordetzea, izen egokiak jarriz gero erraz aurkitzeko.
- Dokumentuko orrialdeak konfiguratzea, jatorrizkoei edo jasotako proposamenei jarraituz: marjinak, tamaina eta
orientazioa, goiburuak eta orri-oinak, zutabeak, ertzak, itzalak edo beste batzuk.
- Dokumentuak zehatz eta trebetasun egokiaz transkribatzea, dagokien formatu, estilo eta taulak aplikatuz, edo
aurrez definitutako txantiloiak erabiliz.
- Informazioa berriz erabiltzean edo sartzean egindako akatsak zuzentzea.
- Sistema informatikoarekin datuak sartzean eta maneiatzean egiten diren hutsak aurkitzea, eskuz edo
aplikazioaren prestazioren baten bidez (hala nola zuzentzaile ortografikoa edo besteren bat).
- Testuan objektu sinpleak txertatzea, leku eta forma egokian.
- Inprimatzeko dauden aukerak konfiguratzea, emandako informazioaren arabera.
- Transkribatutako dokumentuak inprimatzea.
- Gutun-azal eta etiketa banakakoak konfiguratzea, gero inprimatzeko.
- Jasotako argibideei jarraituz, informazioaren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten
funtzioak eta aukerak erabiltzea.
A2: Aurkezpen grafikoko aplikazioen oinarrizko funtzioak erabiltzea, datuak sartuz eta eguneratuz dokumentazioko eta
informazioko aurkezpen errazetan.
EI2.1 Aurkezpen grafikoko programa baten aukera oinarrizkoak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI2.2 Aurkezpen grafikoko aplikazioak bereiztea, azken emaitzen arabera.
EI2.3 Aplikazioaren interfazea identifikatzea, eta atal bakoitzak zertarako balio duen jakitea.
EI2.4 Aurkezpen grafiko bat gordetzeko moduak eta fitxategien kokapen zuzena zein den ezagutzea.
EI2.5 Aurkezpen bateko objektuak lekualdatzeko, hautatzeko eta beste zenbait eragiketa egiteko aukerak ezagutzea.
EI2.6 Programak aurkezpenaren itxura hobetzeko eskaintzen dituen aukerak identifikatzea.
CE2.7 Grafiko errazen atalak identifikatzea eta hobetzea, aplikazioak horretarako dituen tresnak erabiliz.
EI2.8 Aplikazioaren zuzentzaile ortografikoak identifikatzea.
EI2.9 Diapositibak inprimatzeko prest noiz dauden jakitea, papera eta energia aurrezteko ingurumen-arauak
errespetatuz.
EI2.10 Dokumentazioa prestatu behar den kasu praktiko ondo zehaztuetan:
- Aurkezpenak aurrez emandako formatuan eta helbidean gordetzea, eta izen egokia ematea, gero erraz
aurkitzeko.
- Informazio-mota bakoitzerako formatu egokiena hautatzea, azken aurkezpena egiteko.
- Datuak sartzea eta aldatzea emandako informazioarekin bat datozen aurkezpenetan.
- Aurkezpenak zehatz eta trebetasunez aldatzea eta ezabatzea.
- Grafikoak eta beste objektu batzuk sartzea eta aldatzea.
- Informazioa sartzean edo berriz erabiltzean egindako akatsak zuzentzea.
- Grafiko errazak hobetzea.
- Aurkezpenetan gertatutako akatsak edo zehaztasunik ezak topatzea, eta beste aukera batzuk proposatzea.
- Aurkezpenak inprimatzea, dauden aukerak konfiguratuz jasotako informazioaren arabera.
- Jasotako argibideei jarraituz, informazioaren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten
funtzioak eta aukerak erabiltzea aurkezpen grafikoetan.

Edukiak:
1. Testuak tratatzeko aplikazioaren laguntza.
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Programan sartzea eta irtetea.
Pantaila deskribatzea. (Interfazea).
Dokumentuaren leihoa.
Tresna-barra nagusiak.
Laguntza.
Aplikazioaren fitxategiak.
Eragiketak fitxategiekin.
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-

Dokumentu berri bat sortzea.
Lehendik dagoen dokumentu bat irekitzea.
Dokumentu batean egindako aldaketak gordetzea.
Dokumentu bat bikoiztea "gorde honela" erabiliz.
Dokumentu bat ixtea.
Kurtsorearen desplazamendua, sarrera, hautatzea eta dokumentuko testuarekin egin daitezkeen eragiketak.
Txertatzeko modua.
Gainidazteko modua.
Karaktere bat ezabatzea.
Kurtsorearen desplazamendua.
Testua hautatzeko zenbait modu.
Kopiatzeko eta itsasteko aukerak.
Arbelaren erabilera eta berezitasunak.
Karaktere bereziak txertatzea (sinboloak, zuriune zatiezina).
Data eta ordua txertatzea.
Azken aldaketak desegitea eta berregitea.

2. Dokumentuak zenbait euskarritan konfiguratzea, bistaratzea eta inprimatzea.
- Orrialdearen konfigurazioa.
•
Marjinak.
•
Orrialdearen orientazioa.
•
Paperaren tamaina.
•
Orrialde-diseinua.
•
Marjinak aldatzeko erregela erabiltzea.
- Dokumentua bistaratzea.
•
Zooma.
•
Aurrebista.
- Goiburuak eta orri-oinak. Sortzea, ezabatzea, aldatzea, aukerak.
- Dokumentuak inprimatzea.
•
Paper-formatuak.
•
Inprimatzea (inprimatzeko aukerak).
- Gutun-azal eta etiketa banakakoak sortzea.
•
Etiketen eta gutun-azalen ereduak hautatzea.
•
Inprimatzeko aukerak.

3. Testuaren itxura hobetzeko dauden aukerak erabiltzea.
- Letra-tipoa.
•
Letra-tipoa, estiloa, tamaina, kolorea, azpimarratua eta efektuak.
•
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.
- Zerrenda zenbakituak eta buletadunak.
•
Tabulazioak.
•
Tabuladoreak erabiltzea.
- Zutabeak txertatzea.
- Testuak zuzentzea ortografiako eta gramatikako tresnak baliatuz.
•
Idatzi ondoren zuzentzea, laster-menuarekin (eskuin-botoia).
•
Gramatika zuzentzea (Tresnak menutik).
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4. Taula errazak sortzea, erabilera.
-

Txertatzea edo sortzea.
Edizioa.
Lekualdatzeak.
Gelaxkak, errenkadak, zutabeak, taula hautatzea.
Errenkada eta zutabeen tamaina aldatzen.

