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IZENA 
IKUSKAPENERAKO KONTABILITATE-KUDEAKETA ETA KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 
 

KODEA 
ADGD0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Administrazioa eta kudeaketa. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Administrazioa eta ikuskapena 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ADG082_3 Kontabilitate- eta ikuskaritza-kudeaketa (295/2004 EDa, 2008ko otsailaren 1eko 107/2008 EDaren bidez 
aldatua). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Kontabilitatearen eta zergen kudeaketa administratiboa egitea, informazio-sistema eta dokumentazio-artxiboa eguneratuak 
mantentzea bermatuz, eta ikuskapen-plan orokorrean aurreikusitako prozeduren kudeaketa administratiboak egitea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0231_3: Kontabilitate- eta zerga-kudeaketa egitea 
 
-  UC0232_3: Ikuskaritza-zerbitzu baten kudeaketa administratiboa egitea 
 
-  UC0233_2: Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-aplikazioak erabiltzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Kontabilitate-buruaren mende dagoen administrazio-saila, edozein enpresa-mota publiko edo pribatukoa. 
Kontabilitate- eta zerga-aholkularitzak. Ikuskaritza-elkarteak edo banako ikuskariak. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Denak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
Kontabilitateko administraria. 
Ikuskaritzako laguntzailea. 
Kontularia. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-
MODULUA 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0231_3 
Kontabilitatea eta 
fiskalitatea 

240 

UF0314: Kontabilitate-kudeaketa 90 

UF0315: Zerga-kudeaketa 90 

UF0316: Kontabilitate-sistema informatizatu bat 
instalatzea eta kontrolatzea. 

60 

MF0232_3 
Ikuskapena. 120 

UF0317: Ikuskapenaren plangintza 50 

UF0318: Enpresako arloen ikuskapena. 70 

MF0233_2 (zeharkakoa) 
Bulegotika 

190 

UF0319 (zeharkakoa): Sistema eragilea, informazioa 
bilatzea, Internet/intraneta eta posta elektronikoa 

30 

UF0320 (zeharkakoa): Testu-tratamendurako aplikazio 
informatikoak 

30 

UF0321 (zeharkakoa): Kalkulu-orrietarako aplikazio 
informatikoak 

50 

UF0322 (zeharkakoa): Datu-base erlazionaletarako 
aplikazio informatikoak 

50 

UF0323 (zeharkakoa): Aurkezpenetarako aplikazio 
informatikoak Informazio-grafikoak 

30 

MP0075 
Ikuskapenerako 
kontabilitate-kudeaketako 
eta kudeaketa 
administratiboko 
lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 630 
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1. gaitasun-atala:  
KONTABILITATE- ETA ZERGA-KUDEAKETA EGITEA 

 
Kodea: UC0231_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kontabilitate-plan orokorrari (KPO) eta, hala badagokie, horren egokitzapen sektorialari eta enpresak ezarritako 
kontabilitate-irizpideei lotuak dauden eta garrantzi ekonomiko eta finantzarioa duten eragiketak euskarri informatikoan 
kontabilizatzea. 

BI1.1 Kontabilitatea barne-irizpideei jarraikiz egiten da (amortizazioak, izakinak baloratzea, hornidura eta balio-
galeren zuzkidurak…), eta KPOaren araudia zuzen aplikatzen da. 
BI1.2 Ekitaldi-itxierako kontabilitate-eragiketak (amortizazioak, periodifikatzeak, birsailkatzeak, etab.) eta 
dagozkiekeen zergen zerga-doikuntzak zerga- eta merkataritza-araudiari eta enpresaren barne-arauei jarraikiz 
egiten dira. 
BI1.3 Egitate ekonomikoen euskarri-dokumentazioan oinarrituta, zuzen kontabilizatzen da, dagokion aplikazio 
informatikoa erabiliz. 
BI1.4 Fakturak informatikoki betetzen dira, eta dagozkien tasak aplikatzen zaizkie, balio erantsiaren zerga (BEZa) 
arautzen duen arauan xedatutakoari jarraikiz. 
BI1.5 Eragiketa ekonomiko eta finantzarioak informatikoki kontabilizatzen dira, dokumentazioa zigilatzen da, eta 
barne-antolakuntzako arauen arabera erregistratzen dira. 
BI1.6 Dokumentazioak zuzen jarraitzen dio ezarritako zirkuituari. 
BI1.7 Euskarri-dokumentazioa zuzen artxibatzen eta zaintzen da, eta erraz aurkitzen da. 

LB2: Kontabilitate-liburuak eta -erregistroak merkataritza- eta zerga-legeriari eta barne-arauei jarraikiz egitea, eta 
formularioak betetzea, legez ezarritako epeen barruan legeztatzeko. 

