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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA DOKUMENTAZIOA ETA INGURUMEN-INFORMAZIOAREN 

HEDAPENA Espezifikoa 
Kodea  UF0734 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurumenaren egitura eta dinamika Iraupena 100 

Elementu abiotikoak, biotikoak eta antropikoak. 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ekologia eta paisaiaren interpretazioa 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat datorUC0804_3 INGURUMENARI ETA HAREN BALIOEI BURUZ INFORMATZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-
burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurumen-informazioa dokumentatzeko teknikak aplikatzea. 

EI1.1 Ingurumen-informazioa biltzeko, sistematizatzeko, gordetzeko eta eguneratzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Ingurumen-informazioko jarduera jakin batean: 

 Jarduera hori egiteko behar diren datuak biltzea. 
A2: Ingurumen-informazioa hedatzeko teknika aplikatzea. 

EI2.1 Ingurumen-informazioa hedatzeko baliabideak eta materialak —liburuxkak, kartelak, argazkiak eta abar— erabilerarekin 
erlazionatzea. 
EI2.2 Ingurumenari buruzko informazioa zabaltzeko jarduera batean: 

 Informazioa zabaltzeko behar diren baliabideak eta materialak hautatzea. 
 

Edukiak 
1. Ingurumen-informazioa biltzea, sistematizatzea eta gordetzea 

o Isilpeko informazioa interpretatzea. 
o Lehen mailako edo zuzeneko informazioa biltzeko teknikak 

• Behaketa (ohikoa edo parte-hartzailea) 
• Elkarrizketa (egituratua edo zuzendua) 
• Laginketa eta inkesta 
• Galdera-sorta. 

o Bigarren mailako edo zeharkako informazioa biltzeko teknikak 
• Ikerketa bibliografikoa (liburutegiak, hemerotekak, katalogoak, aldizkariak, literatura grisa, eta abar) 
• Ikerketa informatizatua (web-orriak, foroak, blogak, datu-baseak, eta abar) 
• Ikusizko ikerketa (argazki- edo pintura-fitxategiak, kartografikoak, museoak eta abar) 

o Informazioa sistematizatzeko eta gordetzeko prozedura 
• Iturrien zerrendak 
• Erregistro-fitxak edo fitxa bibliografikoak 
• Sistematizazio-fitxak  

2. Ingurumen-informazioa eta -hedapena 
o Ingurumen-informazioa izateko eskubidea 
o Ingurumen-hedapenaren helburua 
o Hedapenaren eta komunikazioaren ezaugarriak eta haien arteko aldeak 
o Informazio- eta hedapen-sistemak 

• Barnekoa edo kanpokoa 
• Presentziala (hitzaldia, bisita, jendearentzako arreta, informazio-zentroak, jardunaldiak eta biltzarrak, eta abar) 
• Ez-presentziala (liburuxkak, kartelak, prentsa-artikuluak eta telebistako iragarkiak) 
• Informazio- eta komunikazio-teknikak (IKTak) 

o Ingurumen-informazioko eta -hedapeneko kanpainak 
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• Ezaugarriak. 
• Metodologia 
• Tipologia (ospakizun-kanpainak, komertzialak eta estetikoak, besteak beste) 

o Abantailak eta eragozpenak. 
 

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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