5. Aurkezpena grafikoak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea.
- Enpresa baten irudi korporatiboa.
•
Garrantzia.
•
Erakundearen estilo-arauak errespetatzea
- Aurkezpenak antolatzea eta artxibatzea.
- Informazioaren konfidentzialtasuna.
- Egindako lana entregatzea.
- Sortzea.
- Grabatzea
- Irekitzea.
- Gauzatzea.
- Ixtea.
- Pantailaren egitura (interfazea).
- Diapositibak.
•
Txertatzea.
•
Ezabatzea.
•
Bikoiztea.
•
Ordenatzea.
•
Hondoa sortzea.
- Diapositibak zenbait euskarritan inprimatzea.
•
Orrialde-konfigurazioa.
•
Goiburuak, oinak eta zenbakitzea.
•
Inprimatze-formatuak konfiguratzea.
•
Inprimatzeko aukerak.

6. Objektuak.
-

-
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Hautatzea.
Lekualdatzea.
Ezabatzea.
Tamaina aldatzea.
Bikoiztea.
Birkokatzea.
Objektuak diapositibaren barruan lerrokatzea eta banatzea.
Testuekin lan egitea.
•
Testua txertatzea (diapositibatik, aurkezpenaren eskematik).
•
Testuaren formatua aldatzea.
•
Lerrokatzea.
•
Zerrenda zenbakituak.
•
Buletak.
•
Estiloak.
Marrazkiak.
•
Marrak.
•
Laukizuzenak eta karratuak.
•
Zirkuluak eta elipseak.
•
Autoformak.
•
Itzalak eta 3D.
Irudiak. Aurrediseinatuak eta txertatuak.
– Grafikoak. Sortzea eta aldatzea.
Word Art edo testu artistikoa
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2.2. prestakuntza-atala
DATUEN ETA KALKULU-ORRIEN OINARRIZKO TRATAMENDUA
Kodea: UF0511
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Kalkulu-orriaren oinarrizko funtzioak erabiltzea, eta orri eta grafiko errazak egitea.
EI1.1 Kalkulu-orriaren oinarrizko funtzioak, eta prestazio eta prozedura sinpleak identifikatzea.
EI1.2 Aplikazioaren interfazea identifikatzea, eta atal bakoitzak zertarako balio duen jakitea.
EI1.3 Liburuak gordetzea, jatorrizkoak eta fitxategien kokapen zuzena errespetatuz.
EI1.4 Datuak kalkulu-orrian lekualdatzeko, hautatzeko eta sartzeko dauden aukerak ezagutzea.
EI1.5 Programak kalkulu-orriaren itxura hobetzeko eskaintzen dituen aukerak identifikatzea.
EI1.6 Kalkulu-orri baten aplikazio informatikoak dituen formatuak bereiztea.
EI1.7 Aplikazioaren zuzentzaile ortografikoak identifikatzea.
EI1.8 Oinarrizko formulak eta funtzioak sortzeko behar den egitura identifikatzea.
EI1.9 Aurkezpen grafiko motak osatzen dituzten elementuak bereiztea.
EI1.10 Datuak ordenatzeko eta iragazteko irizpideak bereiztea.
EI1.11 Kalkulu-orriak inprimatzeko prest noiz dauden jakitea, papera eta energia aurrezteko ingurumen-arauak
errespetatuz.
EI1.12 Kalkulu-orriak erabiltzeko kasu praktiko ondo zehaztuetan:
- Kalkulu-orriak irekitzea eta ixtea.
- Kalkulu-orriak liburuetan multzokatzea, dituzten datuen arabera.
- Kalkulu-orria aurrez emandako formatuan eta helbidean gordetzea, eta izen egokia ematea, gero erraz
aurkitzeko.
- Eskainitako informaziorako formatu egokiak erabiltzea.
- Formula eta funtzio errazak aplikatzea gelaxketan, ondo funtzionatzen dutela eta aurreikusitako emaitza
ateratzen dela egiaztatuz.
- Grafiko errazak egitea kalkulu-orriko gelaxken barrutiak oinarri hartuz eta formatu egokia aukeratuz garatu
beharreko jardueraren arabera.
- Kalkulu-orri bateko datuak ordenatzea eta iragaztea, eskatutako irizpideak aplikatuz.
- Inprimatzeko dauden aukerak konfiguratzea, emandako informazioaren arabera.
- Jasotako argibideei jarraituz, informazioaren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten
funtzioak eta aukerak erabiltzea kalkulu-orrietan.

Edukiak:
1. Kalkulu-orriaren aplikazioa.
Sarrerak eta irteerak.
Pantailaren egitura (interfazea).
Aplikazioaren laguntza.
Bistaratzeko aukerak (zooma, ikuspegiak, kalkulu-orriaren panelak izoztea).
Lekualdatzeak.
•
Teklatuaren bidez.
•
Saguaren bidez.
•
Lekualdatze handiak.
•
Korritze-barrak.
- Datuak sartzea.
- Datu-motak:
•
Zenbakiak.
•
Alfanumerikoak.
•
Eguna eta ordua.
•
Formulak.
•
Funtzioak.

-
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- Liburu bat biltegiratzea eta berreskuratzea.
•
Lehendik dagoen liburu bat irekitzea.
•
Egindako aldaketak balioestea.
•
Kopia bat sortzea.
•
Ixtea.

2. Datuak editatzea eta aldatzea.
- Hauek aukeratzea:
•
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.
- Itxura-aldaketa.
•
Gelaxka-formatua.
•
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.
- Txertatzea eta ezabatzea:
•
Gelaxkak.
•
Errenkadak.
•
Zutabeak.
•
Kalkulu-orriak.
- Hauek kopiatzea edo birkokatzea:
•
Gelaxkak edo gelaxka-barrutiak.
•
Kalkulu-orriak.
- Barrutien arteko eragiketak.
•
Betetze bizkorra.
•
Zenbait barruti hautatzea.
•
Barrutien izenak.

3. Oinarrizko formulak eta funtzioak.
-

Eragileak eta lehentasuna.
Oinarrizko formulak idaztea.
Formulak kopiatzea.
Erreferentzia erlatiboak, absolutuak eta mistoak.
Kalkulu-orriko funtsezko funtzio matematiko aurredefinituak.
Funtzio aurredefinituak erabiltzeko arauak.
Funtzio ohikoenak erabiltzea.
Funtzioetarako morroia erabiltzea.