BI2.1 Indarrean den araudiak eskatzen duen kontabilitate-informazioa liburuetan jasota dagoela egiaztatzen da. 
BI2.2 Liburuak zuzeneko zenbatespeneko erregimenari edo zenbatespen objektiboko erregimenari dagozkiela 
egiaztatzen da, enpresa-motaren edota erabilitako sistemaren arabera, eta egiaztatzen da, halaber, liburuek 
araubide bakoitzak eskatutako informazioa daukatela. 
BI2.3 Formularioak enpresaren forma juridiko bakoitzerako legez aurreikusitakoari jarraikiz betetzen dira, dagokion 
aplikazio informatikoa erabiliz. 
BI2.4 Formularioak eta legeztatu beharreko kontabilitate-liburuak legez dagozkien erakunde publikoetan aurkezten 
dira, enpresaren forma juridikoa kontuan hartuta. 
BI2.5 Liburuetako edota nahitaezkoak ez diren erregistro osagarrietako informazioa enpresak ezarritako formatuan 
jasotzen dira, artxibatzeko eta zaintzeko, dagokien aplikazio informatikoa erabiliz. 

LB3: Urteko kontuak euskarri informatikoan egitea, eta formularioa Merkataritza Erregistroak eskatutako epeen barruan 
gordailatzeko betetzea, legezko baldintzak betetzeko xedearekin. 

BI3.1 Urteko kontuak (balantzea, galera-irabazien kontua eta memoria) merkataritza-legeriari jarraikiz egiten dira, 
eta dagokion aplikazio informatikoa erabiltzen da. 
BI3.2 Formularioa informatikoki betetzen da, legez eskatutako baldintzei jarraikiz, deskribatutako zuzemenak 
egiteko. 
BI3.3 Formularioa, urteko kontuak eta, hala badagokio, ikuskapen-txostena eta kudeaketa-txostena legez 
eskatutako epeen barruan aurkezten dira dagozkien erakunde ofizialetan. 

LB4: Zerga-betebeharrak kudeatzea, indarrean dagoen araudia betez, kontabilitateak emandako datuak oinarri hartuta, 
legezko eskakizunak betetzeko xedearekin. 

BI4.1 Zerga-betebeharrei buruzko dokumentazioa ogasun publikoak ezarritako inprimaki eta epeetan araudia 
aplikatuz bideratzen da, eta dagokion aplikazio informatikoa erabiltzen da. 
- Jarduera-hasieraren zerga-komunikazioak ogasunak emandako inprimakietan eta epeetan. 
- Sozietateen gaineko zergaren (SZ) konturako ordainketa. 
- SZaren aitorpenak eta likidazioak. 
- BEZaren aitorpenak eta likidazioak. 
- BEZaren urteko laburpena. 
- Hirugarren batzuekin egindako eragiketen aitorpena. 
- Pertsona fisikoen errentaren gainezko zergaren (PFEZ)  
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- ordainketa zatikatuak. 
- PFEZren atxikipenen aitorpenak. 
- PFEZren aitorpenak eta likidazioak. 
- PFEZren urteko laburpena. 

BI4.2 Betetako inprimakietan sartutako datuak kontabilitatetik ateratakoekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI4.3 Kalkuluen zuzentasunari buruzko egiaztapenak egiten dira. 
BI4.4 Zergak atzeratzeko edota zergak konpentsatzeko eskaera, beharrezkoa bada, kudeatu egiten da, indarrean 
diren xedapenei jarraikiz hura abalatzeko behar den dokumentazioa aurkeztuta. 
BI4.5 Zerga Administrazioaren eskakizunak behar bezala hartzen dira kontuan, eta hark ezarritako epeen barruan 
aurkezten da dokumentazioa. 
BI4.6 Hala dagokien zuzemenetan, bide telematikoa zuzen erabiltzen da. 

LB5: Lortutako kontabilitate-emaitzekin egin behar diren ekonomia-, finantza- eta ondare-txostenak egitea, goi-mailako 
profesional batek gainbegiratuta. 

BI5.1 Informazioa informatikoki prestatzen da, kontabilitate-datuetan oinarrituta. 
LB5.2 Informazioa nahi den helbururako analisi-teknika egokiak erabiliz prestatzen da, eta dagokion aplikazio 
informatikoa erabiltzen da. 
BI5.3 Informazioa ezarritako epeetan aurkezten da, modu argi eta zehatzean. 
BI5.4 Txostenen edukian nabarmendu behar diren oharrak eta anomaliak jasotzen dira, eta horien irtenbide 
posibleak ere bai. 

LB6: Kontabilitate- eta zerga-dokumentazioa zorroztasun- eta kalitate-irizpideak kontuan izanda, eta ezarritako epeak 
errespetatuta kudeatzea. 

