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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN IBILBIDEAK PLANIFIKATZEA 

ETA TALDEA GIDATZEA Espezifikoa 
Kodea  UF0730 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurunean orientatzeko eta moldatzeko jarduerak Iraupena 100 

Natura- edo hiri-ingurunean orientatzea eta ibilbideak marraztea 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Babestea eta laguntzea natura- edo hiri-ingurunean taldea gidatzean. 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0803_3 PERTSONA-TALDEAK INGURUNEAN ETA HAREN IRUDIKAPENETAN GIDATZEA, HAIEK 
INGURUMENAREKIKO SENTSIBILIZATZEKO ETA TREBATZEKO gaitasun ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurumen-jarduera bat gauzatzeko inguruan dauden baliabideak aztertzea. 

EI1.1 Natura-baliabideak eta natura- edo hiri-ingurunean dauden beste baliabide batzuk aintzat hartzea. 
EI1.2 Natura-baliabideak eta natura- edo hiri-ingurunean dauden beste baliabide batzuk dibulgazio-erabilera didaktikoarekin 
erlazionatzea. 
EI1.3 Bisitari-talde bati arreta ematea eta ingurunean gidatzea: 

 Ingurumen-baliabideak eta erabil daitezkeen beste baliabide batzuk identifikatzea. 
 Egingo den ibilbidea diseinatzea, eta ingurumen-baliabideen erabilera txertatzea. 
 Ibilbidea egitea, baliozkotzat jotzeko. 

A2: Ingurumen-jarduera bat gauzatzeko inguruan dauden azpiegiturak aztertzea. 
EI2.1 Natura- edo hiri-ingurunean dauden ekipamenduak eta azpiegiturak aintzat hartzea. 
EI2.2 Natura- edo hiri-ingurunean dauden ekipamenduak eta azpiegiturak dibulgazio-erabilera didaktikoarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Bisitari-talde bati arreta ematea eta ingurunean gidatzea: 

 Erabil daitezkeen ingurumen-azpiegiturak identifikatzea. 
 Egingo den ibilbidea diseinatzea, eta azpiegituren erabilera hautatutako ingurunean txertatzea. 

 
Edukiak 
1. Ibilbidea zehaztea 

o Hasieran dokumentazioa biltzea 
• Landa-datuak biltzea (ingurunean, informazio-bulegoetan eta museoetan, besteak beste). 
• Datu-bilketa sistematizatzea 
• Jasotako materialaren balorazioa egitea 
• Kontsulta bibliografikoa eta elkarrizketa pertsonalak 

o Ibilbidea planifikatzea 
• Eremua hautatzea 
• Bisitatuko den eremuko baliabideak (naturaguneak, eremu babestuak eta erabilera publikoko eremuak, hiri- eta landa-

inguruneak) 
• Plangintzan erabiliko diren elementuak (kartografia, araudia eta tresnak, eta abar) 
• Seinaleztatzea 
• Ezbehar-faktoreak: arriskua eta distantziak 

o Bisiten programazioa  
o Ibilbide-motak 

• Helburuen arabera (tematikoak, ibilbideetakoak, naturalistak, interpretaziokoak) 
• Garraiobidearen arabera (oinez, ibilgailuz, bizikletaz) 
• Tokiaren arabera (hirigunean, hirigunetik kanpo eta hirigune batetik bestera) 
• Diseinuaren arabera (linealak, zirkularrak eta zortzi-formakoak, eta abar) 
• Zailtasun-mailaren arabera 
• Dagokion legedia 
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o Bidea zehaztea (abiapuntua, topagunea eta helmuga, iraupena) 
o Ustekabekoak konpontzeko alternatibak aurreikustea 

2. Hartzailea eta oinarrizko ekipamendua aintzat hartzea 
o Hartzaileak identifikatzea  

• Kondizio fisikoak 
• Interesa, motibazioa  
• Kondizio kognitiboak, adina, maila sozioekonomikoa eta kulturala 
• Ezgaitasuna, urritasuna eta minusbaliotasuna 
• Jatorria  
• Bisitarien beharren hierarkia 

o Taldearen ezaugarriak 
• Taldekide-kopuruaren araberako sailkapena (bikotea, talde txikia, talde handia eta jendetza) 
• Osagai homogeneo eta heterogeneo motaren araberako sailkapena, bisitarien rolak (taldearen prestakuntza eta 

mantentzea, talde-lanak eta bakarkakoak) 
• Talde antolatuak eta ez-antolatuak 
• Talde gatibuak eta ez-gatibuak 

o Natura- eta hiri-ingurunerako ekipamendu pertsonala Ekipamendua eta janzkera. Elikadura. Gaua emateko materiala. 
Komunikatzeko gailuak. Sareak eta komunikazio-protokoloak. Botikin pertsonala. Landa-materiala, hala nola prismatikoak, lupak, 
landa-koadernoak eta hegazti-, ugaztun- eta intsektu-gidaliburuak. 

3. Taldea natura- edo hiri-ingurunean gidatzea 
o  Hasierako jarduera-protokoloa: Baimenak. Oharrak. Agintari eskudunei jakinaraztea. Parte-hartzaileen erregistroa 
o Taldea abiapunturaino joatea (taldean eta banaka) 
o Ibilbideari buruz parte-hartzaileei ematen zaizkien berariazko gomendioak 
o Irteerako jarraibideak Ongietorria eta banakako aurkezpena, jarduerarena eta taldearena. Jokabide-arau oinarrizkoak. Banakako 

hasierako ebaluazioa (ekipamendua, behar espezifikoak, eta abar). Kontatzea eta erregistratzea. Irteerako txostena 
o Gidariak taldean duen funtzioa 

• Gidatzea (lidergo-rolak) 
• Kohesio-teknikak 
• Talde-dinamika 
• Dibulgazio-neurri didaktikoak hartzea (sentsibilizazioa, eremuaren kudeaketa eta erabilera, garapen iraunkorra, eta abar) 
• Ibilbidean eskaerei erantzutea 
• Ibilbidearen denborak optimizatzea 
• Behar bereziak dituzten pertsonen irisgarritasuna, integrazioa eta haiei arreta ematea (integrazioa eta normalizazioa) 
• Ingurumen-araudia betetzea 

o Amaierako jarraibideak 
• Parte-hartzaileak eta materiala kontatzea 
• Iritzia emateko galdera-sorta 
• Txostenak egitea (amaiera, gorabeherak, eta abar) 
• Jarduera berrietarako informazio-kanalak 
• Agurra 
• Jardueraren ebaluazioa. 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea natura- edo hiri-inguruneko ibilbideen planifikazioan eta 
gidaritzan. 

 
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: Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa. 
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