
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Prestakuntza eta hezkuntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCE0109) GAZTEENTZAKO INFORMAZIOA (1537/2011 ED, urriaren 31koa) 

KONPETENTZIA OROKORRA: Gazteei informazioa emateko zerbitzuak antolatu eta kudeatzea, herritarren sektore horren interes eta premiei erantzungo dietenak informazioko eta orientazioko ekintzak garatuta, informazioa 

dinamizatuta, hezkuntza ez-formalaren esparruan gizarte- eta hezkuntza-arloko jarduerak sustatuta aukera-berdintasuna benetan gauzatzeko eta gazteak gizarte demokratiko batean erabat garatzeko, herritar diren aldetik. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 
lanpostuak 

3 
SSC567_3. GAZTEENTZAKO 
INFORMAZIOA 
(567/2011 ED, apirilaren 20koa ) 

UC1874_3 Gazteentzako informazio-zerbitzu interesgarriak antolatzea eta kudeatzea 

• Gazteriaren informatzailea 
UC1875_3 Gazteentzako informazioa dinamizatzeko ekintzak antolatzea eta kudeatzea 

UC1023_3 Elkarte-sarearen sorreran eta garapenean esku hartzea eta babesa eta laguntza ematea 

UC1876_3 
Gazteentzako gizarte- eta hezkuntza-ekintzak antolatzea, hezkuntza ez-formalaren 
esparruan 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF1874_3 Gazteentzako informazio-zerbitzu interesgarriak antolatzea eta kudeatzea. 140 

UF1167 
Gazteentzako informazioaren analisia, gazteria-politiken 
testuinguruan. 

40 20 

UF1168 
Prozesu berritzaileen aplikazioa gazteentzako informazio-
zerbitzuetan. 

70 20 

UF1169 
Lan-metodologien aplikazioa gazteentzako informazio-
zerbitzuetan. 

30 20 

MF1875_3 Gazteentzako informazioa dinamizatzeko ekintzak antolatzea eta kudeatzea. 90   90 30 

MF1023_3 Elkarteak sustatzea eta hartarako laguntza ematea. 50   50 20 

MF1876_3 
Gazteentzako gizarte- eta hezkuntza-ekintzak antolatzea, hezkuntza ez-formalaren 
esparruan 

80 
 

 80 20 

MP0245 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 120   120 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 480  

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

MF1874_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 

UF1167 
Ezarritako ordenan programatu behar 
dira modulu honen prestakuntza-

atalak. 

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

2 urte UF1168 

UF1169 

MF1875_3   2 urte 

MF1023_3   2 urte 

MF1876_3   2 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    

 