BI6.1 Informazioa eta dokumentazioa prestatzean frogatzen da zer garrantzi duen enpresaren eragiketak zorrotz 
erregistratzeak. 
BI6.2 Kontabilitate- eta zerga-dokumentazioa eta -informazioa garaiz aurkezten da ezarritako epeetan, eska 
daitezkeen kalitate- eta aurkezpen-irizpideei jarraikiz. 
BI6.3 Lana egitean, agerian jartzen da zer garrantzi duen kontabilitate- eta zerga-betebeharrak zehatz betetzeak. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokala. Ekipo informatikoak. Periferikoak. Sistema eragileak, suebakiak, birusen kontrakoak, nabigatzaileak, posta 
elektronikoa, aplikazio orokorrak. Komunikazio-gailuak. Fotokopiagailuak, faxa. Askotariko bulego-material eta -altzariak. 
Berariazko kontabilitate- eta zerga-programak. Kontabilitate-liburu konbentzionalak. Zuzemen elektronikoak egiteko 
sistemak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Legezko dokumentuak aurreikusitako epeetan aurkeztea, aldi ekonomikoan egindako kontabilitate-informazioari jarraikiz. 
Urteko kontuak: egoera-balantzea, galera-irabazien kontuak, memoria eta finantzazio-koadroa eta kudeaketa-txostena. 
Liburu ofizialak eta osagarriak. Egunkaria, urteko inbentarioak eta kontuak, nagusia, BEZaren liburuak. Salmenta eta 
diru-sarreren liburuak, erosketa eta gastuen liburua. Erregimen erraztuan dauden enpresaburu eta profesionalentzako 
liburu guztiak. Zerrendak: zergak prestatzekoak, izakinenak, aurrekontu-desbideratzeenak, mugaegunenak, kostu-
zentroen balantzeenak, aurrekontu-kontabilitatearenak, baturak eta saldoak egiaztatzeko balantzeenak, kontu-
mugimenduenak. Kontabilitate-dokumentazio eskuragarria (ordenatua, sailkatua eta artxibatua). Ratioak prestatzea. 
Txostenak: kontabilitatekoak, ekonomikoak eta finantzarioak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kontabilitate-plan orokorraren araudia. ICACen ebazpenak Kontabilizazio-aginduak. Merkataritza-, kontabilitate-, lege- 
eta zerga-arloko aholkularitzei egindako kontsultak. Administrazio Batzordearen eta Batzar Orokorraren arauak. Zerga- 
eta merkataritza-araudia. Autonomia-erkidegoetako eta EBko araudia. Enpresak finkatutako helburuak. Zergak 
aitortzeko eta likidatzeko formulario ofizialak, fitxak eta barne-formatuak. 
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2. gaitasun-atala: 
IKUSKARITZA-ZERBITZU BATEN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 
EGITEA 

 

Kodea: UC0232_3 

 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ikuskariak ikuskapen-plan orokorra gauzatzeko ezarritako prozedurak burutzea eta dokumentatzea, dagozkion 
aplikazio informatikoak erabiliz. 

BI1.1 Aurreko urteko ikuskapen-txosteneko oharrak eta ondorioak jarraibideen arabera analizatzen dira. 
BI1.2 Aurreko urteko lan-paperak aztertu eta jakinarazten da ekitaldian zer ikuskapen-teknika erabili den ebidentzia 
fisikoa, dokumentu bidezkoa, hirugarrenen berrespena, hitzezkoa, analitikoa eta kontabilitatekoa izateko. 
BI1.3 Aurreko ekitaldian erabilitako sinbologia aztertu egiten da. 
BI1.4 Ikuskatu behar den enpresaren urteko kontuen proba analitikoak ikuskariak egindako plangintzaren arabera 
prestatzen dira, eta sektoreko enpresek eta enpresak berak aurreko ekitaldietan egindakoekin konparatzen dira. 
BI1.5 Arlo bakoitzeko garrantzi erlatiboko zifra ikuskariaren jarraibideei jarraituz egiaztatzen da. 
BI1.6 Plangintza-faseari dagozkion lan-paperak euskarri konbentzionalean edota informatikoan prestatzen dira. 

LB2: Barne-kontroleko sistema ezagutzeko, aztertzeko eta ebaluatzeko ikuskapen-programan ezarritako prozedurak 
burutzea eta dokumentatzea. 

