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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA INGURUMEN-JARDUNBIDE EGOKIAK, GIZARTEKO ETA 

INGURUMENEKO PROBLEMATIKAREN IRTENBIDEAN Espezifikoa 
Kodea  UF0736 
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-inpaktua giza jardueretan 40 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 LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sentsibilizatzeko oinarrizko teknikak eta metodoak identifikatzea, eta gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzen parte hartzea. 

EI1.1 Ingurunea gehien errespetatzen duten jarduteko modu jasangarrienak ezagutzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aztertzen den eremuko pertsonen ezaugarriei gehien 
egokitzen zaizkien ingurumenaren arloko sentsibilizazio-metodoak eta parte-hartze metodoak aplikatzea. 
EI1.3 Eremu bateko ingurumen-problematika jakin bat aintzat hartuta (legar-hobiak, kontrolik gabeko hondakindegiak, isurpenak, 
zuhaitz-mozteak eta abar): 

 Hari lotutako ingurumen- eta gizarte-arazoak identifikatzea. 
 Errespetuzko jarduera jasangarriak proposatzea. 
 Sentsibilizazio-kanpaina in situ garatzea. 

A2: Ingurumenari eragiten dioten giza jardueraren sektoreetan aplikatu behar diren ingurumeneko jardunbide egokiak zehaztea. 
EI2.1 Proposatutako eremuan kokatutako jarduera sozioekonomikoak sailkatzea, haien integrazio-mailaren arabera. 
EI2.2 Giza jarduerak ingurunearen kontserbazioari eta hobekuntzari egokitzeko neurri zuzentzaileak, aplikatu nahi direnak, 
deskribatzea. 
EI2.3 Inguruneko giza jardueretako ingurumen-jardunbide egokiak (tradizionalak zein gaur egungoak) detektatzea. 
EI2.4 Ingurumenean gauzatzen den giza jarduera jakin bat izanik, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

 Ingurumenaren ikuspegitik pauso zuzenak emanez egiten den identifikatzea. 
 Jarduerarekin bat datozen errespetuzko jarduera jasangarriak deskribatzea. 
 Deskribatutako jardueren segimendua eta ebaluazioa egitea. 

 
Edukiak 
1. Gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzeko gizarteak parte hartzeko kanalak identifikatzea 

o Garapen jasangarria 
• Nazioarteko biltzarrak goi-bilerak 
• Oinarriak  
• Helburuak 
• Garapen jasangarriko sistemak  

o  Gizarteko eta ingurumeneko arazoak instituzio edo enpresa mailan konpontzea 
• Tokiko Agenda 21 (udalekoak edo sektorekoak) 
• Ingurumen Kudeaketako Sistemak IKS 
• Ingurumen-zaintzako erakundeak 
• Ekoetiketak edo etiketa ekologikoak  
• Ingurumen-sentsibilizazioko moduluak, enplegurako prestakuntzan 
• Mehatxupean dauden espezieak berreskuratzeko zentroak 
• Administrazio publikoko diru-laguntzak (energia aurrezteko planak, renove plana eta abar) 

o Hiritarrek gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzen parte hartzea 
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• Ingurumenaren aldeko taldeen eta erakundeen funtzioa 
• Ingurumen-arloko boluntarioak 
• Ingurumen-informazioko eta -sentsibilizazioko kanpainak 

2. Giza jarduera motaren arabera ingurumen-jardunbide egokiak bereiztea eta aplikatzea 
o Giza jardueraren ingurumen-diagnostikoa egitea taldean eta banaka 

• Energiaren, produktuen eta baliabide naturalen kontsumoa 
• Hondakinen kudeaketa 
• Inpaktua eta kontsumoa garraioan (lurrekoa, itsasokoa eta airekoa) 
• Hiriko mugikortasuna 
• Nekazaritza eta abeltzaintza 
• Kanpoko espezieak sartzea 
• Merkataritza eta kontsumismoa 
• Turismo-ekipamenduak eta -jarduerak 
• Naturaguneetan, erabilera publikoko aisialdiko jarduerak edo hezitzaileak 

o Ingurumeneko jardunbide egokien eskuliburuak 
• Ura aurreztea eta zuzen erabiltzea 
• Energia aurreztea 
• Kontsumo arduratsua 
• Mugikortasuna eta gidatzeko modu eraginkorra 
• Hondakinen kudeaketa egokia (murriztu, berrerabili eta birziklatu) 
• Turismo jasangarria 
• Nekazaritza ekologikoa 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babesteko arauak aplikatzea, gizarteko eta ingurumeneko problematika 
konpontzeko ingurumeneko jardunbide egokietan. 

 
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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