4. Oinarrizko grafikoak txertatzea.
-

Oinarrizko elementu nagusiak.
Sortzea.
Aldatzea.
Ezabatzea.

5. Orriak eta liburuak inprimatzea, ordenatzea, iragaztea eta oinarrizko babesa ematea.
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- Inprimatzeko moduak.
- Inprimatzeko zehaztapenak.
- Orrialdearen konfigurazioa.
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-

•
Marjinak.
•
Orientazioa.
•
Goiburuak eta orri-oinak.
Aurrebista.
Inprimatzeko moduak.
Inprimagailuaren konfigurazioa.
Datu-zerrendak ordenatzea, eremu baten edo batzuen arabera.
Iragazkiak erabiltzea.
Kalkulu-orri bat babestea.
Liburu bat babestea.

2.3. prestakuntza-atala
INFORMAZIOA BALIABIDE KONBENTZIONALEN ETA INFORMATIKOEN BIDEZ
TRANSMITITZEA
Kodea: UF0512
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekipo informatikoaren deskonexioak eragindako oinarrizko gorabeherak segurtasunez konpontzea.
EI1.1 Ekipo informatikoen oinarrizko funtzioak azaltzea, ekipoen eskuliburuen eta erabiltzaile-eskuliburuen bidez.
EI1.2 Ekipo informatikoaren eta haren periferikoen osagai nagusiak identifikatzea.
EI1.3 Ekipo informatiko baten funtzionamendu eskasaren arrazoi oinarrizkoak identifikatzea.
EI1.4 Ekipamendu informatikoa konektatzeak eta deskonektatzeak dituen arrisku profesionalak, eta horretarako babesekipoak, deskribatzea.
E1.5 Ekipoak zaintzeko konpromisoa hartzea ekipo informatikoaren mantentze-lan oinarrizkoak egiteko prozesuan,
alferrikako kostu eta erabilerak saihesteko.
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, ekipamendu informatikoaren zenbait elementu
ematen direlarik:
- Deskonektatuta dagoen elementua zein den detektatzea , gertatutako gorabeheraren arabera.
- Dagokien konektoreak doitzea terminal-motaren arabera (konektatua edo deskonektatua), eta hautemandako
gorabeherak konpontzea.
- Konektatzeko eta deskonektatzeko eragiketak segurtasunez egiteko neurriak hartzea.
- Arriskuez babesteko ekipoak erabiltzea, kontuan hartuz zer konektore eta terminalekin lan egin behar den.
A2: Erakunde barruan dokumentuak helarazteko prozedurak ezartzea, eskuz eta mezularitza informatikoaren bidez.
EI2.1 Erakunde barruan dokumentuak helarazteko prozedurak identifikatzea.
EI2.2 Azaltzea zer abantaila dituzten jardun profesionalean, batetik, entzute eraginkorrak eta, bestetik, argibideak
jasotzeari eta dokumentuak eskura banatzeari aplika dakizkiekeen teknikak erabiltzeak.
EI2.3 Dokumentuak eskura banatzean gerta daitezkeen gorabeherak argitzeko eta konpontzeko estrategia eta jarrera
pertsonal eta profesional egokiak bereiztea.
EI2.4 Dokumentua aurrez ezarritako epean eta prozedura eta formatu egokian entregatzeak duen garrantzia baloratzea.
EI2.5 Erakundearen barruko mezularitza informatikoaren egitura eta funtzioak azaltzea, eta dokumentua entregatzeko
dauden aukerak bereiztea, garrantziaren, segurtasunaren eta premiaren arabera.
EI2.6 Dokumentuak bidaltzean eta eskura ematean segurtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioek duten garrantzia
baloratzea.
EI2.7 Simulazio-kasu praktiko batzuetan, zeinetan informazio ondo zehaztua ematen baita laneko dokumentuak eskura
ematearen inguruan, eta jarraibide batzuk ere ematen direla kontuan harturik:
- Laneko jarraibideen edukia interpretatzea, hartzailea, epea eta dokumentuak entregatzeko irizpideak eta
formatua identifikatuz.
- Entzute eraginkorreko trebetasunak aplikatzea jarraibideak jasotzean.
- Jardunbide pertsonal eta profesionaleko jarraibideak aplikatzea dokumentuak entregatzean.
- Dokumentuak dagokion hartzailearentzat direla eta adostutako epean entregatzen direla egiaztatzea.
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- Dokumentuak dagokion hartzaileari edo prozeduraren arabera baimendutako pertsonari eman zaizkiola
egiaztatzea.
- Hala badagokio, dokumentuak entregatzean gertatutako gorabeherak argitzeko eta konpontzeko teknika eta
jarrera egokiak aplikatzea.
- Segurtasun-irizpideak ezartzea dokumentuak entregatzean.
- Simulazioak ebaluatzea, identifikatuz nabarmendutako balio etiko pertsonal eta profesionalak, bai eta partehartzaileen jardunbide pertsonal eta profesionalean hobetzeko dauden aukerak identifikatuz ere.
EI2.8 Simulazio-kasu praktiko batzuetan, zeinetan informazio ondo zehaztua ematen baita laneko dokumentuak barneko
mezularitza informatikoko tresnen bidez ematearen inguruan, eta jarraibide batzuk ere ematen direla kontuan harturik:
- Laneko jarraibideen edukia interpretatzea, hartzailea, epea eta dokumentuak entregatzeko irizpideak eta
formatua identifikatuz.
- Dokumentua(k) eranstea, bilatzeko eta hautatzeko aukera espezifikoak erabiliz.
- Mezua bidaltzea, egiaztatuz dokumentua erantsi dela eta eskatutakoa dela; eta dagokion garrantzia ematea,
premiazkoa den eta ondo jaso den ere egiaztatuz, horretarako komando egokiak erabiliz, jasotako argibideen
arabera.
- Hartzaileak mezua eta dokumentua barneko mezularitza informatikoaren bidez jaso dituela egiaztatzea, betiere
jasotako argibideei jarraikiz.
- Segurtasun-irizpideak ezartzea dokumentuak entregatzean.

