
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA Erakundeetan mendeko pertsonentzako jardueren antolamenduan 

laguntzea  Baldintzatua 
Kodea  UF0128 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Esku-hartzeen antolamenduan laguntzea, erakunde-eremuan Iraupena 100 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Erakundeetan mendeko pertsonen harreran laguntzea 
Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1016_2 DIZIPLINARTEKO TALDEAK PERTSONENTZAT ETA HAIEN INGURUNERAKO 
ADIERAZTEN DITUEN ARRETARAKO ESKU-HARTZEAK PRESTATZEA ETA BABESTEA ERAKUNDE-EREMUAN gaitasun-
ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Pertsonen eguneroko bizitzako jarduerak betetzeko esku-hartzeak garatzeko prozesua definitzea, autonomia hobetzea 
eta/edo mantentzea sustatuz.  

EI1.1. Mendeko pertsonen autonomia-mailak identifikatzea, eta jarduera-protokoloetara egokitzeko aukera ematen duten oinarrizko 
beharrak betetzearekin erlazionatzea. 
EI1.2. Erabiltzaileen parte-hartzea sustatzen duten prozedurak azaltzea. 
EI1.3. Eguneroko bizitzan laguntzeko formak ezagutzea eta aintzat hartzea. 
EI1.4. Profesional eskudunak ezarritako programa erreferente gisa duen mendeko pertsonen erakunde bateko esku-hartzeko kasu 
praktiko batean, eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko jarduerak definitzea. 

 
A2: Erakunde sozial batean jarduera soziosanitarioak antolatzen parte hartzeko modua ezartzea, diziplinarteko taldearekiko 
lankidetza azalduz. 

EI2.1. Erakunde sozialetako jarduera soziosanitarioetako parte-hartzea deskribatzea, egin beharreko funtzioak adieraziz.  
EI2.2. Jarduera soziosanitarioen garapenari buruzko informazioa erabiltzaileei nola transmititu azaltzea. 
EI2.3. Erakunde sozial bateko jarduera soziosanitarioen garapena simulatzeko kasu praktiko batean: 
- Aurreikusitako jardueren garapenari buruzko informazioa ematea erabiltzaileei, eta erabiltzaileen parte-hartzea sustatzea. 
- Jarduerak egiteko, erabiltzaileen ezaugarriak eta interesak kontuan hartzea. 
- Materialen ordenan eta egoeran egon daitezkeen gorabeherak aztertzea, eta haien berri ematea diziplinarteko taldeari. 
EI2.4. Pertsonen arretako erakundeetako altzari tipoen eta materialen inbentarioak konparatzea, haien ezaugarriak, erabilera-
baldintzak eta utilitatea aztertuz. 
EI2.5. Erakunde txiki bateko espazioa antolatzeko kasu praktiko batetik abiatuta, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Ingurunea egokitzeko behar espezifikoak identifikatzea: mugikortasunekoak, lekuz aldatzekoak, erabilerakoak eta utilitatekoak. 
- Egoerara egokituta espazioa-banaketa diseinatzea.  
- Behar bezala funtzionatzea bermatzeko aplikatu beharreko laguntza teknikoak eta egin beharreko egiaztapenak identifikatzea. 
- Altzarien eta laneko tresnen zerrenda egitea. 
- Esku-hartzeak programatzea eta haien denborak zehaztea. 
EI2.6 Zainketa indibidualizatuen planei buruzko dokumentaziotik abiatuta: 
- Haiek osatzen dituzten elementuak definitzea. 
- Erabiltzaileak kasu bakoitzean aurkeztutako ezaugarriak eta beharrak deskribatzea. 
- Haiek egiteko behar den informazioa ondorioztatzea. 
- Planifikatutako esku-hartzeak erabiltzailearen beharrekin eta ezaugarriekin lotzea. 
- Ezarritako irizpideak eta estrategiak identifikatzea. 
 

Edukiak 
1. Erakunde sozialetan jarduerak prestatzen parte hartzea 

- Jarduera-protokoloak eta haien segimendua. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Erabiltzaileak erakundeko eguneroko jardueretan parte hartzea. 
- Erabiltzailearen autonomia. 

• Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko autonomia. 
• Eguneroko bizitzako tresna bidezko jarduerak egiteko autonomia. 

- Erabiltzailearen eguneroko bizitzako jarduerak egiten laguntzea, profesional arduradunaren jarraibideen arabera. 
- Erabiltzaileei jarduerak egiteko informazioa ematea: 

• Erabiltzaileen ezaugarriak eta interesak. 
• Gorabeherak eta haiekiko erantzunak. 

 
2. Erakunde sozialetako jardueren antolamendua 

- Jarduera-protokoloak. 
- Jarduerei buruzko informazioa transmititzea erabiltzaileari. Hautazko, borondatezko eta nahitaezko jarduerak. 
- Erakunde sozialetan jarduerak egiteko gehien erabiltzen diren materialak maneiatzea. 

• Material suntsikorrak eta inbentariagarriak. 
• Mahai-jokoak. 
• Inbentarioak eta zerrendak egitea. 

- Laguntza teknikoen egoera berrikustea. 
- Lekua eta altzariak banatzea eta egokitzea. 
- Segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak egiaztatzea. 
- Gertakariak erregistratzea. 

 
3. Erakunde soziosanitario bateko antolamendu funtzionalean parte hartzea 

- Zereginak banatzea. Ordutegiak. Txandak. Lantaldeak. 
- Informazioa transmititzea. Mendeko erabiltzaileen beharretara egokitutako hizkerak erabiltzea. 
- Esku-hartzeen kalitate-adierazleak erabiltzea. 

 
4. Zainketa-plan indibidualizatua egiten laguntzea eta laneko oinarrizko dokumentazioa 

- Zainketa-plan indibidualizatua. Hura osatzen duten elementuak. Esku hartzen duten profesionalak. 
- Erabiltzailearen banakako txostena. Konposizioa. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Gertakari-orriak: betetzea. 
- Mendeko pertsonentzako erakundeetan erabiltzen den dokumentazio soziosanitarioa erabiltzea. 
- Informazioa biltzea, eta lantaldeari eta diziplinarteko taldeari transmititzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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. 
 
Halaber, aurrez, trebakuntza-atal hau gainditua izan behar du: UF0127 Erakundeetan mendeko pertsonen harreran laguntzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakundeetan 
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