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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-MODULUA DESGAITASUN BAT DUEN PERTSONAREN KOMUNIKAZIO-

TREBETASUNAK, ETA HAREN PORTAERA EGOKITUEN PROTOKOLOA  Espezifikoa 
Kodea  UF0800 
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 

Desgaitasunen bat duten pertsonen trebetasun pertsonal eta sozialen 
garapena 60 Profesionaltasun-ziurtagiria 

osatzeko gainerako 
prestakuntza Laneko trebetasunen lanketa 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC1035_3ko LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Komunikazio-sistema alternatiboak erabiliz erabiltzaileen komunikazioa sustatzeko esku-hartzeak zehaztea. 

EI1.1 Erabiltzaileen komunikazio-ezaugarriei eta laguntza-beharrei buruzko informazio dokumentala prestatzea, lan-ingurunea 
sentsibilizatzea bultzatuz komunikazio-trukerako oinarrizko tresna gisa komunikazio-sistema alternatiboak erabiltzeko. 
EI1.2 Komunikazio-sistema alternatiboen ezaugarriak deskribatzea, elementu bereizgarriak eta aplikatzen diren komunikazio-beharrak 
nabarmenduz.  
EI1.3 Lan-ingurunean erabiltzaileek topa ditzaketen faktore bideratzaileak eta komunikazio-oztopoak identifikatzea, komunikazio-
sistema alternatiboetan eta lan-ingurunean egin beharreko egokitzapenak adieraziz, haien beharren arabera. 
EI1.4 Komunikazio-sistema alternatiboak erabiliz mezuak ulertzea eta igortzea, mezu-igorlearentzako eta -hartzailearentzako 
komunikazio-truke interesgarriak sortuz. 
EI1.5 Komunikazio-sistema alternatibo bat doitzea ezaugarriak deskribatzen zaizkion erabiltzaile baten beharren arabera. 
EI1.6 Erabiltzaileari komunikazio-sistema alternatiboak erabiltzeko laguntzeko modua identifikatzea eta deskribatzea, eta igorri 
beharreko mezuengatik interesa eta errespetua adieraztea. 

  
A2: Desgaitasunen bat duen pertsonak lan-ingurunean izan ditzakeen jarrera-asalduretan parte esku hartzeko teknikak eta estrategiak 
hautatzea eta erabiltzea. 

EI2.1 Desgaitasunen bat duten kolektiboen krisi-egoerak eragozteko baliabideak identifikatzea. 
EI2.2 Bestelako profesionalen presentziarik behar ez den jarrera-asaldurako esku-hartzeko kasu praktiko batean: 

- Ingurumeneko faktoreek eta faktore sozial eta pertsonalek, besteak beste, pertsonaren jarreran duten eragina ezagutzea eta 
balioztatzea. 
- Inguruko faktoreak doitzea krisi-egoerak saihesteko. 

EI2.3 Kasuak bideratzeko, beharrezkoa denean, baliabide eta zerbitzu eskudunei buruzko informazioa sistematizatzea. 
EI2.4 Krisi-egoeretan zer jarduera-protokolo dauden ezagutzea, profesional, zerbitzu eta/edo baliabide eskudunei bideratzeko modua 
azalduz.  
EI2.5 Krisi-egoera batean jarduera-protokoloa aplikatzea: 
EI2.6 Jokabidezko laguntza positiboaren prozedurak azaltzea, eguneroko jardunean nola integratu zehaztuz, erabiltzailearekiko 
errespetua ziurtatu eta jarrera egokigarriak garatzea lagundu dezan. 
EI2.7 Erabiltzaileen eskubideez abusatzen eta haiek urratzen diren egoerak prebenitzeko jardunbide egokien gidak berrikustea. 
EI2.8 Etikaren eta jardun profesionalaren printzipioetan oinarritutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak aplikatzea balioztatzea, 
erabiltzailearen eskubideak eta osotasuna babestuz. 

 
Edukiak: 

1. Komunikazio-sistema handigarriak edo alternatiboak 
- Hizkuntza eta komunikazioa. Oinarrizko kontzeptuak. 
- Desgaitasunen bat duten pertsonen komunikazio-beharrak.  
- Kolektiboen ezaugarri bereizgarriak. 

• Desgaitasun fisikoak. 
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• Desgaitasun sentsorialak. 
• Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna. 

- Komunikazio-sistema handigarri eta alternatibo motak.  
• Kanpoko laguntzarik gabeko komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak: keinu-hizkuntza, ezpain- eta aurpegi-

irakurketa, daktilologia, hitz osatua, modabiko komunikazioa, beste batzuk. 
• Kanpoko laguntzadun komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak: sistemak eta irudiak, sistema piktografikoak 

(SPC), Bliss eta beste batzuk. 
- Komunikazioaren faktore bideratzaileak: pertsonalak eta testuingurukoak. 

 
2. Desgaitasunen bat duen pertsonaren desafio-jarrerak lan-inguruneetan. 

- Desafio-jarrerak: kontzeptua, garapen-faseak eta ondorioak. 
- Jokabidezko laguntza positiboa: 

• definizioa, ezaugarriak eta printzipioak. 
• Ezartze-prozesua. 
• Esku hartzeko estrategiak. 
• Prozesuaren segimendua. 

- Krisi-egoeren prebentzioa eta jarduera-protokoloak. Jardunbide egokien gidak. 
- Deontologia profesionala 

 
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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