Edukiak:
1. Ekipamendu informatikoaren konexioa eta funtzionamendua
-

Hardwarea.
Tipologia eta sailkapenak.
Ordenagailua. Motak.
Ekipo informatiko baten oinarrizko egitura.
Osagaiak: prozesatzeko unitate zentrala (PUZ), memoria zentrala eta memoria-motak.
Periferikoak: sarrerako eta irteerako gailuak, biltegiratze-gailuak eta multimedia gailuak.
Gailu periferikoetako akatsak detektatzea eta konpontzea.
Ekipo informatikoak konektatzeko/deskonektatzeko segurtasun-arauak.

2. Dokumentazioa eskura ematea erakunde baten barruan.
- Entzute eraginkorra lan-aginduak jasotzean.
•
Ahozko komunikazioaren oinarrizko printzipioak.
•
Komunikazio-motak (pertsonen artekoa, masiboa, erakundekoa).
•
Feed–back goranzkoa eta beheranzkoa komunikazioan.
•
Ahozko komunikazioarekin batera doazen elementuak.
•
Komunikazio eraginkorra laneko aginduak interpretatzean.
- Transmisioan gertatutako gorabeherak.
- Protokoloa.
•
Jasotzea.
•
Konpontzea.
•
Konponbidea komunikatzea.
- Jarrera positiboa gorabehera konpontzean.
- Dokumentazioa entregatzea.
•
Arauak.
•
Hartzailea.
•
Epeak.
•
Prozedurak.
•
Dokumentuak entregatzeko ezarritako formatuak.

3. Dokumentazioa mezularitza informatikoaren helaraztea erakunde baten barruan.
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- Funtzionamendua.
- Motak (posta elektronikoa eta sare lokala).
- Posta elektronikoaren kudeatzaileak.
•
Leihoak.
•
Mezu elektroniko bat idaztea eta bidaltzea (lehentasunak ezartzea, fitxategiak eranstea).
•
Mezu elektronikoak irakurtzea.
•
Mezu elektronikoei erantzutea.
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•
Mezuak antolatzea.
•
Mezu elektronikoak inprimatzea.
•
Helbide-liburua.
•
Mezuak iragaztea.
- Intraneta.
•
Erabilera.
•
Dokumentuak dagokien lekuan gordetzea, prestatzeko edo entregatzeko, eragiketa oinarrizko hauek
eginez: ireki, kopiatu, gorde, ezabatu, lekualdatu, sortu.

4. Dokumentuak bidaltzean konfidentzialtasuna bermatzen duten segurtasun-arauak.
-

-

-

3

Informazioaren segurtasuna kudeatzea.
Erakundearen segurtasun-politika.
Babestu beharreko fitxategien identifikazioa eta sailkapena.
Erantzukizun pertsonala erabilitako dokumentuekiko.
•
Tratatutako datuen konfidentzialtasuna:
•
Zorroztasuna tratatutako datuetan.
•
Datuak esklusibotasunez erabiltzea.
•
Erantzuna eta erantzukizuna datuak manipulatzean egindako akatsen edo arau hausteen aurrean.
Segurtasun fisikoa.
Benetakotzat egiaztatzea.
•
Erabiltzaile baten identitatea egiaztatzea.
•
Jatorrizko datuen bermea.
•
Ziurtagiri digitala eta sinadura elektronikoa erabiltzea.
Isilpekotasuna.
Osotasuna. Aldatutako edo ezabatutako datuen baliozkotasuna.
Informazio-euskarriak babestea eta segurtasun-kopiak egitea.
Gorabeherak kudeatzea eta erregistratzea.

3. prestakuntza-modulua:
ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBOA
Kodea: MF0971_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0971_1 Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea

euskarri konbentzionalean edo informatikoan.

Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO EDO INFORMATIKOKO ARTXIBOAREN
KUDEAKETA OSAGARRIA.
Kodea: UF0513:
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
29

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
Profesionaltasun-ziurtagiria

