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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA INGURUMEN-INTERPRETAZIOA ETA -HEZIKETA GARATZEKO 

NATURA- ETA GIZARTE-BALIABIDEAK Espezifikoa 
Kodea  UF0737 
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-jardunbide egokiak, gizarteko eta ingurumeneko 

problematikaren irtenbidean 
Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0805_3 GIZA JARDUEREN ETA INGURUNE SOZIONATURALAREN ARTEKO ERAGINA 
INTERPRETATZEA gaitasun-ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Naturagune eta hirigune babestuak ezagutzea. 

EI1.1 Naturagune babestuak bereizteko Europako, estatuko eta erkidegoko kategoriak identifikatzea. 
EI1.2 Naturagune eta hirigune babestu nagusiak aipatzea. 

A2: Indarrean dagoen oinarrizko ingurumen-araudia ezagutzea. 
EI2.1 Ingurumenaren arloko aplikazio-araudi eta -arau nagusiak (Europakoa, estatukoa eta erkidegokoa) aipatzea. 
EI2.2 Ingurumen-araudia garatutako jarduerarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Ingurumen-araudiaren urraketa-kasu batzuetan: 

 Hautsitako araudi-mota identifikatzea. 
 

Edukiak 
1. Naturagune Babestuen eta Hirigune Babestuen identifikazioa 

o Naturagune Babestua 
o Garapen- eta funtzio-esparrua 
o Nazioarteko kategoriak (IUCN, UNESCO eta Nazioarteko hitzarmenak edo akordioak) 
o Estatuko eta erkidegoko kategoriak 

• Parkeak (nazionala, naturala, landakoa) 
• Erreserba naturalak (integrala edo berezia) 
• Monumentu naturala 
• Paisaia babestua 
• Intereseko tokiak (nazionala edo zientifikoa) 

o Hirigune babestua 
o Ondare kontzeptua 
o Ondare materiala 

• Naturala 
• Historikoa 
• Eskultorikoa 
• Piktorikoa 
• Arkitektonikoa 

o Ondare ez-materiala 
• Interes kulturaleko festak 
• Hizkuntza 
• Musika 
• Ohiturak 

o Ondare galkorra  
2. Naturagune Babestuen eta Hirigune Babestuen arloko araudia ezagutzea 
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o Ingurumen-legedia 
o Naturagune Babestuen legedia (estatukoa, autonomikoa) 
o Baliabide naturalak ustiatzeko planak 

• Erabilera eta Kudeaketako Gidaplana 
• Plan Gidaria 
• Kontserbazio-arauak 
• Paisaia Babesteko Plan Bereziak 

o Naturagune Babestuak kudeatzeko eta kontserbatzeko erakundeak (patronatuak edo zuzendaritza-batzordeak, kudeaketako 
batzorde mistoak, eta abar) 

o Naturagune Babestuen edo Hirigune Babestuen erabilera publikoaren plangintza eta kudeaketa 
• Ingurumen Heziketako Plana 
• Ondarearen Interpretazio Plana 
• Bisita-programak 

o Ondarearen babeseko nazioarteko eta Europako araudia  
o Espainiako ondare-babeseko figurak 
o Hirigune Babestuen eskualdeko edo tokiko babes-figurak. 
o Kultura-ondarearen babesaren arloko katalogazio urbanistikoak 

• Hirigune tradizional motak 
• Hirigune historikoak 
• Hiriko eta landako monumentuak 
• Kultura-intereseko eremu irekiak  

o Lurraldearen antolamendu-planak. 
 

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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