
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Gizarte-laguntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCG0211) GOR-ITSUAREN ETA KOMUNITATEAREN ARTEKO BITARTEKARITZA EGITEA(625/2013 ED , abuztuaren 2koa) 

Konpetentzia orokorra: Gor-itsuei ingurunearekin elkarreragiteko aukera ematea, bien arteko bitartekari izanik bizitzaren eremu guztietan, komunikazioari laguntzeko baliabide eta sistemak erabilita, bai eta egoera 

bakoitzarekin bat datozen teknikak ere; era berean, isolamendu-egoerak konpentsatzeko jardunak ere egitea. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Dagozkion lanbideak  

edo lanpostuak 

3 

SSC447_3 
GOR-ITSUAREN ETA 
KOMUNITATEAREN  
ARTEKO BITARTEKARITZA EGITEA 
 (1096/2011 ED, uztailaren 22koa) 

UC1437_3 Espainiako zeinu-mintzaira erabiltzea bere lana egiteko 

 Gor-itsuen bitartekaria. 

 Gor-itsuen laguntzailea. 

UC1438_3 
Gor-itsuen berariazko komunikaziorako laguntza-sistemak eta -bitartekoak eta gidari 

ikusmendunaren teknikak erabiltzea. 

UC1439_3 
Gor-itsuen berariazko komunikaziorako laguntza-sistemak eta -bitartekoak eta gidari 
ikusmendunaren teknikak erabiltzea. 

UC1440_3 Pertsona gor-itsuen isolamendu-egoerak arintzera bideratutako esku-hartzeak egitea. 

UC1441_3 Pertsona gor-itsuek oinarrizko zereginetan ingurunearekin elkarreragitea erraztea. 

 

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 

MF1438_3 Gor-itsuen komunikazioa laguntzeko sistemak eta baliabideak 90   90 

MF1439_3 Gor-itsuen hezkuntza- eta prestakuntza-programak 120 
UF2375 Bitartekari komunikatiboa diziplina arteko hezkuntza-taldean 30 

UF2376 Bitartekari komunikatiboaren hezkuntzako esku-hartzea 90 

MF1440_3 Isolamendu-egoeretan esku hartzea 90   90 

MF1441_3 
Gor-itsuek ingurunearekin dituzten harremanak laguntzea oinarrizko 
zereginetan 

90   90 

MP0493 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 120 
  

120 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 830 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 
profesionala 

  Akreditazioa- 

rekin 

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 
 

Bata bestearen ondotik 
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. 

 
Bi egoera horietan ezinbestekoa  da Espainiako zeinu-mintzairan espezialista izatea. 
 

 

1 urte 

UF2372 
 

UF2373 

UF2374 

MF1438_3   

 

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

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

 
Ezinbestekoa da, bi egoera horietan, zeinu-mintzaira espainiarren hizkuntza-gaitasun 
ofiziala izatea akreditatzen duen diploma edo ziurtagiria izatea. 

1 urte 

MF1439_3 
UF2375 Urratsez urrats egin 

behar da programazioa 
1 urte 

UF2376 

MF1440_3   1 urte 

MF1441_3   1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia  

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

Kudeaketa-gela  45 60 

Praktiketarako lantegia 60 90 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN- 
ZIURTAGIRIA 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 