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ohiko sistema eragileen oinarrizko funtzioak erabiltzea karpetak eta fitxategiak kudeatzeko eta bilatzeko.
EI1.1 Sistema eragile batek sare-ingurune batean dituen oinarrizko funtzioak identifikatzea.
EI1.2 Sistema eragileen antolaketa-printzipioak zehaztea, dituzten artxibo eta karpetak kontuan hartuz, eta, hierarkiaren
arabera, eskema egokiak erabiliz.
EI1.3 Sistema eragile baten artxiboak kudeatzeko aplikazioen eta haren barruko gainerako aplikazioen artean dauden
aldeak bereiztea.
EI1.4 Informazioa bilatzeko, artxibatzeko eta haren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna zaintzeko aukera
ematen duten oinarrizko prestazioak azaltzea.
EI1.5 Ohiko sistema eragileen oinarrizko funtzioak bereiztea karpetak eta fitxategiak kudeatzean
EI6.6 Sistema eragilea erabiltzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik:
- Karpetak sortzea, eta erraz aurkitzeko eta eskuratzeko moduko izenak ematea.
- Karpeta baten izena aldatzea jasotako aginduen arabera.
- Karpetetako fitxategiak eta dokumentuak hautatzea tekla egokiak erabiliz, behar izanez gero.
- Fitxategiak, dokumentuak eta/edo karpetak kopiatzea eta/edo lekuz aldatzea.
- Fitxategiei pasahitzak jartzea.
- Fitxategiak eta/edo karpetak azkar eta zehatz bilatzea, aurrez ezarritako irizpideei jarraikiz.
- Fitxategien eta dokumentuen segurtasun-kopiak egitea.
- Karpetak eta fitxategiak ezabatzea.
A2: Oinarrizko artxibo- eta sailkapen-teknika ohikoak aplikatzea dokumentazio administratibo tipoa kodetzean eta
antolatzean, artxibo fisikoak eta informatikoak erabiliz.
EI2.1 Artxibo-, antolamendu- eta sailkapen-sistema konbentzionalak identifikatzea.
EI2.2 Dokumentuak antolatzeko dauden kodetze-teknikak deskribatzea.
EI2.3 Segurtasun-kopiak egiten dituen aplikazio informatiko baten prestazioak identifikatzea.
EI2.4 Artxiboen homogeneotasun- eta funtzionamendu-irizpideak bereiztea.
EI2.5 Dokumentu-mota bakoitzaren babes- eta segurtasun-neurriak bereiztea.
EI4.5 Dokumentazio tipoa eskaintzen den kasu praktiko ondo zehaztu batean:
- Artxibatzeko euskarri bakoitza bereiztea, kontuan hartuz zenbat aldiz kontsultatu edo erabili behar den
dokumentu jakin bat.
- Dokumentuak sailkatzea kontuan hartuz enpresa-mota eta zenbat erabili behar diren.
- Fitxategiak sailkatzeko arauak aplikatzea: Alfabetikoak, zenbakizkoak, alfanumerikoak edo beste batzuk.
- Dokumentazioa fisikoki antolatzea proposatutako fitxategian.
- Dokumentuak ondo antolatuta eta gero erraz aurkitzeko moduan gordetzeko softwarea erabiltzea.
EI2.7 Egin beharreko zereginak eta eskuragarri dagoen artxibo-sistema zehazten dituen eta ezaugarriak behar bezala
zehaztuak dituen kasu praktiko batean:
- Fitxategiak artxibatzeko prozesu administratiboak aplikatzea (sailkapena, kodetzea, aurreartxiboa, artxiboa),
dokumentuak paperezko artxibo fisikoetan edo prozedura informatikoen bidez kudeatuz eta antolatuz.
- Mailegatutako dokumentuak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko prozesuak aplikatzea, beharrezko
formularioak betez.
EI2.8 Birusen kontrako programak aldian-aldian erabiltzea, eta eguneratuak izatea, artxibatutako dokumentuen
segurtasuna bermatzeko.
A3: Dokumentuak eta artxiboak eskuratzeko, entregatzeko, bidaltzeko eta ezabatzeko teknikak erabiltzea, eskuratzeko,
kontserbatzeko eta indarrean izateko dauden mailen arabera.
EI3.1 Dokumentuak eta artxiboak entregatzeko, bidaltzeko eta ezabatzeko prozesuak identifikatzea.
EI3.2 Artxiboetan sartzeko tresnak zehaztea, ingurune-egoera bakoitzaren arabera.
EI3.3 Dokumentuak eta artxiboak bidaltzeko eta ezabatzeko baliabideak bereiztea.
EI3.4 Dokumentazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten irizpideak zehaztea.
EI3.5 Artxibo-sistema batera sartzeko, hura kontserbatzeko eta zaintzeko simulazioko kasu praktiko ondo zehaztu
batean:
- Dokumentuen kontrola egiteko mekanika deskribatzea.
- Dokumentuen transferentzia egitea proposatutako transferentzia-plan baten arabera.
- Artxiboak, dokumentuak eta haien segurtasun-kopiak ezabatzea, eskura utzitako baliabideen arabera.
- Artxiboetako dokumentazioa identifikatzea, bakoitzaren tratamenduaren arabera: Kudeaketa-artxiboak, tartekoak
eta historikoak.
- Dokumentu-motaren arabera aplika daitezkeen kontserbazio-irizpideak zerrendatzea.
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A4: Datu-base beharrezkoen oinarrizko funtzioak erabiltzea, informazio eguneratua sartuz, ordenatuz, kontsultatuz eta
aurkeztuz.
EI4.1 Datu-base baten oinarrizko funtzioak identifikatzea.
EI4.2 Datu-base bateko objektuak bereiztea, ezaugarrien eta ematen dituzten aukeren arabera.
EI4.3 Datuak datu-baseko objektuetan akatsik egin gabe lekualdatzeko, hautatzeko eta sartzeko aukera guztiak
ezagutzea.
EI4.4 Kontsulta errazak egiteko eta emandako jarraibideen araberako informazio zehatza lortzeko irizpideak
identifikatzea.
EI4.5 Datu-baseko objektuetan bilatu beharreko informazioaren arabera erabil daitezkeen iragazkiak ezagutzea.
EI4.6 Ezagutzea zer tresna dituen aplikazioak jasotako jarraibideei egokitutako txosten sinpleak egiteko.
EI4.7 Ezagutzea inprimatzeko zer aukera dauden datu-baseko objektu bakoitzean.
EI4.8 Informazioa kontsultatzeko, prozesatzeko, editatzeko, artxibatzeko, eta haren segurtasuna, osotasuna eta
konfidentzialtasuna zaintzeko aukera ematen duten aplikazioaren oinarrizko prestazioak azaltzea.
EI4.9 Datu-baseen aplikazio informatiko bat erabili behar den kasu praktiko ondo zehaztuetan:
- Datu-base bat irekitzea eta ixtea.
- Erregistroak, aldaketak, altak eta bajak sartzea, jasotako datuak oinarri hartuz.
- Informazioa iragaztea eta ordenatzea, jasotako jarraibideen arabera.
- Behar diren datuak edo informazioa lortzea, kontsulta errazetatik abiatuta.
- Datu-baseko informazioa artxibatzea eta segurtasun-kopiak egitea, emandako euskarrian.
- Taulak, kontsultak eta txostenak inprimatzea, inprimatzeko aukerak jasotako jarraibideen arabera konfiguratuz.
- Informazioaren konfidentzialtasuna bermatuko duten prozedurak aplikatzea.

Edukiak:
1. Ohiko sistema eragileak.
- Sistema eragilea.
- Lan-ingurunea. Interfazea.
•
Atalak.
•
Lekualdatzea.
•
Konfigurazioa.
- Karpetak, direktorioak eta haiekin egiten diren eragiketak.
•
Definizioa.
•
Sortzea.
•
Izena aldatzea.
•
Irekitzea.
•
Kopiatzea.
•
Kokapena aldatzea.
•
Ezabatzea.
- Fitxategiak eta haiekin egiten diren eragiketak.
•
Definizioa.
•
Sortzea.
•
Izena aldatzea.
•
Irekitzea.
•
Kopiatzea.
•
Kokapena aldatzea.
•
Gordetzea.
•
Ezabatzea.
- Aplikazioak eta erremintak.
- Arakatzea/nabigatzea.
- Elementuen konfigurazioa.
- Erabiltzaile-kontuak. Erabilera.
- Segurtasun-kopia. Euskarriak.
- Eragiketak sare-ingurune batean.
•
Sarbidea.
•
Sareko baliabideak bilatzea.
•
Sareko baliabideekin egin daitezkeen eragiketak.
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2. Dokumentazio administratiboaren artxiboa eta sailkapena
- Artxiboa enpresan.
•
Deskribapena.
•
Helburua.
•
Artxiboak enpresarako duen garrantzia.
•
Artxibo-motak.
•
Artxibatzeko ekipoak eta materialak.
•
Artxibo baten funtzionamendua.
•
Artxibo baten mantentze-lanak.
•
Dokumentu baten artxibo-prozesua.
•
Dokumentuen kontserbazioa arautzen duten araudiak.
•
Dokumentuen suntsiketa.
•
Informazioaren konfidentzialtasuna eta segurtasuna.
- Artxiboaren antolamendua.
•
Zentralizatua.
•
Deszentralizatua.
•
Mistoa.
•
Aktiboa.
•
Erdi aktiboa.
•
Ez-aktiboa edo pasiboa.
- Dokumentazio administratiboa ordenatzeko eta sailkatzeko sistema.
•
Ordenazioaren eta sailkapenaren kontzeptua.
•
Sailkapen alfabetikoa.
•
Zenbakizko sailkapena.
•
Sistema mistoa.
•
Sailkapen kronologikoa.
•
Irizpide geografikoa.
•
Gaikako sailkapena.

