
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Prestakuntza eta hezkuntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

            (SSCE0212) GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BENETAKO BERDINTASUNA SUSTATZEA (990/2013 ED, abenduaren 13koa) 

Konpetentzia Orokorra: Desberdintasun-egoerak hautematea eta gizartearen aurrean ikusgai jartzea, egoera horien prebentzioan eta desagerrarazteko lan eginez esku-hartze taldeekin, erakundeekin eta gizarte-agenteekin 

batera, eta emakumeek parte-hartze handiagoa izan dezaten sustatzea, bai eta emakumeen «ahalduntzea» xede duten komunitate-prozesuak antolatzea ere. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 
lanpostuak 

3 

SSC565_3. Gizonen eta emakumeen 
arteko benetako berdintasuna sustatzea 
 
 (1096/2011 ED, uztailaren 22koa) 

UC1453_3 
Komunikaziorako bideak sortzea eta baliatzea esku hartzen den esparruan, genero-ikuspegia 
txertatuta  37141017 Emakumeen eta gizonen arteko 

aukera-berdintasuneko sustatzailea.  

 Emakumeen eta gizonen arteko benetako 
berdintasunaren arloko laguntza-teknikaria.  

 Emakumeen eta gizonen arteko benetako 
berdintasunerako sustatzailea.  

 37131041 Aukera-berdintasunaren 
sustatzaileak, oro har. 

 

UC1454_3 
Emakumeen parte-hartzea eta sare egonkorren sorrera bultzatzea, genero-ikuspegia baliatuta, 
gizartean jarrerak aldatzen eta emakumeak ahalduntzen lagunduko dutenak.  

UC1582_3 
Esku-hartzearen inguruneko erakunde, enpresa, emakume eta eragileak hauteman eta informatzea 
lan-harremanei buruz eta enplegua sortu, bertara sartu eta egonkortzeari buruz, betiere emakumeen 
eta gizonen arteko benetako berdintasuna oinarritzat hartuta  

UC1583_3 
Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako proiektuak hauteman, aztertu, ezarri eta 
ebaluatzeko lanetan parte hartzea.  

UC1584_3 
Emakumeen aurkako indarkeriazko egoerak hautematea, prebenitzea eta arreta jasotzeko 

prozesuan laguntzea.  
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1453_3 Genero-ikuspegiko komunikazioa 140 
UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea             60 

UF2684 Genero-ikuspegia duten komunikazio-prozesuak  esku-hartzearen ingurunean             80 

MF1454_3 Genero-ikuspegiaren araberako sareetan parte hartzea eta sareok sortzea.  130 

UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea  60  

UF2685 
Emakumeek eta gizonek parte hartzeko prozesuak eta berdintasuna bultzatzeko sareak 
sortzea 

70  

MF1582_3 
Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea lan-
arloan 

150 
UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea  60  

UF2686 Lan-ingurunearen eta lan-harremanen kudeaketaren analisia, genero ikuspegitik  90  

MF1583_3 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako ekintzak 140 

UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea  60  

UF2687 
Analisia eta jarduketa esku-hartzeko testuinguru ezberdinetan (osasuna eta sexualitatea; 
hezkuntza; aisia; kirola; bizi pertsonala, familiarra eta lana bateratzea;  mugikortasuna eta 
hirigintza, eta denboren kudeaketa) 

80  

MF1584_3 
Emakumeen aurkako indarkeria-egoerak hautematea, prebenitzea eta 
artatzea. 

130 

UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea  60 

 
UF2688 

Genero-indarkeriaren analisia eta hautemate-bideak, eta indarkeria-egoeretan dauden 
emakumeen arretarako prozesuak  

70 

MP0561 Lanaz kanpoko praktika profesionalen modulua  120             120 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira           570 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

MF1453_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 beste baliokideren bat.  

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

1 urte 
  

MF1454_3 

  
 

1 urte 
  

MF1582_3 
  1 urte 

   

MF1583_3 
  

1 urte 
  

MF1584_3 
  

1 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    

 


