
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Gizarte-laguntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCG0112 ) GORREN KOMUNITATEAREN SUSTAPENA, GARAPENA ETA PARTE-HARTZEA (625/2013 ED, abuztuaren 2koa) 

Konpetentzia orokorra: Gorrekin eta gorren ingurunearekin lotutako arretako, integrazioko eta prestakuntzako prozesuak garatzea, hezkuntza formalaren eremuaren kasuan izan ezik; halaber, gizartea gorren kolektiboari 

dagokionez sentsibilizatzeko ekintzetan ere esku hartzea. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak    

3 

SSC449_3 
GORREN KOMUNITATEAREN 
SUSTAPENA, GARAPENA ETA 
PARTE-HARTZEA 
 (1096/2011 ED, uztailaren 22koa) 

UC1437_3 Espainiako zeinu-mintzaira erabiltzea bere eginkizunak betetzeko.  Gorren komunitatea garatzeko eragilea. 

 Pertsona gorrak sustatzeko, artatzeko eta prestatzeko 

teknikaria. 

 Gorren komunitatea garatzeko eragilea. 

 Gorren komunitateko gizarte-bitartekaria. 

UC1447_3 
Gorren komunitatearen gaineko aholkularitza eta sentsibilizazioa lantzea 

gizabanakoekin, kolektiboekin eta erakundeekin. 

UC1023_3 
Elkarteen sarea sortzen eta garatzen parte hartzea eta lan horiek babestea eta 
laguntzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1437_3 Espainiako zeinu-mintzaira 320 

UF2371 Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 konpetentzia-maila 80 

UF2372 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80 

UF2373 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, konpetentzia-maila aurreratua, B2.1 80 

UF2374 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, konpetentzia-maila aurreratua, B2.2 80 

MF1447_3 
Gorren komunitatearen gaineko sentsibilizazioa eta 
prestakuntza 

170 

UF2377 Gorren komunitateari buruzko aholkularitza 80 

UF2378 Pertsona gorren bizikidetza eta elkarte-sarea 60 

UF2379 Pertsona gorren egoeraren gaineko sentsibilizazio soziala eta kulturala 30 

MF1023_3 Elkarteak sustatzea eta laguntzea. 50   50 

MP0495 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 120 
  

120 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 660 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 
profesionala 

Akreditazioare-  

kin 

MF1437_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 gorakoentzako 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 

UF2371 
 

Mailaz maila programatu 
behar dira 

 
 

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

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

Bietan ezinbestekoa da Espainiako zeinu-mintzairako espezialista izatea 
 

1 urte 

UF2372 
 

UF2373 
 

UF2374 

MF1447_3 

UF2377  

 

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

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

1 urte UF2378  

 

UF2379  

MF1023_3   1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia  

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 

Kudeaketa-gela  45 60 
 

  

Lantegi-gela 60 90 
 

  

 


