
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kultura- eta jolas-jarduerak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCB0109) DINAMIZAZIO KOMUNITARIOA (721/2011 ED, maiatzaren 20koa) 

Konpetentzia orokorra: Herritarren parte-hartzea sustatzeko eta komunitate-prozesuak antolatzeko esku-hartze sozialak programatzea, antolatzea, dinamizatzea eta ebaluatzea. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak 

3 
SSC321_3. DINAMIZAZIO 
KOMUNITARIOA  
(1368/2007 ED, urriaren 19koa) 

UC1020_3 
Gizarte-eragile nagusiekin (herritarrekin, teknikariekin eta administrazioekin) 
harremanak ezartzea eta mantentzea, horien arteko harremanak dinamizatuta. 

 3715.1010 Gizataldeetako animatzailea.  
 3715.1038 Animatzaile soziokulturala.  
 3713.1023 Gizarte-garapeneko eragilea.  
 3713.1014 Toki-garapeneko eragilea.  
 Komunitate-dinamizatzailea.  
 Elkarte-sektorearen aholkularia.  
 Komunitate-teknikaria.  
 Elkarteen kudeatzailea. 

UC1021_3 Gizarte-proiektuetan eta -baliabideetan hiritarren parte-hartzea sustatzea. 

UC1022_3 
Gizarte edo lurralde-esparru jakin bat osatzen duten eragileen artean garatzen diren 
gizarte-jardunen eta -proiektuen eta herritarrek parte hartzekoen plangintza, garapena eta 
ebaluazioa dinamizatzea. 

UC1023_3 Elkarte-ehunaren sorreran eta garapenean esku hartzea, bultzatzea eta laguntzea. 

UC1024_3 
Gizarte-proiektuen eta -jardunen komunikaziorako eta hedapenerako estrategiak 
ezartzea. 

UC1025_3 
Gizarte-eragileen arteko gatazkak kudeatzean, bitartekaritza-prozesuak eta -teknikak 
aplikatzea. 

UC1026_3 Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 
Geh. ordu-

aldea 

MF1020_3 Komunitate-prozesuko eragileak 90   90 40 

MF1021_3 Herritarren parte-hartzea 90   90 30 

MF1022_3 Komunitate-dinamizazioaren metodologia 90   90 30 

MF1023_3 Elkarteak sustatu eta babestea 50   50 20 

MF1024_3 
Informaziorako eta zabalkunderako teknikak eta tresnak komunitate-
dinamizazioaren alorrean 

60 
 

 60 20 

MF1025_3 Komunitate-eragileen arteko gatazken kudeaketa 60   60 30 

MF1026_3 Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzea 50   50 30 

MP0142 Lanekoak ez diren lanbide-praktikak    120 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 610 200 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

MF1020_3 
Baldintza hauetako bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo goi-
mailako zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik 
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko 
proba gainditu izana. 

Prestakuntzari behar adinako probetxua 
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo 
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera 

  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat 
 Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den beste bat 

2 urte 

MF1021_3   2 urte 

MF1022_3   2 urte 

MF1023_3   2 urte 

MF1024_3   2 urte 

MF1025_3   2 urte 

MF1026_3   2 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 DE PROFESIONALIDAD 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 4530 60    

 


