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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA KOMUNITATE-DINAMIZAZIOAN INFORMAZIOA EMATEKO ETA 

HEDATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK   
Kodea  MF1024_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Kultura- eta jolas-jarduerak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-dinamizazioa Maila 3 

Komunitate-prozesuko eragileak 90 
Herritarren parte-hartzea 90 
Komunitate-dinamizazioko metodologia 90 
Elkarteen sustapena eta babesa  50 
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: UC1024_3. KOMUNITATEKO PROIEKTUAK ETA JARDUERAK 
KOMUNIKATZEKO ETA HEDATZEKO ESTRATEGIAK ZEHAZTEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Komunitatearen informazio-beharrak aztertzea eta interpretatzea. 

EI1.1 Informazio-beharrak baloratzeko, aurretiaz zehaztutako metodoak, teknikak eta tresnak aplikatzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, beharrak ezagutzeko eta detektatzeko eta haiek 
interpretatzeko tresnak eta metodoak aukeratzea.  
EI1.3 Komunitateak behar duen informazioa komunitate-taldearekin eta inguruko komunikazio-taldearekin batera zehaztea. 

A2: Lurraldean informazioa transmititzeko dauden baliabideak aztertzea. 
EI2.1 Lurraldeko herritarrek jasotzen duten informazioaren estaldura zehazteko parametroak identifikatzea. 
EI2.2 Informazioaren transmisioa eraginkorra izateko elementuak eta faktoreak zerrendatzea. 
EI2.3 Informazioa transmititzeko baliabideak mezura egokitzeko kontuan izan behar diren aldagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Komunikazio-iturri formal eta informalen eta komunikazio-estrategia eta -tresnen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Idatzizko informazioa zer leku eta gunetan jarriko den identifikatzea, eta mantentzeko, eguneratzeko eta berriz jartzeko 
prozedurak deskribatzea. 
EI2.6 Proiektuaren testuingurua, hartzaileak eta garapenaren emaitzak hedatzeko jarduera baten kasu praktiko batean: 

-  Zer mezu transmititu behar den aukeratzea. 
-  Erabiliko diren komunikazio-tresnak eta zailtasun teknikoak identifikatzea. 
-  Hedatze-bitartekoa zehaztea. 
-  Transmisio-euskarriak diseinatzea. 
-  Transmisio-bideak aukeratzea. 
-  Aukeratutako bitartekoa kontrolatzeko faktoreak eta irizpideak identifikatzea. 
-  Lortutako eraginari buruzko informazioa jasotzeko tresnak egitea. 

A3: Lurraldearen beharretara egokitutako informatze-ekintzak egitea. 
EI3.1 Komunitatearen ezaugarriei jarraiki, ulergarria izango den albiste edo liburuxka bat egitea. 
EI3.2 Komunitatean, bertan sortutako proiektuen, erakundeen eta taldeen berri ematen laguntzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, eta albiste bat abiapuntutzat izanik, haren 
ulergarritasun-maila eta albistea hedatzeko bitarteko egokienak zehaztea. 
EI3.4 Informazioa modu argian emateko material eta bitarteko egokienak zehaztea. 
EI3.5 Hizkuntza eta hizkeren komunikazio-baliabideak aukeratzea, eta erabiliko diren testuinguruekin lotzea. 

A4: Komunitateari informazioa transmititzeko modua baloratzeko prozedura eta teknika egokiak aplikatzea. 
EI4.1 Komunitatean programatutako ekitaldietan zer parte-hartze izan den baloratzeko prozedurak identifikatzea eta aukeratzea.  
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, komunitateari emandako informazioa irisgarria den 
aztertu nahi denean: 

-  Informazioa transmititzeko zer bide erabili diren identifikatzea. 
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-  Informazioa biltzeko teknikak aukeratzea eta erabiltzea. 
-  Bildutako informazioa aztertu ondoren, transmisioaren kalitatea hobetuko duten beste prozedura batzuk definitzea. 

EIB4.3 Aldeekin, ondorioei buruzko informazioa trukatzeko prozedurak prestatzea, txostenak egiteko. 
 
Edukiak: 
1. Komunitate-dinamizazioko prozesuko komunikazioan esku hartzen duten faktoreak identifikatzea 

- Komunikazioaren eta komunikazio-prozesuaren ezaugarriak zehaztea: komunikazioa, mezua eta gizartea. 
- Komunikazio-hizkuntzak identifikatzea. 
- Informazioa aztertzeko teknikak aplikatzea komunitatearen beharrak baloratzeko. 

 
2. Adierazpen-baliabideak erabiltzea komunitateetan komunikatzeko 

- Testuinguruaren elementuak identifikatzea. 
- Baliabideen sailkapena: 

 Ahozko hizkuntzaren berezko baliabideak. 
 Idatzizko hizkuntzaren berezko baliabideak. 
 Hizkuntza grafikoen berezko baliabideak. 

- Komunikazio-baliabideen tipologiak eta ezaugarriak identifikatzea. 
 
3. Komunikazio-bideen erabilera komunitate-ingurunean 

- Lurralderako komunikazio-kanpainak (informazioa ematekoak eta prestakuntzakoak) prestatzeko teknikak. 
 Komunikazio-kanpainaren faseak identifikatzea. 
 Eragiketa-tresnak identifikatzea. 
 Bideen, euskarrien eta ekintzen tipifikazioa. 
 Lurraldean erabilitako komunikazio-teknikak. 

- Komunikabide formalak eta informalak identifikatzea. 
- Komunikazio-bideen ezaugarriak zehaztea. 
- Lurraldeko komunikazio-baliabideak ikertzea:  

 tokiko prentsa,  
 komunikabide digitalak,  
 komunitateko irratiak, 
 komunikazio-teknika alternatiboak. 

- Komunitateari informazioa transmititzeko prozesua baloratzeko metodologiak erabiltzea. 
- Informazioa transmititzeko prozesuaren emaitzak biltzeko, transmititzeko eta aztertzeko txostenak eta tresnak prestatzeko 

prozedurak garatzea. 
 

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