BI2.1 Prozedura-eskuliburua izanez gero: 
- Eskuliburua enpresako arduradunekin batera analizatzen da, eta haren aplikazio praktikoa egiaztatzeko 

behar diren egiaztapenak egiten dira. 
- Prozedura-eskulibururik ez badago: 
- Horretarako arlo bakoitzerako diseinatutako galdera-sortak prestatzen dira, behar badira, eta zuzen 

aplikatzen dira. 
- Fluxu-diagramak hainbat ezaugarri kontuan hartuta egiten dira: sinboloak, arloak, transakzio-ildoak eta 

baimen-kontrolak. 
- Memorandumak entitate ikuskatuaren arlo bakoitzeko arduradunengandik jasotako informazioa erabilita 

egiten dira. 
BI2.2 Kontrolen existentzia, eraginkortasuna eta jarraitutasuna egiaztatzeko betetze-probak zuzen aplikatzen dira. 
BI2.3 Egindako probak jasotzen dituzten lan-paperak euskarri konbentzionalean edota informatikoan egiten dira. 

LB3: Ikuskapen-programan aurreikusitako prozedurak burutzea eta dokumentatzea, finantza-egoeren erregistroak eta 
transakzioak ebaluatzeko. 

BI3.1 Finantza-egoeren erregistroak eta transakzioak ikuskapen-prozedurak aplikatuta alderatzen dira, eta lan-
paperetan dokumentatzen dira, euskarri konbentzionalean edota informatikoan. 
BI3.2 Hautemandako akats edo ez-egiteen ondoriozko doikuntzak ikuskariari jakinarazten zaizkio. 

LB4: Zirkularizazioa bidaltzea, hartzea, dokumentatzea eta ebaluatzea, ikuskapen-programaren jarraibideei jarraituz. 
BI4.1 Zirkularizazio-gutunak prestatu eta entitate ikuskatuari aurkezten zaizkio, hark sina ditzan. 
BI4.2 Gutunak zirkularizazioaren xede diren taldeei bidaltzen zaizkie: bezeroei, hornitzaileei, bankuei, aholkulariei, 
aseguru-etxeei, etab. Ekitaldian egindako eragiketak kontuan izaten dira, eta erantzuteko gutun-azala behar bezala 
frankeatuta eta ikuskariaren helbidea jarrita bidaltzen du. 
BI4.3 Igorritako eta jasotako gutunak kontrolatzeko lan-orria ikuskariarengandik jasotako jarraibideen arabera 
prestatzen da. 
BI4.4 Jasotako datuak analizatu egiten dira, eta, hala badagokio, kontabilitate-datuekin berdinkatzen dira. 
BI4.5 Zirkularizazio-prozesuaren ondoriozko doikuntzak ikuskariari jakinarazten zaizkio. 
BI4.6 Zirkularizazioaren emaitzak dokumentatzen dira, eta horien berri ematen zaio ikuskariari. 

LB5: Lanaren fase bakoitzari buruzko txostena egitea, eta ikuskariari adieraztea. 
BI5.1 Egindako lan-faseetan, gorabeherak, erabilitako denbora, oharrak, etab. adierazten dira. 
BI5.2 Kontuan izan daitezkeen memorandumeko puntu bakoitzean detektatutako gorabeherak eta egitateak 
ikuskariari jakinarazten zaizkio, eta fase bakoitzean erabilitako denboraren berri ere ematen zaio. 
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LB6: Lantalde batean integratzea, trebetasun sozialak eta pertsonalak erabiliz. 
BI6.1 Entzuteko gaitasuna taldearekin ezarritako komunikazio guztietan erakusten da. 
BI6.2 Tolerantzia eta norberaren akatsak bere gain hartzea agerian jartzen dira taldearekin dituen eztabaida 
guztietan. 
BI6.3 Lankidetza eta talde-lana sustatzen, aplikatzen eta garatzen da. 
BI6.4 Lantaldearekiko konpromisoak garatu egiten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare lokala. Ekipo informatikoak. Periferikoak. Sistema eragileak, suebakiak, birusen kontrakoak, nabigatzaileak, posta 
elektronikoa, aplikazio orokorrak. Berariazko ikuskapen-aplikazioak. Komunikazio-gailuak. Fotokopiagailuak, faxa. 
Askotariko bulego-material eta -altzariak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Lanaren fase guztiei buruzko txostenak ikuskariarentzat. Lan-paperak eta memorandumak. Talde-lan eraginkorra. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresa edo erakunde ikuskatuen ekitaldiko artxibo iraunkorra. Indarrean den merkataritza-, zerga- eta lan-araudia. 
Autonomia-erkidegoko eta EBko araudia. Ikuskapenaren inguruko bibliografia. Enpresa ikuskatuari buruzko informazio 
ekonomiko, finantzario eta dokumentala. Auditoria-plan orokorra. Dokumentazioaren zirkulazioaren fluxu-diagramak. 
Barne-kontroleko eskuliburua. 

 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA KUDEATZEKO  
BULEGOTIKA-APLIKAZIOAK ERABILTZEA 

 

Kodea: UC0233_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipo informatiko erabilgarriak erabiltzaile-mailan badabiltzala egiaztatzea, eta haien eraginkortasuna bermatzea, 
ezarritako prozedurei eta arauei jarraikiz, gero kudeaketa eraginkor bat egin ahal izateko. 

