
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kultura- eta jolas-jarduerak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCB0209) HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERAK DINAMIZATZEA (1537/2011 ED, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Haur eta gazteei zuzendutako aisialdirako hezkuntza-jarduerak antolatu, dinamizatu eta ebaluatzea, erakunde baten programazio orokorraren esparruan, talde-animazioko teknika espezifikoak aplikatuta, 

balioetan oinarritutako hezkuntzari bereziki erreparatuta eta arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko oinarrizko neurriak betez. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

SSC564_2. : HAURRENTZAKO 
ETA GAZTEENTZAKO 
HEZKUNTZA-AISIALDIKO 
JARDUERAK  
DINAMIZATZEA (567/2011 ED, 
apirilaren 20koa) 

UC1866_2 Haurren eta gazteen aisialdiko jarduerak antolatzea, dinamizatzea eta ebaluatzea.  • 3724.1034 Hezkuntza eta aisialdiko monitorea. 
• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko 
begiralea. 
• Kanpamentuetako, gazteentzako ostatuetako, 
udalekuetako, baserri-eskoletako eta natura-eskoletako 
begiralea. 
• Jardueren monitorea eskola-eremuan. 

UC1867_2 
Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren portaera eta eboluzio-
ezaugarriak  aintzat hartuta. 

UC1868_2 Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta baliabideak erabiltzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1866_2 Jarduera hezitzaileak haurren eta gazteen aisialdian 60   60 

MF1867_2 Talde-prozesuak eta prozesu hezitzaileak haurren eta gazteen aisialdian 30   30 

MF1868_2 Animazio-teknikak eta -baliabideak aisialdi-jardueretan 60   60 

MP0270 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 160   160 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 310 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

MF1866_2 

Baldintza hauetako bat bete behar da: 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

- Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo erdi-
mailako zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 

- 25 urtetik 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. 

  

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo baliokidea den beste bat. 
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo baliokidea den beste 
bat. 
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-familiako goi-
mailako teknikaria. 
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-familiako kultura- 
eta aisialdi-jardueretako lanbide-eremuaren 3. mailako 
lanbide- ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1867_2   1 urte 3 urte 

MF1868_2   1 urte 3 urte 

 

 EAEren irizpideak. gutixienez 18 urte  izatea. 
 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Adierazpen- eta animazio-tekniken lantegi-ikasgela (eremu 
irekia /gimnasioa) 

60 90 
   

 