3. Datu-baseak.
-

Aplikaziora sartzea eta aplikaziotik ateratzea.
Aplikazioaren leihoa.
Oinarrizko objektuak. Taulak. Kontsultak. Formularioak. Txostenak.
Sortzea.
Irekitzea.
Gordetzea.
Amaiera.
Segurtasun-kopia.
Berreskuratzeko eta mantentze-lanak egiteko tresnak.

4. Datuak tauletan sartzea.
-

Erregistroak eta eremuak.
Datuak sartzea.
Eremuetan eta erregistroetan mugitzea.
Erregistroak ezabatzea.
Erregistroak aldatzea.
Datuak kopiatzea eta lekuz aldatzea.
Datuak bilatzea eta ordeztea.
Iragazkiak aplikatzea.
Eremuak alfabetikoki ordenatzea.
Taula baten formatuak.
Taulekin egiten diren oinarrizko eragiketak. Izena aldatzea. Ezabatzea. Kopiatzea. Esportatzea eta inportatzea.

5. Hautaketa-kontsultak.
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-

Sortzea.
Gordetzea.
Gauzatzea.
Irizpideak aldatzea.
Emaitzak inprimatzea.

Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

- Ezabatzea.

6. Formularioak eta txostenak.
-

Datuak formularioetan sartzea, aldatzea, eta ezabatzea.
Formularioetan iragazkiak aplikatzea.
Morroiarekin txostenak sortzea.
Txostenak testu-prozesadorean argitaratzea, hobetzeko.
Formularioak eta txostenak inprimatzea.

3.2. prestakuntza-atala
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO EDO INFORMATIKOKO ERREPRODUKZIOAREN
KUDEAKETA OSAGARRIA
Kodea: UF0514
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hainbat ekiporen oinarrizko funtzionamenduari begiratzea (erreprodukzioa, informatika eta koadernatzea,
fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak, erreproduzigailuak, zulagailuak, koadernagailuak eta beste zenbait), eta
oinarrizko gorabeherak identifikatzea, erabilera-eskuliburuak eta laguntza-sistemak kontuan hartuta.
EI1.1 Erreprodukzio-ekipoen eta ekipo informatikoen oinarrizko gorabeherak identifikatzea.
EI1.2 Koadernatzeko tresnak garbitzeko eta mantentzeko lanak identifikatzea, baita ondo ibil daitezen egin beharreko
doikuntzak ere.
EI1.3 Erreprodukzio-ekipo eta ekipo informatikoetako oinarrizko mantentze-lanak eta garbiketa-lanak bereiztea.
EI1.4 Baliabide kontsumigarriak bereiztea (tintak eta likidoak, papera, inprimatzeko zintak eta kartutxoak, tonerra eta
abar), erreprodukzio-ekipoen eta ekipo informatikoen arabera.
EI1.5 Ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI1.6 Erreprodukzio-ekipo, ekipo informatiko eta koadernatze-ekipoen funtzionamenduarekin erlazionatutako simulazio
praktiko batean:
- Makinak prestatzea eta garbitzea.
- Matxura mekaniko txikiak hautematea, eta, ahal bada, hautemandako gorabeherak konpontzea.
- Makinak beharrezko materialez hornitzea.
- Ekipo informatikoen eta erreprodukzio-ekipoen oinarrizko funtzionamendu-probak egitea.
- Ekipo informatikoen eta bulegoko ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea.
- Dagokion ekipoan kontsumigarriak ordeztea, emandako kontsumigarri-motak kontuan hartuta.
- Oinarrizko funtzionamendua segurtasunez egiaztatzeko hartu beharreko segurtasun-neurriak hartzea.
- Babesteko ekipoak erabiltzea, kontuan hartuz zer konektore eta terminalekin lan egin behar den.
- Gorabehera ezin bada konpondu, dagokionari hori jakinaraztea.
A2: Erreprografiako tresnak erabiltzea, dokumentazio tipoaren kopia dokumentalak eta/edo digitalak lortzeko, ezarritako
kalitate-irizpide eta -estandarrei jarraituz.
EI2.1 Benetako makinetan oinarrituta, erreprografia-ekipoen funtzioak eta ekipo horiek osatzen dituzten oinarrizko zatiak
identifikatzea.
EI2.2 Dokumentazio administratiboaren eta kudeaketako dokumentazioaren erreprografian erabiltzen diren makinen
erabilgarritasuna azaltzea, katalogo eta erabiltzaile-giden bidez.
EI2.3 Erreprodukzio-metodoak zehatz bereiztea: erreprografia, kopiagailua, fotokopiagailua eta digitalizazioa.
EI2.4 Dokumentu-motak identifikatzea haien ezaugarrietan oinarrituta (kolorea, irudiak, argazkiak), eta erreprodukziomota desberdinen arabera formatua zehaztea.
EI2.5 Erabilera-prozedurak bereiztea erabili beharreko ekipoaren arabera (fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak,
erreproduzigailuak eta abar).
EI2.6 Bulego batean gehien erabiltzen diren paper-formatuak bereiztea, dokumentu bakoitzaren ezaugarriak kontuan
hartuz.
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EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kopia fisikoen erreprodukzioari buruzko kasu batean:
- Fotokopiatzea eta inprimatzea, jatorrizko dokumentuak sailkatuz eta tartekatuz dokumentu-motaren arabera.
- Orri bikoitzeko kaierak fotokopiatzea, erdiko ildo beltza ahalik eta hobekien «ezabatuz».
- Dokumentu bateko orriak «bi aldeetatik» fotokopiatzea, jatorrizkoen kaier berdin-berdinak osatzeko.
- Dokumentuak fotokopiatzea, beharrezko diren handiagotze eta txikiagotzeak eginez.
- Fotokopiatzea eta inprimatzea, jatorrizko dokumentuak handiagotuz edo txikiagotuz dokumentu-motaren
arabera.
- Paperezko kopia-kopurua murriztea, jasangarritasun-irizpideak aplikatuz.
- Lanak akabera egokiaz amaitzeko interesa erakustea.
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kopia digitalen erreprodukzioari buruzko kasu batean:
- Egiaztatzea erreproduzitu/eskaneatu beharreko dokumentuak ez direla aurrez erreproduzitu edo digitalizatu, lana
ez bikoizteko.
- Dokumentuak aurrez definitutako nomenklatura-arauen arabera izendatzea, eta, behar izanez gero, dagozkien
eremuekin lotzea.
- Eskaneatutako dokumentu elektronikoen bereizmena eskatutakoarekin bat datorrela egiaztatzea.
- Dokumentu digitalizatua osorik dagoela, guztia irakur daitekeela eta orriak dagokien ordenan zenbakituta
daudela egiaztatzea.
- Dokumentu digitalizatuak berreskuratzea, gero erreproduzitzeko.
- Dokumentu digitalizatuak bikoiztea horretarako ematen diren euskarrietan.
A3: Koadernatze funtzionaleko materialak eta tresnak zehaztasunez erabiltzea, dokumentu tipoen ezaugarriak kontuan
hartuz eta segurtasun- eta jasangarritasun-irizpideak errespetatuz.
EI3.1 Koadernatu beharreko dokumentazioa identifikatzea, haren ezaugarriak eta ordenatzeko irizpide egokienak
deskribatuz.
Ei3.2 Koadernatze funtzionaleko eragiketetako tresnak eta erremintak bereiztea (eskuzko gillotina, papera zulatzeko
makinak, zizailak edo beste batzuk), haien mekanismoak, funtzioak eta erabilera identifikatuz.
EI3.3 Koadernatze funtzionalean erabiltzen diren materialak (tututxoak, grapak, kiribilak, uztaiak, azalak eta beste
batzuk) bereiztea.
EI3.4 Birziklatze-sistemak identifikatzea, koadernatze funtzionalean sorturiko hondakinen ezaugarrien arabera.
EI3.5 Koadernatze funtzionaleko makinak eta erremintak erabiltzeak dituen arrisku profesionalak eta haietaz babesteko
ekipoak deskribatzea.
EI3.6 Koadernatze funtzional motaren arabera, bakoitzarekin lotutako kalitate-irizpideak ezagutzea.
EI3.7 Egin beharreko zereginak eta eskuragarri dauden koadernatze funtzionaleko baliabideak zehazten dituen eta
ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen kasu praktiko batean:
- Koadernatze funtzionaleko tresnak ondo dabiltzan egiaztatzea.
- Koadernatu beharreko dokumentazioa antolatzea, ezarritako irizpideen arabera ordenatuz eta eskura dauden
baliabideak zuzen erabiliz.
- Zizaila eta antzeko beste tresna batzuk erabiltzea papera zehaztasunez mozteko, dagozkion segurtasun-arau
guztiak errespetatuz.
- Papera zulatzeko makina behar bezala erabiltzea.
- Eskainitako dokumentazioa koadernatzea (tuturatzea, grapatzea, kiribiltzea, uztaiak jartzea, edo beste batzuk),
eta azal egokiak aukeratzea dokumentuaren ezaugarrien arabera, betiere jasotako informazioari jarraituz.
- Hondakin bakoitza, dituen ezaugarrien arabera, birziklatze-ontzi egokira botatzea.
- Koadernatze funtzionala segurtasunez egiteko behar diren neurriak eta babes-ekipoak erabiltzea.
- Egiaztatzea koadernatze funtzional birziklatuak koadernatze-mota jakin horri dagozkion kalitate-irizpideak
betetzen dituela.