BI1.1 Ekipo informatiko erabilgarrien oinarrizko funtzionamendua egiaztatu egiten da, abian jartzen dela eta 
indarrean diren barne-arauak eta xedapenak betetzen dituela ikusita, segurtasunari, datuen babesari eta 
konfidentzialtasun elektronikoari dagokienez. 
BI1.2 Sistema eragilea konektatzean, sare-konexioak eta telefono-sarbidea egiaztatzen dira, eta haien 
erabilgarritasuna eta karpeta edo webgune partekatuetarako sarbidea berresten da. 
BI1.3 Ekipo eta aplikazio informatikoetan detektatutako jardun anomaloa erabiltzaile gisa konpontzen da, behar 
denean laguntzako eskuliburuetara edo barneko edo kanpoko arduradun teknikoengana joz, ezarritako bide eta 
prozeduren bidez. 
BI1.4 Aplikazio informatikoak eguneratu egiten dira, eta, hala badagokio, erabilgarri ez dauden tresnak instalatzen 
dira edo bertsioak eguneratzen, egile-eskubideei dagokienez indarrean dauden barne-prozedurei eta xedapenei 
jarraikiz, eta, aukera denean, lizentziarik gabeko software libreko sistemak erabiliz. 
BI1.5 Dokumentazioa eduki behar duen ekipo informatikoaren eguneratze-hobekuntzak nagusi hurrenari 
proposatzen zaizkio, haren erabileran detektatutako akats edo gorabeherekin batera, erakundeak ezarritako 
prozeduren bidez. 
BI1.6 Erabilerako edo laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz 
lineaz kanpo erabiltzekoak, ekipo informatikoa erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan 
edo arazoetan. 
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LB2: Eskatutako informazioa intranetean edo Interneten eskuratzea eta antolatzea, jasotako jarraibideei eta ezarritako 
prozedurei jarraikiz, erakundearen jarduerak garatzeko, laguntzeko dauden bitarteko elektroniko eta eskuzkoen bidez. 

BI2.1 Informazio-iturriak identifikatu eta lehenetsi egiten dira, sartzeko erraztasunaren eta fidagarritasun 
egiaztatuaren arabera, erakundeak definitutako premien arabera. 

BI2.2 Jarduerarako behar den informazioa, erakundearen artxiboan erabilgarri dagoena, irizpide zehatzekin bilatuz 
eskuratzen da, ezarritako aldizkakotasunaz eguneratzen da, eta haren funtzionaltasuna eta osotasuna aztertzen 
da. 

BI2.3 Internetetik edo bestelako iturri legal eta etikoetatik behar den informazioa arin eskuratzen da, fidagarritasun 
egiaztatua duten bilaketa-tresnak erabiliz (bilatzaileak, gai-aurkibideak, bilaketa-eragileak eta beste). 

BI2.4 Sarean bilaketak egiteko irizpideak modu eraginkorrean erabiltzen dira, emaitza-kopurua murrizteko, iturri 
fidagarriena erabiliz. 

BI2.5 Eskuratutako datuak behar diren bulegotika-tresnak erabiliz lekualdatzen dira, eta gero erabiltzeko bitarteko 
dokumentuak sortzen dira, ezarritako segurtasun-sistemak aplikatuz. 

BI2.6 Bilaketaren emaitzak garbitzeko eta homogeneizatzeko eragiketak egiten dira: detektatutako akatsak 
zuzentzen dira, zentzurik gabeko balioak edo erregistro bikoiztuak ezabatzen dira, eta balio lehenetsiak edo beste 
batzuk esleitzen edo kodetzen dira, jasotako jarraibideen arabera. 

BI2.7 Jasotako informazioa, edo datuak garbitu eta homogeneizatu ondorengoa, artxibatu edota erregistratu egiten 
da, ezarritako barne-prozedurei jarraikiz. 

BI2.8 Barne- edo kanpo-sareko informazioa eskuratzeko eta bilatzeko dauden segurtasun- eta pribatutasun-arauak 
zorrotz errespetatzen dira. 

BI2.9 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB3: Maiz erabiltzen diren dokumentuak prestatzea, testuak prozesatzeko edo autoeditatzeko aplikazio informatikoak 
erabiliz, eskatutako informazioa ezarritako epeetan eta moduan entregatzeko. 

BI3.1 Jardun-esparruan behar diren dokumentuak (txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, 
memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, jakinarazpenak, barne-oharrak, eskabideak edo beste batzuk) 
idatzi egiten dira eskuizkribuek, ahots-iraulketak edo bestelako euskarriek emandako informazioa erabiliz, 
zehaztasunez eta formatu egokian gordeta, bulegotika-tresnak trebetasunez erabiliz. 

