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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-MODULUA LANEKO TREBETASUNEN LANKETA  
Espezifikoa 

Kodea  UF0801 
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 Desgaitasun bat duen pertsonaren komunikazio-trebetasunak, eta haren 

portaera egokituen protokoloa 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC1035_3ko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laneko trebetasunak lantzea lanpostuko lana betetzen laguntzeko. 

EI1.1 Lanpostuari buruzko informazioa lortzeko erabili behar den metodoa zehaztea. 
EI1.2 Lanpostuko ohitura, trebetasun eta zeregin espezifikoak lantzeko aplikatzen diren teknikak identifikatzea.  
EI1.3 Dagokion teknika aukeratzea eta aplikatzea, definitutako ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI1.4 Segurtasun- eta higiene-arauak betetzea ziurtatzen duten neurriak zehaztea, erabiltzaileak uler ditzan, eta lanaldi osoan betetzen 
dituela gainbegiratzea eta sustatzea. 
EI1.5 Kasu praktiko batean, enpresaren segurtasunari eta higieneari buruzko araudi espezifikoaren informazioa aukeratzea, 
erabiltzaileari haren berri emateko modu erraz eta egokian, haren beharrak eta ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI1.6 Lanaldia egituratzeko teknikak eta baliabideak aztertzea, erabiltzailearen beharretara egokitzen direla ziurtatuz. 
EI1.7 Lan-inguruneko gune fisikoak egituratzeko eta seinaleztatzeko teknikak eta baliabideak ezagutzea eta aukeratzea, 
erabiltzailearen beharretara egokitzen direla ziurtatzeko, eta modu independentean ibiltzea eta orientazio espaziala izatea laguntzeko. 
EI1.8 Zeregin bateko jardueren segida egituratzeko estrategiak eta erabili beharreko materialak eta erremintak zehaztea, lan-jarduera 
modu independentean gauzatzea lagunduz. 

 
Edukiak: 

1. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko laguntza-trebetasunak 
- Irisgarritasuna lan-ingurunean.  

• - Oinarrizko kontzeptuak eta araudiak.  
- Desgaitasunen bat duten erabiltzaileak lan-ingurunean sartzeko dituzten oztopoak eta bideratzaileak: 

• Irisgarritasun fisikoa. 
• Irisgarritasun sentsoriala. 
• Irisgarritasun kognitiboa. 
 

2. Lan-inguruneetan irisgarritasuna sustatzeko estrategiak. 
- Laguntza teknikoak eta lan-ekipoen egokitzapena. 
- Komunikazioa eta informazioaren teknologiak eskura izatea. 

• - Ekipo informatikoak eskura izatea. 
• - Ikus-entzunezko baliabideak eskura izatea. 
• - Webgunea eskura izatea.  

- Ezagutza eskura izatea. 
• - “Irakurterraza” kontzeptua eta dokumentuak prestatzea. 

  
3. Lan-inguruneetako segurtasun- eta higiene-araudia eta laneko arriskuen prebentzioa. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko araudia. 
- Laneko arriskuak detektatzea eta prebenitzea. Prebentzio-teknikak, -neurriak eta -ekipoak. 
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- Laneko inguruneko arrisku-egoerei aurre egitea. Jarduera-protokoloak. Oinarrizko prestakuntza lehen laguntzan. 
 

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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