Edukiak:
1. Erreprodukzioa erreprografia-ekipoetan.
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- Erreprografia-ekipoak.
•
Elementuak.
•
Motak: Fotokopiagailuak eta inprimagailuak.
•
Ezaugarriak.
•
Funtzionamendua.
•
Argibide teknikoak.
•
Martxan jartzea.
•
Mantentze-lanak eta garbiketa.
- Erreprodukzio-euskarriak:

Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

-

-

-

-

•
Erreprografiarako paperak.
•
Erreprografiarako kartoi mehea.
•
Kartoia.
•
Plastikoak.
•
Digitalak.
Erreprografia-ekipoetarako kontsumigarriak:
•
Tonerra.
•
Tintak:
Jatorrizko dokumentuen erreprodukzioa.
•
Jatorrizko-motak.
•
Jatorrizko digitalen bateragarritasuna.
Produkzioa erreprografian.
•
Kalitatea erreprografian.
•
Alda daitezkeen parametroak.
•
Erreprodukzio-probak.
•
Erreprodukzio-prozesuko doikuntzak.
Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudia erreprografiako eragiketetan.
•
Segurtasun-arauak ekipoak martxan jartzeko, erabiltzeko eta haien mantentze-lanak egiteko
prozesuetan.
•
Arrisku espezifikoak eta zerikusia duten faktoreak.
•
Hondakinen kudeaketarako prozedurak.

2. Dokumentuen koadernatze funtzionaleko eragiketak.
- Koadernatze funtzionala:
•
Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Koadernatze funtzional motak: tututxoa, kiribila, uztaiak
•
Ekipoen doikuntza.
•
Mantentze-lanak.
- Koadernatzeko materialak eta tresnak:
•
Estaltzeko paperak.
•
Kartoi meheak.
•
Plastikoak: gardenkiak.
•
Grapak eta uztaiak.
- Koadernatze-eragiketak: Berdintzea. Gainjartzea. Zulatzea. Zenbakitzea. Gomaztatzea. Grapatzea.
- Koadernatzeko makinak: Moztea (eskuzko gillotina, zizailak). Tolestea (tolesteko makina). Plastifikatzea
(plastifikagailua).
Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudia koadernatze funtzionaleko eragiketetan.
•
Arriskuak.
•
Babes-sistemak.
•
Lan-prozedura seguruak.
•
Hondakinak ezabatzea eta birziklatzea.
- Kalitate-kontrola koadernatze funtzionalean:
•
Prozesuaren kalitate-irizpideak.
•
Produktua ikuskatzeko jarraibideak.

