
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA KOMUNITATE-PROZESUKO ERAGILEAK  
 

Kodea  MF1020_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Kultura- eta jolas-jarduerak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-dinamizazioa Maila 3 

Herritarren parte-hartzea 90 
Komunitate-dinamizazioko metodologia 90 
Elkarteen sustapena eta babesa  50 
Komunitate-dinamizazioan informazioa emateko eta hedatzeko teknikak eta 
tresnak 60 

Komunitateko eragileen arteko gatazken kudeaketa 60 
Gizon-emakumeen arteko aukera-berdintasunaren sustapena (Zeharkakoa) 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Komunitate-dinamizazioko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

120 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1020_3. KOMUNITATEKO ERAGILE NAGUSIEKIN HARREMANETAN 
JARTZEA, ETA HARREMANEI EUSTEA: HERRITARREKIN, TEKNIKARIEKIN ETA ADMINISTRAZIOEKIN. ELKARREN ARTEKO 
HARREMANAK DINAMIZATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Komunitatean dauden gizarte-eragileak identifikatzea, eta haiekin harremanetan jartzeko eta koordinatzeko mekanismoak ezartzea. 

EI1.1 Protokoloak prestatzea, komunitateko eragile guztiekin harremanetan jartzeko eta komunikazio arina eta erraza izateko, ekipo 
teknikoak aurretiaz zehaztutako lehentasunei jarraikiz. 
EI1.2 Dinamizatzailea komunitateko eragileei aurkezteko estrategiak programatzea, komunitatearen antolakuntza-ezaugarriei erreparatuz. 
EI1.4 Prozesuko eragileen artean zehaztu behar diren komunikazio-bideak deskribatzea, informazioa trukatzeko dokumentuak eta/edo 
prozedurak zehaztuz. 
EI1.5 Komunitate-prozesuko eragileak deskribatzea, haien jarduera eta konpromiso-maila bereiziz. 
EI1.6 Komunitateko eragileekin izaten diren elkarrizketak, bilerak eta harremanak erregistratzeko beharrezkoak diren dokumentuak 
egitea. 
EI1.7 Lantaldeak eta komunitateko eragileek erabiltzeko datu-base bat sortzea. 
EI1.8 Datu-base bat sortzeko informazioa aukeratzeko, sailkatzeko eta artxibatzeko oinarrizko printzipioak deskribatzea. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Komunitateko egiturak mugatzeko aukera ematen duten adierazle soziokulturalak identifikatzea eta deskribatzea. 
- Komunitate bateko eragile posibleak identifikatzea. 
- Esku-hartzerako erabilgarriak diren komunitatez kanpoko eragileak aukeratzea. 
- Proiektuak batera egiteko lehentasun-irizpideak zehaztea. 
- Erakunde eta zerbitzuek garatzen dituzten proiektu eta programa guztien datu-base bat sortzea. 
- Lantaldearekin batera, komunitatean dagoen koordinazio-maila hautemateko tresnak osatzea. 

 
A2: Hurbilpenari eta komunikazioari bide emateko topaguneak identifikatzea. 

EI2.1 Eragile eta auzotarren interesak jasotzeko eta erregistratzeko parametroak zehaztea. 
EI2.2 Komunitatean dauden topagune formalak eta informalak identifikatzea. 
EI2.3 Topaguneak ezagutzera emateko informazio-sistemak zehaztea.  
EI2.4 Topaguneak erabiltzeko, funtzionamendua zehazteko eta dituzten azpiegituren berri jasotzeko beharrezkoak diren protokoloak 
osatzea eta hedatzea. 
EI2.5 Topaguneetan egiten diren ekintza guztiak sistematizatzea eta erregistratzea. 
EI2.6 Lurralde bat, eragileak eta erakundeak finkatuta eta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, hauek 
antolatzea: 

- Topalekuak.  
- Kokatzeko erabil daitezkeen lekuak identifikatzea, hainbat ezaugarri definituz: gutxieneko baldintzak, material eta bitarteko 

teknikoak eta dinamizaziorako balioak. 
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- Eragileengana gerturatzeko mekanismoak. 
- Eragileen konpromiso-prozesuak eta parte-hartzeko prozesuak. 
- Topaketak prestatzea, deialdiak egin eta hedatuz. 

A3: Eragileen eta sare sozialen eskaerak identifikatzeko prozedurak aplikatzea, lortutako informazioarekin erlazionatutako esku-hartzeak 
batera egin ahal izateko. 

EI3.1 Komunitatearen errealitatea aztertzeko, lehen eta bigarren mailako informazio-iturriak identifikatzea. 
EI3.2 Proiektu partizipatiboak zehazten eta sortzen lagunduko duten estrategiak zerrendatzea eta aztertzea, eta bereziki nabarmentzea 
motibazio-, prestakuntza- eta lankidetza-prozedurak. 
EI3.3 Komunitate bateko sareen ezaugarriak identifikatzeko kasu praktiko batean: 

- Eragileen arteko koordinazio-bitartekoak zehaztea. 
- Baterako lanari bide emango dioten estrategiak prestatzea, sare formal eta ez-formalei buruzko informazioa datu-base batean 

bilduz. 
- Proiektuak egiten lagunduko duten baterako helburuak, eskaerak eta beharrak zehaztea. 
- Informazio-proposamenak prestatzea, komunitateko eragileek eta sareek baliatzeko. 

Edukiak: 
1. Eragile sozialek komunitate-ekintzan dituzten funtzioak eta eskumenak 

- Komunitatea antolatzeko eta garatzeko protokoloak. 
 Komunitate kontzeptua. 
 Komunitatearen egitura-elementuak identifikatzea: lurraldea, biztanleria, eskaera objektiboa eta eskaera subjektiboa, 

baliabideak. 
 Komunitate-bizitzaren egituraketa: auzoa, gizarte-sarea, interes-taldeak eta talde naturalak, kolektiboa. 

- Eragile sozialen ezaugarriak eta komunitate-ekintzan duten funtzionamendua:  
 Administrazioa eta instituzioak. 
 Baliabide teknikoak eta profesionalak. 
 Biztanleria eta haien erakundeak. 
 Komunitate-ekipoa. 
 Komunitate-dinamizatzailea. 

 
2. Gizarte-psikologiaren erabilera komunitate-prozesuan 

- Gizarte-kategorizazioko prozesuak. 
 Estereotipoak eta aurreiritziak.  
 Sozializazioa eta identitate soziala.  
 Sozializazio-prozesuen eta nortasuna eraikitzeko prozesuen arteko erlazioa. 
 Gizarte-ordezkaritzaren teoria. 

- Trebetasun sozial eta pertsonalak identifikatzea komunitate-prozesuan. 
 Jabekuntza- eta gaikuntza-trebetasunak. 
 Negoziazio-trebetasunak. 
 Lankidetza-trebetasunak. 

- Espazioak baliabide metodologikotzat identifikatzea. 
 
3. Komunitate-prozesuko eragileen kudeaketarako informazioa aztertzeko baliabideak eta tresnak erabiltzea 

- Aztertzaileen sailkapena. 
- Informazioa biltzeko teknikak: landa-koadernoa eta informazioa biltzeko fitxak. 
- Informazioa sistematizatzea. 

 Informazioa artxibatzeko eta antolatzeko metodoak. 
 Informazioa biltegiratzeko teknikak: datu-baseak. 
 Informazioa aztertzeko teknikak: koadroak eta laburpen-eskemak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren 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 urte baino gehiagokoentzako 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. 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Komunitate-dinamizazioa. 
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