BI3.2 Maiz erabiltzen diren dokumentuetarako testu-txantiloiak sortzen dira, zehaztasunik ezak optimizatzeko eta 
murrizteko, bulegotika-aplikazio egokiak erabiliz, hala badagokio estilo-arauak eta irudi korporatiboa errespetatuz, 
dokumentu-motarekin gordez erabiltzaile-terminalean, sarean edo bestelakoetan, eta sailkatzeko jarraibideen 
arabera. 

BI3.3 Aurrez definitutako formatu bat duen dokumentazioa osatu egiten da informazioa oinarrizko dokumentu edo 
txantiloietan txertatuz eta formatuari eutsiz. 

BI3.4 Dokumentuetan sartutako datuetan zehaztasunik ezak edo akatsak dauden begiratzen da bulegotika-
aplikazioaren tresnen edo morroien laguntzaz, eta, hala badagokio, zuzendu edo emendatu egiten dira. 

BI3.5 Dokumentuak prestatzean ezarritako prozedura eta teknika mekanografikoak nagusitasunez eta doitasunez 
betetzen dira, lanerako jarrerari eutsiz, segurtasun- eta osasun-baldintza egokiei jarraikiz. 

BI3.6 Dokumentuen antolamendu hobea eskaintzen duten elementuak (goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, indizea, 
bibliografia edo beste batzuk) zuzen txertatzen dira dagokien tokian, hala badagokie iturriak aipatuz eta egile-
eskubideak errespetatuz. 

BI3.7 Lan-dokumentuetako informazioa berrerabili edo ezabatu egiten da, dagokionaren arabera, haren edukia 
gainbegiratuz, ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera, eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak 
errespetatuz. 

BI3.8 Testuak prozesatzeko edota autoeditatzeko dokumentuak mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien 
edukia gainbegiratuz, eta informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 

BI3.9 Azken dokumentu editatua dokumentu inprimatuarekin konparatzen da, haren doikuntza zehatza egiaztatuz, 
eta irakurgarritasuna galarazten duen lerro solterik, orrialde-jauzirik edo bestelakorik ez dagoela egiaztatuz, eta 
emaitzen kalitatea eta hobekuntza indartuz. 

BI3.10 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB4: Behar diren datu, kalkulu, eransketa, iragazte, estatistika edota grafiko zehatzak eskuratzea, kalkulu-orriak 
eskaintzen dituen funtzio guztiekin lan eginez, dokumentu fidagarriak eta kalitatezkoak sortzeko. 
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BI4.1 Kalkulu-orrien liburuak bulegotika-aplikazioaren tresnen bidez sortzen dira, orrien atalak erlazionatuz (egokia 
bada), eta erabiltzailearen terminalean, sarean edo beste lekuren batean gordetzen dira, erakundearen sailkatzeko 
jarraibideen eta dokumentu-motaren arabera. 

BI4.2 Kalkulu-orriak xede berriaren arabera eguneratzen dira berrerabili behar direnean, kalkulu-orriak berak dituen 
tresnen bidez. 

BI4.3 Kalkulu-orrietan maiz erabiltzen diren formulak eta funtzioak doitasunez erabiltzen dira, behar denean 
habiaratuz, eta lortutako emaitzak egiaztatu egiten dira, espero zirenak izan daitezen. 

BI4.4 Babesa behar duten gelaxka, orri eta liburuei sartzeko pasahitz eta kontrol egokiak ezartzen zaizkie 
aplikazioaren prestazioak erabiliz, eta zer segurtasun, konfidentzialtasun eta babes behar den zehazten da. 

BI4.5 Maiz erabiltzen diren grafikoak zehatz, azkar eta argi egiten dira morroiaren bidez, behar diren datu-barrutiak 
ezarriz, formatu eta titulu adierazgarriak aplikatuz, eta eskatutako informazio-motarako kokapen egokia zehaztuz. 

BI4.6 Orrialdeen eta inprimatze-arearen konfigurazioa ezartzen da tresnaren aukeren bidez, ondoren inprimatzeko. 

BI4.7 Kalkulu-orriak (dokumentuak) mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien edukia gainbegiratuz, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 

BI4.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB5: Dokumentazio- eta informazio-aurkezpenak modu eraginkorrean prestatzea, epeak errespetatuz, aplikazio 
informatikoak erabiliz, eta jasotako jarraibideen arabera, eskatutako informazioa eta irudi korporatiboa islatzeko. 

