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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN TREBETASUN 

PERTSONAL ETA SOZIALEN GARAPENA  Espezifikoa 
Kodea  UF0799 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua Desgaitasunen bat duten pertsonen gizarteko eta laneko trebetasunen 

lanketa  130 

Desgaitasun bat duen pertsonaren komunikazio-trebetasunak, eta haren 
portaera egokituen protokoloa 40 Profesionaltasun-ziurtagiria 

osatzeko gainerako 
prestakuntza Laneko trebetasunen lanketa 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC1035_3ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.  
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko aukera ematen duten autonomia pertsonaleko oinarrizko 
gaitasunak zehaztea. 

EI1.1 Eguneroko bizitzako jarduerak eta gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko kolektiboek garatu behar dituzten trebetasunak 
erlazionatzea, trebetasun horiek eskuratzea eta sustatzea errazten dituzten baliabideak adieraziz. 
EI1.2 Erabiltzaileak oinarrizko EBJak (elikadura, higienea, loa) gauzatzen dituen gainbegiratzeko prozedurak deskribatzea, behar izanez 
gero familiak esku hartuz. 
EI1.3 Eskura dauden garraiobideak eta haiek erabiltzeko moduak aztertzea, eta erabiltzailea lantokira horietako batez joatea bultzatzea. 
EI1.4 Komunitate-zerbitzu eta -baliabideei buruzko informazio aztertzea, erabiltzaileek hura eskuratzeko erraztasunak ezarriz. 
EI1.5 Dokumentazioa berrikustea, erabiltzaileek gizarteko eta komunitateko baliabideen erabilera dela eta adierazitako beharrak eta 
lehentasunak azpimarratuz eta zerrendatuz. 
EI1.6 Garraiobideen eta komunitate-baliabideen erabileran autonomoak izateko laguntzaren metodologia eta helburuak ezartzea, 
erabiltzaileari haiek ezagutzeko eta erabiltzeko informazioa eta jarraibideak emanez. 
EI1.7 Transakzio ekonomikoko hainbat egoeraren aurrean, erabiltzaileari diruaren balioa erakusteko metodoak eta tresnak definitzea, 
ondasun eta zerbitzuak modu independentean eskuratzean dirua modu egokian eta arduratsuan erabil dezan. 
EI1.8 Dirua erabiltze eta kudeatzen ikasteko estrategiak identifikatzea eta deskribatzea, erabiltzaileen behar eta egoeretara egokituz. 
EI1.9 Autodeterminazioa eta erabaki pertsonalak hartzeko gaitasuna sustatzeko teknikak identifikatzea eta erabiltzea, erabiltzaileen 
behar eta egoeretara egokituz. 
 

A2: Erabiltzailearen gizarteko eta lan-inguruneko trebetasun sozialak sustatzeko esku-hartzeak zehaztea eta garatzea. 
EI2.1 Pertsonen arteko komunikazioa bultzatzeko faktoreak identifikatzea, erabiltzaileen komunikazio-beharretara aplikatuz. 
EI2.2 Erabiltzailearen gizarteko eta laneko ingurunearekiko komunikazio- eta erlazio-trebetasunak sustatzeko esku-hartzeak adieraztea. 
EI2.3 Esku hartzeko proposamenetarako komunikazio-estrategiak zehaztea, eman beharreko informazioa eta jarraibideak modu 
egokituan eta pertsonalizatuan hautatuz. 
EI2.4 Erabiltzaileen trebetasun sozialak hobetzeko prozedurak deskribatzea, haientzako garrantzitsuak diren pertsonen arteko 
harremanak ezartzeko eta mantentzeko baliatuz. 
EI2.5 Laneko ingurunean pertsonen arteko gatazka-egoeretan eragiten duten faktoreak ezagutzea, eta aldeak adostasunera iristeko 
prozedurak ezartzea. 
EI2.6 Lan-inguruneko arau sozialak, usadio eta ohiturazkoak, eta erabiltzaileak aurkezteko moduak laburbiltzea, kasu guztietan 
informazioaren eskuragarritasuna eta ulermena bultzatuz. 
EI2.7 Laneko testuinguruetako arau sozialak definitzea, erabiltzaileak ezagut eta aplika ditzan. 

 
Edukiak: 

1. Desgaitasunen bat duten pertsonen autonomia pertsonaleko trebetasunen garapena. 
- Autonomia pertsonaleko trebetasunak. Definizioa eta ezaugarriak. 
- Bizi-kalitatea. Ereduak eta adierazleak. 
- Autonomia pertsonala eta desgaitasunen bat duten pertsonak. 
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- Kolektiboen ezaugarri bereizgarriak. 
• Desgaitasun fisikoak. 
• Desgaitasun sentsorialak. 
• Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna. 

- Autonomia pertsonala eta jarduera-eremuak. 
• Eguneroko bizitzako jarduerak (EBJ) 
• Hiri-mugikortasuna eta joan-etorriak. 
• Komunitatearen baliabideak eskuratzea eta haietan parte hartzea. 
• Diruaren kudeaketa eta maneiua.  
• Eguneroko arazoak ebaztea. 

 
2.  Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko trebetasun sozialen garapena 

- Trebetasun sozialak: 
• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako trebetasunak. 
• Pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak. 
• Emozioak ulertzeko eta adierazteko trebetasunak. 
• Erabakiak hartzea. 

- Trebetasun sozialak eta desgaitasunen bat duten pertsonak. 
• Desgaitasun sentsorialak. 
• Desgaitasun fisikoak. 
• Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna. 

 
3. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako trebetasun sozialak sustatzeko oinarrizko teknikak. 

- Gizarteko egoerei aurre egiteko jarrera egokien azterketa eta errefortzua. 
- Ikaskuntza soziala. 
- Rol-jokoak. 
- Modelatzea. 
- Trebetasun sozialak lantzeko ikusizko laguntzak: 
- Beste batzuk. 

 
4. Jokabide soziala lan-ingurunean. 

- Lan-inguruneko arau sozial inplizituak. 
- Pertsonen arteko harremanak eta pertsonen arteko gatazken ebazpena. 

 
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: Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea. 
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