GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK
Lanbide-eremua: Gizarte-laguntza
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(SSCG0109) DESGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONAK LAN-MUNDURATZEA (721/2011 ED, maiatzaren 20koa)

Konpetentzia orokorra: Ingurune pertsonalean eta laneko eta gizarteko ingurunean esku hartzea, desgaitasunen bat duten pertsonek lanpostu bat izatea eta hura mantentzea errazteko laguntzadun enpleguaren metodologia
aplikatuz, lan-munduan sartzeko behar diren trebetasunak landuz, ingurunearekin kontaktua mantenduz, lanpostuak aztertzen lagunduz eta prestakuntzako eta gizarteko eta laneko baliabideei buruzko informazioa kudeatuz,
ezarritako jarraibideen arabera.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Konpetentzia-atalak

UC1034_3
3

SSC323_3 DESGAITASUNAK
DITUZTEN PERTSONAK LANMUNDURATZEA
(1368/2007 ED, urriaren 19koa)

UC1035_3
UC1036_3
UC1037_3

Arloarekin lotutako zereginak eta
lanpostuak

Prestakuntza-baliabideen eta baliabide soziolaboralen gaineko informazioa kudeatzea
eta desgaitasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko lanpostuak
aztertzen laguntzea.
Desgaitasunak dituzten pertsonek trebetasun soziolaboralak eskuratzeko eta garatzeko
trebakuntzako esku-hartzeak gauzatzea.
Desgaitasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesua babestea.





Lanerako prestatzailea
Lagundutako enpleguaren tutorea
Laneratzen laguntzeko teknikaria.

Gizarteratzearen eta laneratzearen jarraipena egitea enpresarekin, erabiltzailearekin eta
haren ingurune pertsonalarekin.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Lan- eta prestakuntza-baliabideen kudeaketa eta lanpostuen
MF1034_3 analisia desgaitasuna duten pertsonak gizarteratu eta
laneratzeko

Orduak

Geh. ordualdea

90

60

60

30

40

20

30

10

90

90

50

40

40

20

120

120

--

470

190

Orduak

Kodea

130

UF0800
UF0801

Laguntzadun enpleguaren metodologia desgaitasuna duten
MF1036_3
pertsonak gizarteratu eta laneratzeko
Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze- eta laneratzeMF1037_3
prozesuaren jarraipena
Lanekoak ez diren lanbide-praktikak
MP0164

Prestakuntza-unitateak

90

UF0799
Desgaitasuna duten pertsonak gizarte- eta lan-trebetasunetan
MF1035_3
trebatzea

Iraupena

Desgaitasuna duten pertsonen trebetasun sozial eta pertsonalen
garapena
Desgaitasuna duten pertsonen komunikazio-trebetasunak eta
jokabide egokituen sustapena
Lan-trebetasunetan entrenatzea

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

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
MF1035_3
edukitzea.
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako zikloetara sartzeko dagozkion
MF1036_3
probak gainditu izana.
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko
proba gainditu izana.
MF1037_3 Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera

Eskatzen den akreditazioa

MF1034_3 –

2 urte
UF0799
UF0800

2 urte

UF0801


Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.

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

Kudeaketa-gela

2 urte

2 urte

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

Eskatzen den esperientzia
profesionala

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

45

60

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