4

4. prestakuntza-modulua:
DATUAK ETA DOKUMENTUAK GRABATZEKO ETA TRATATZEKO
ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0110
Iraupena: 80 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elementu materialak eta lan-espazioak prestatzea, eta baliabideak optimizatzeko irizpideak, eta kalitate-, segurtasuneta osasun-arauak aplikatzea datuak terminal informatikoetan grabatzeko prozesuetan.
EI1.1 Dokumentuak zehaztasunez transkribatzea.
EI1.2 Errore ortografiko edo mekanografikoak bilatzea eta konpontzea, testu-prozesadoreen tresnen bidez.
EI1.3 Datuak jarrera egokian grabatzea, arazo fisikorik ez izateko.
EI1.4 Datuak terminal informatikoetan grabatzeko lanei kalitate-arauak aplikatzea.
EI1.5 Grabatu beharreko datuei konfidentzialtasun-arauak aplikatzea.
A2: Ekipamendu informatikoa, erreprodukzio-ekipoak eta koadernatze-ekipoak aplikazio eta tresna egokiekin erabiltzea, eta
ekipo haiekin gerta daitezkeen gorabeherak segurtasun-kondizioetan konpontzea.
EI2.1 Deskonektatuta dagoen elementua zein den detektatzea, gertatutako gorabeheraren arabera, eta harekin zerikusia
duten konektoreak doitzea.
EI2.2 Ekipo informatikoen eta erreprodukzio-ekipoen oinarrizko funtzionamendu-probak eta mantentze-lanetakoak
egitea.
EI2.3 Fotokopiatzea eta inprimatzea, jatorrizko dokumentuak sailkatuz eta tartekatuz dokumentu-motaren arabera.
EI2.4 Dokumentuak arauei jarraituz eskaneatzea, eta izen egokia erabiliz eta dagokien lekuan gordetzea.
EI2.5 Dokumentazioa ezarritako irizpideen arabera eta eskura dauden baliabideak behar bezala erabiliz koadernatzea.
EI2.6 Eskura dauden ebakitzeko tresnak erabiltzea, segurtasun-neurri egokiak erabiliz.
EI2.7 Eskainitako dokumentazioa koadernatzea, eta azal egokiak aukeratzea dokumentuaren ezaugarrien arabera,
betiere jasotako informazioari jarraituz.
EI2.8 Hondakin bakoitza, dituen ezaugarrien arabera, birziklatze-ontzi egokira botatzea.
EI2.9 Konektatzeko eta deskonektatzeko eragiketak segurtasunez egiteko neurriak hartzea.
EI2.10 Arriskuez babesteko ekipoak erabiltzea, kontuan hartuz zer konektore eta terminalekin lan egin behar den.
EI2.11 Enpresako datu-base aplikazioak erabiltzea, oinarrizko eragiketak eginez.
A3: Erakundeetan dokumentuak eskura edo mezularitza informatikoen bidez entregatzeko eta dokumentuok artxibatzeko
prozedurak aplikatzea, dokumentazio administratiboa kodetzeko eta antolatzeko erabili ohi den sailkapen oinarrizkoa erabiliz
artxibo fisko edo informatikoekin.
EI3.1 Laneko jarraibideen edukia interpretatzea, hartzailea, epea eta dokumentuak entregatzeko irizpideak eta formatua
identifikatuz.
EI3.2 Entzute eraginkorreko trebetasunak aplikatzea jarraibideak jasotzean.
EI3.3 Jardunbide pertsonal eta profesionaleko jarraibideak aplikatzea dokumentuak entregatzean.
EI3.4 Dokumentuak dagokion hartzailearentzat direla eta adostutako epean entregatzen direla egiaztatzea.
EI3.5 Hala badagokio, dokumentuak entregatzean gertatutako gorabeherak argitzeko eta konpontzeko teknika eta
jarrera egokiak aplikatzea.
EI3.6 Lan-inguruneko mezularitza elektronikoko aplikazioak erabiltzea.
EI3.7 Dokumentazioa artxibatzea, artxiboak sailkatzeko, antolatzeko eta bilatzeko arauak aplikatuz.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Datuen grabazioa.
-

Dokumentuen grabazioa.
Ergonomia.
Datuak grabatzen hautemandako akatsak zuzentzea.
Kalitate-arauak aplikatzea.
Informazioaren konfidentzialtasun-prozedurak aplikatzea.

2. Ekipo eta aplikazioak erabiltzea eta haien oinarrizko gorabeherak konpontzea.
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- Ekipo informatikoaren, erreprodukzio-ekipoaren eta koadernatze funtzionaleko ekipoaren gorabeherei buruzko
mezuak interpretatzea.
- Funtzionamendu-arazoarekin zerikusia duten konektore eta konexioak ezagutzea.
- Makinen materialak doitzea, garbitzea eta berritzea.

Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

-

Dokumentuak fotokopiatzea eta inprimatzea.
Dokumentuak eskaneatzea.
Koadernatze funtzionaleko materialak eta tresnak erabiltzea.
Koadernatutako dokumentazioa antolatzea.
Zenbait euskarritan koadernatzea.
Hondakinak birziklatzea.
Segurtasun-arauak aplikatzea ekipoak konektatzean eta deskonektatzean.
Egin beharreko lanerako babes-ekipo egokiak erabiltzea.
Datu-basen oinarrizko funtzioak erabiltzea.

3. Dokumentuak erakundearen barnean bidaltzea, eta artxibatzeko teknikak.
-

Komunikazio eraginkorra jarraibideak jasotzean.
Erantzukizuna dokumentazioa entregatzean.
Entrega-prozesuan arauak aplikatzea.
Gertakariak konpontzea.
Posta elektronikoa, oinarrizko eragiketak.
Sare lokala, oinarrizko erabilera.
Artxibatzeko zenbait euskarri erabiltzea.
Dokumentuak enpresaren arauei jarraituz sailkatzea.
Dokumentuak aurkitzeko softwarea erabiltzea.
Maileguan utzitako dokumentuen kudeaketa eta jarraipena.

4. 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.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

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

MF0973_1:
Datuen grabazioa

MF0974_1:
Datuak, testuak eta
dokumentazioa tratatzea

MF0971_1:
Erreprodukzioa eta artxiboa
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Administrazioa eta kudeaketa eta
Informatika eta komunikazioak lanbidearloetako teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.
• Informatika eta komunikazioak lanbidearloko 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Administrazioa eta kudeaketa eta Arte
grafikoak lanbide-arloetako teknikaria eta
goi-mailako teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Datu eta dokumentuak grabatzeko
eta tratatzeko eragiketak

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE
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60

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela

1. M

2. M

3. M

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−

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

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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