BI5.1 Hizlari bati azalpenetan laguntzeko aurkezpen grafikoak, pantailako proiekzioak, diapositibak edo gardenkiak 
trebeziaz prestatzen dira, jasotako jarraibideen arabera, hala badagokio aplikazio informatikoaren tresnak eta 
morroiak erabiliz, eta estilo- eta antolamendu-arauak errespetatuz. 

BI5.2 Edozein euskarri erabilgarritan egindako aurkezpenak mugitzeari, kopiatzeari edo ezabatzeari dagokienez, 
erakundeak ezarritako prozedurak azkar eta zorrotz aplikatzen dira, haien edukiak gainbegiratzen dira, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak betetzen dira. 

BI5.3 Adierazpen grafiko, taula, grafiko, kalkulu-orri, argazki, marrazki, organigrama, audio- eta bideo-artxibo eta 
bestelakoetan behar diren objektuak aurkezpen-motarako edo aurkezpenaren helbururako posizio egokienean 
txertatzen dira, dauden morroiak erabiliz hala dagokionean. 

BI5.4 Aurkezpenetan txertatutako objektuak eraginkortasunez animatzen dira behar denean, aplikazioan dauden 
morroien bidez, eta aurkezpenaren helburua edo emandako jarraibideak kontuan izanda. 

BI5.5 Erakundearen produktuak edo zerbitzuak Internet edo intranet bidez aurkeztean, informazioa modu 
konbentzigarrian aurkezten da, formatu-alderdi guztiak zainduz, eta webgunerako dokumentuaren estiloari, 
kokapenari eta motari buruzko barne-arauei jarraituz. 

BI5.6 Aurkezpenaren xede den informazioan edo dokumentazioan akats edo zehaztasun ezik ez dagoela 
egiaztatzen da, eta erakundearen sailkapen-jarraibideen arabera gordetzen da, proposatutako izenak edo, hala 
badagokio, ondoren azkar berreskuratzeko aukera ematen dutenak esleituz. 

BI5.7 Aurkezpen egiaztatuaren xede den informazioa edo dokumentazioa aurkezpenaren hartzaile diren pertsona 
edo entitateen esku jartzen da, aurreikusitako epeak errespetatuz, eta ezarritako moduan. 

BI5.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

BI5.9 Segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz errespetatzen dira. 

LB6: Barneko edo kanpoko datu-baseekin jardutea, behar den informazioa eskuratzeko eta eskaintzeko, ezarritako 
arauen arabera osotasunari, segurtasunari eta konfidentzialtasunari eutsiz. 

BI6.1 Kalkulu-orri edo datu-baseetako tauletan dauden datuak zuzen aurkezten dira, dokumentuari gehien komeni 
zaion formatua, ordena eta banaketa emanda, dokumentuaren helburuaren arabera titulu adierazgarrienak erabiliz, 
eta, hala badagokio, horiek premien edo jasotako jarraibideen arabera iragazita. 

BI6.2 Dokumentuak (gutun-azalak, etiketak edo bestelakoak) prestatzeko behar diren berariazko taula edo datu-
baseetako datuak ezarritako ordenaren arabera konbinatzen dira, erabilitako euskarri-motaren arabera behar diren 
bulegotika-aplikazioen bidez. 

BI6.3 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB7: Lanerako dokumentuetan datuak, taulak, grafikoak eta bestelako objektuak jasotako jarraibideen arabera sartzea, 
zenbait aplikazio informatikori eskatutako informazioa eraginkortasunez berrerabiltzeko. 

BI7.1 Taulak, kalkulu-orriak, grafikoak, marrazkiak, irudiak, hiperestekak eta abar leku egokian txertatzen dira 
dokumentuetan, haien osotasuna ziurtatuz.  
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BI7.2 Kalkulu-orritik eskuratutako objektuak dokumentuetan txertatzen dira, baldin eta testu-prozesadore batekin 
edo editatzeko programa batekin editatu behar badira. 

BI7.3 Diapositibak edota aurkezpenak aplikazioak dituen tresnen bidez bidaltzen dira lanerako dokumentuetara, 
haien jarraipena ziurtatzeko. 

BI7.4 Testuak, taulak, grafikoak eta beste objektu batzuk maiz erabiltzen diren mezu elektronikoetan sartzen dira 
tresnen bidez, eta irudi korporatiboa kontuan izanda. 

BI7.5 Txantiloiak konbinatu egiten dira formatu bereko edo beste formaturen bateko artxiboetan dauden datuekin 
aplikazioaren morroien bidez, jasotako jarraibideen arabera dokumentu banakatuak sortuz. 

BI7.6 Txertatutako objektuen kalitatea tresna egokiak erabiliz optimizatzen da (irudi-tratamendua, kolorea 
optimizatzea edo bestelakoak). 

