
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA INGURUMEN-INPAKTUA GIZA JARDUERETAN 
Espezifikoa 

Kodea  UF0735 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Giza jarduerak eta ingurumen-problematika Iraupena 100 

Ingurumen-jardunbide egokiak, gizarteko eta ingurumeneko 
problematikaren irtenbidean 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa garatzeko natura- eta gizarte-
baliabideak 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0805_3 GIZA JARDUEREN ETA INGURUNE SOZIONATURALAREN ARTEKO ERAGINA 
INTERPRETATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurunean eragiten duten giza jarduerak deskribatzea. 

EI1.1 Ingurunean eragiten duten eta inguruneko ezaugarriak aldatzen dituzten giza jarduerak aztertzea. 
EI1.2 Giza jarduerek eragiten dituzten ingurumen-inpaktuak deskribatzea. 
EI1.3 Ingurumen-inpaktuak ebaluatzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.4 Ingurumenean gauzatzen den giza jarduera jakin bat aintzat hartuta: 

 Sortutako inpaktu-mota identifikatzea. 
 Indarrean dagoen legediaren arabera onartzen diren ingurumen-maila maximoak aintzat hartzea. 
 Inpaktua positiboa edo negatiboa den adieraztea. 
 Neurri prebentiboak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak sortutako inpaktuarekin erlazionatzea. 

A2: Ingurumen-arazo baten tokiko, estatuko eta nazioarteko oinarrizko osagaiak aintzat hartzea: arrazoiak, eragileak, efektuak eta harekiko 
pertzepzio soziala. 

EI2.1 Ingurumen-arazoen arrazoiak, eragileak, efektuak eta haiekiko pertzepzio soziala identifikatzea. 
EI2.2 Ingurumeneko biltze-, azterketa-, diagnostiko- eta balorazio-metodoak eta -teknikak ezagutzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Eremu bateko ingurumen-problematika jakin bat aintzat hartuta (legar-hobiak, kontrolik gabeko hondakindegiak, isurpenak, 
zuhaitz-mozteak eta abar): 

 Sortutako inpaktu-mota identifikatzea. 
 Indarrean dagoen legediaren arabera onartzen diren ingurumen-maila maximoak aintzat hartzea. 
 Neurri zuzentzaileak sortutako inpaktuarekin erlazionatzea. 

 
Edukiak 
1. Giza jarduerak eta ingurumen-inpaktuak aztertzea 

o Definizioa 
• Ingurumena 
• Hondakina 
• Andeatzea eta ingurumen-inpaktua 
• Arrasto ekologikoa eta karga-gaitasuna 

o Ingurumen-arazo nagusiak 
• Erregai fosilekiko mendekotasun globala 
• Eraginkortasun txikiko teknologia 
• Baliabide naturalak xahutzea 
• Kontsumo-ereduak 
• Hondakinen gehiegizko sorrera eta kudeaketa eskasa 
• Superpopulazioa eta migrazio-mugimenduak 
• Ingurumen-problematikaren okerreko pertzepzio soziala 
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• Kutsadura atmosferikoaren eraginak eta ondorioak 
2. Ingurumen-arazoa aintzat hartzea 

o Kutsadura atmosferikoaren eraginak eta ondorioak (globala eta tokikoa) 
o Ur kontinentalen eta itsasoko uren kutsadura 
o Lurzoruen kutsadura: kausa naturalak 

• Causas naturales 
• Kausa antropogenikoak 

o Biodibertsitate-galera eta deforestazioa 
• Biologikoa edo izurriteen eta gaixotasunen hazkundea 
• Kulturala (arrazak, etniak eta kulturak) 
• Gehiegizko ustiapena eta landaredia-mozketa 
• Lurzoru emankorrak uztea 
• Lehorteak 
• Higadura naturala 

o Eskualdeko zein tokiko ingurumen-arazoak 
• Baliabide naturalak galtzea eta landa-eremuetatik alde egitea 
• Lurzorua bidegabe erabiltzea eta eraldatzea  
• Baso-suteak 
• Presio demografikoa Naturagune Babestuetan 
• Nekazaritza, abeltzaintza eta akuikultura intentsiboa 
• Mugikortasun mugatua hirian, eta autoen zirkulazioagatiko kutsadura 
• Pobrezia, gizarte-bazterketa eta migrazio masiboak 
• Kutsadura akustikoa eta luminikoa 
• Kanpoko espezieak sartzea 
• Ingurumen-arazoen pertzepzio soziala 
• Ingurunea kontserbatzen duten jarduerak eta ohiturak galtzea, edo haien balioa galtzea 

3. Ingurumen-inpaktuen ebaluazioa 
o Definizioa. 

• Ingurumen-inpaktua 
• Ingurumen-adierazlea 
• Ingurumen-inpaktuaren azterketa 
• Ingurumen-inpaktuen ebaluazioa  
• Ingurumen-inpaktuaren adierazpena 
• Ingurumen-erakundea 

o Inpaktuak sailkatzea, ingurumenean duten eraginaren arabera 
• Ingurunearen kalitatearen aldaketa 
• Intentsitatea 
• Hedadura 
• Zer unetan geratu den agerian 
• Iraunkortasuna 
• Berreskuratzeko ahalmena 
• Kausa-ondorio efektua 

o Ingurumen-inpaktuarekin lotutako legediaren hastapenak 
o Neurri prebentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaile nagusiak. 

 
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: Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa. 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

