
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kultura- eta jolas-jarduerak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCB0110) KULTURA-EKINTZAK DINAMIZATZEA, PROGRAMATZEA ETA GARATZEA (1697/2011 ED, azaroaren 18koa) 

KONPETENTZIA OROKORRA: Kultura-arloko plangintza, programazio eta ekintzak dinamizatu, programatu eta garatzea sorkuntzan eta kultura-kontsumoan jarduten duten gune eta erakundeetan, azpiegiturak hautatu eta 

antolatuta, norberaren kargurako laguntzaileei eginkizunak esleituta, kultura-proiektuak dinamizatuta, merkatu-estrategiekin lotutako ekintzak ezarrita eta kultura-arloko elkarte-sareak inplikatuta. 

Maila 
Erreferentziako 

 lanbide-prestakuntza 
Konpetentzia-atalak 

Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak 

3 

SSC445_3. KULTURA-EKINTZAK 
DINAMIZATZEA, 
PROGRAMATZEA 
ETA GARATZEA 
(1096/2011 ED, uztailaren 22koa) 

UC1431_3 
Kultura-arloko arduradunek egindako kultura-programazioak programatzea, garatzea 
eta ebaluatzea. 

• Kultura-zerbitzuetako teknikaria. 
• Kultura-arloko animatzailea. UC1432_3 

 Kultura-elkarteen sareekin programatzea eta dinamizatzea kultura-animazioko 
proiektuak. 

UC1433_3 Kultura-komunikazioko eta marketineko ekintzak garatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1431_3 Kultura-programazioak 170 

UF1421 Kultura-politika eta -gestioa 40 

UF1422 Programazioa eta ebaluazioa, kultura-kudeaketari aplikatuta 90 

UF1423 Kultura-programazioaren baliabideak 40 

MF1432_3 Kultura-animazioko proiektuak  150 

UF1424 Kultura-animazioko proiektuen garapena 70 

UF1425 Kultura-elkarteen sareak 80 

MF1433_3 Kultura-marketina 80   80 

MP0303 
Lanekoak ez diren praktika profesionalen 
modulua 

80   80 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 480 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 
profesionala 

MF1431_3 
Baldintza hauetako bat bete behar da: 
 Batxilergoko titulua edukitzea. 
 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea 
 Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza 

akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 

 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak unibertsitatera 
sartzeko proba gaindituta edukitzea 

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

 

UF1421  

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

3 urte UF1422  

UF1423  

MF1432_3 

UF1424  
•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

3 urte 

UF1425  

MF1433_3   

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60   

 


