
    

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Gizarte-laguntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCS0108) PERTSONEI LAGUNTZA SOZIOSANITARIOA EMATEA ETXEAN (1379/2008 ED, abuztuaren 1ekoa, maiatzaren 20ko 721/2011EDk aldatua)  

Konpetentzia orokorra: Etxean laguntza soziosanitarioa ematea osasun fisiko, psikiko eta sozialaren esparruetako premia bereziak dituzten pertsonei, eta, lan horretan, beren autonomia pertsonala eta ingurunearekin 

dituzten harremanak mantendu eta hobetzeko estrategia eta prozedura egokiak erabiltzea. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak 
eta lanpostuak 

2 

SSC089_2 PERTSONEI LAGUNTZA 
SOZIOSANITARIOA EMATEA ETXEAN. 

(295/2004 ED, otsailaren 20koa) 

UC0249_2. 
Laguntza soziosanitarioaren beharra dutenei etxean laguntza fisikoa 
ematea. 

 5113.0024. Etxez etxeko 
laguntzailea. 

 5113.0024 Etxez etxeko arretako 
laguntzailea. 

 Adinduen, desgaitasunen bat dutenen 
eta etxean eriondo daudenen 
zaintzailea 

UC0250_2. 
Laguntza soziosanitarioaren beharra dutenei etxean laguntza psikosoziala 
ematea. 

UC0251_2 
Bizikidetza-unitatearen kudeaketa eta funtzionamenduari lotutako jarduerak 
gauzatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0249_2 Etxez etxeko higienea eta osasun-laguntza 

170 

UF0119 Mendeko pertsonen arreta higieniko-sanitarioko beharrak eta ezaugarriak 70 40 

UF0120 Mendeko pertsonei etxean elikagaiak eta tratamenduak ematea 50 20 

UF0121 
Mendeko pertsonen gaitasun fisikoak hobetzea eta haiei lehen laguntzak ematea 
etxean 

50 20 

MF0250_2 Etxez etxeko arreta eta laguntza psikosoziala 

210 

UF0122 Mendeko pertsonen mantentzea eta errehabilitazio psikosoziala etxean  80 40 

UF0123 Mendeko pertsonen eguneroko gestioetarako laguntza 50 30 

UF0124 
Mendeko pertsonarekiko eta horren ingurunearekiko elkarreragina, komunikazioa eta 
behaketa 

80 40 

MF0251_2 Etxez etxeko laguntza eta familia-elikatzea  
100 

UF0125 Kudeatzea, hornitzea eta janaria prestatzea mendeko pertsonen familia-unitatean. 60 20 

UF0126 Mendeko pertsonen etxea mantentzea, garbitzea eta antolatzea. 40 10 

MP0028 Lanekoak ez diren lanbide-praktikak  120   120 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 600 220 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 
profesionala 

Akreditazioarekin 
Akreditaziorik 

gabe 

MF0249_2 

Baldintza hauetako bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 

– Gaindituta eduki behar dira erdi-mailako 
zikloetara sartzeko probak. 

– 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  

UF0119  

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

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

 Goi-mailako teknikaria gizarte- eta kultura-zerbitzuen 
lanbide-arloan. 

  3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria gizarte- eta kultura-
zerbitzuen lanbide-arloan, gizarte-laguntzaren eremuan 

 

1 urte 3 urte UF0120 UF0119 gainditua izan behar da 

UF0121 UF0119 gainditua izan behar da 

MF0250_2 

UF0122  

1 urte 3 urte 
UF0123 UF0122 gainditua izan behar da 

UF0124 UF0122 gainditua izan behar da 

MF251_2 

UF0125  

1 urte 3 urte 

UF0126  

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 
INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

331/1997 Errege Dekretua, martxoaren 
7koa, etxez etxeko laguntzailearen 
lanbideko profesionaltasun-ziurtagiria 
ezartzekoa 

Balio anitzeko gela 30 50  PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRI 

 BALIOKIDEAK 

 “Pertsonei etxean laguntza 
soziosanitarioa ematea” 

Ikasgela-lantegi soziosanitarioa 60 90  

Etxeko laguntzako lantegia 40 40    

 