LB8: Ekipo informatiko edota agenda elektronikoetan posta elektronikoko programak erabiltzea, prozeduren eta 
ezarritako araudiaren arabera, korrespondentziaren zirkulazioa eta erabilgarritasuna bermatzeko eta optimizatzeko. 

BI8.1 Jasotako komunikazioen helbidea eta gaia egiaztatu egiten dira helbide-liburuaren edo horretarako den 
beste tresnaren baten bidez, nahi ez diren mezuak saihesteko. 

BI8.2 Igorri behar diren komunikazioak identifikatzeko datuak (hartzailea, gaia, eranskinak, hartu-agiria, beste 
batzuk) nagusi hurrenak emandako datuekin edo datu-base, helbide-liburu edo beste nonbaitetik eskuratutakoekin 
egiaztatzen dira, hutsak edo akatsak detektatuz eta, hala badagokio, zuzenduz. 

BI8.3 Baliabide informatiko edo elektronikoen bidez jasotako edo igorritako korrespondentzia finkatutako irizpideen 
arabera sailkatzen da (erakundeak, datak, beste batzuk), hala badagokio segurtasun-kopia egokiak sortuz, barne-
prozedurei jarraikiz eta iraunkortasun-irizpideak erabiliz. 

BI8.4 Helbide-liburu informatiko edo elektronikoetan sartutako kontaktuak haiek ezagutzean eguneratzen dira, 
edukia ezabatuz edo erabilera optimizatzen duten informazio edo dokumentu berriak gehituz. 

BI8.5 Korrespondentzia edota dokumentazio erantsia azkar eta zehatz birbidaltzen dira (behar denean), hartzailea 
zehatz adieraziz eta mezuaren gorputza egokituz. 

BI8.6 Komunikazio informatiko edo elektronikoetako erroreak edo akatsak azkar eta eraginkortasunez 
identifikatzen eta zuzentzen dira, bere arduraren eremuan, eta, beharrezkoa denean, laguntza teknikoa eskatuz. 

BI8.7 Komunikazio-sistemetako legezko segurtasun- eta konfidentzialtasun-araudia zorrotz aplikatzen da mezuak 
birbidaltzean, erantzutean eta erregistratzean. 

BI8.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

BI8.9 Posta elektronikoa mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten da, haien edukia gainbegiratuz, eta informazioaren 
segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz betez. 

 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 

Bulegotika-ekipoak, terminal informatikoak, eramangarriak, inprimagailuak, eskanerra, faxa, fotokopiagailua, kamera 
digitalak, telefonia finkoko eta mugikorreko ekipoa, beste batzuk. Sare informatikoak, Internet, intraneta. Posta eta 
agenda elektronikoa. Aplikazio informatiko orokorrak: testu-prozesadorea, kalkulu-orria, aurkezpen grafikoko programak, 
datu-baseak, beste batzuk. Aplikazio informatiko orokorren morroiak. Bulego-materiala. Paper-birringailuak. Inprimakiak, 
informazio-eskaera, errekerimenduak, beste batzuk. Gardenkiak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 

Barne- edo kanpo-sarean eta erakundearen artxibo-sisteman informazioa bilatzea. Zuzen antolatutako eta 
eguneratutako informazioa, entrega-epeak betez. Ezarritako moduan eta garaiz eskuratu, ordenatu, prestatu, integratu 
eta transmititutako informazioa. Dokumentazio akatsik gabe prestatua, modu antolatuan aurkeztua eta egituratua. 
Dokumentazio ondo babestua. Aurkezpenak zenbait euskarritan: artxibo elektronikoak, gardenkiak, beste zenbait. 
Sarean inportatzea eta esportatzea. Erakundearen segurtasuneko eta konfidentzialtasuneko barne- eta kanpo-arauak 
betetzea. Gorabeherak laguntzako eskuliburuen bidez konpontzea. Ingurumenarekiko errespetua. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 

Gai hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena babestea eta zaintzea, segurtasun 
elektronikoa, administrazio elektronikoa. Gai hauei buruzko eskuliburuak euskarri konbentzionalean edo informatikoan 
(linean nahiz lineaz kanpo): barne-prozedura, estiloa, ekipo informatikoen erabilera, bulegoko makinak eta aplikazio 
informatikoak. Laguntza-programak. Posta-informazioa. Sarean argitaratutako informazioa. Askotariko argitalpenak: 
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aldizkari ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-aldizkariak, beste zenbait. Informazioa aurkezteko eta 
dokumentuak eta txantiloiak egiteko formatuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
KONTABILITATEA ETA FISKALITATEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

IKUSKAPENA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

BULEGOTIKA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

IKUSKAPENERAKO KONTABILITATE-KUDEAKETAKO ETA KUDEAKETA 
ADMINISTRATIBOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 
2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
KONTABILITATEA ETA FISKALITATEA 
 

Kodea: MF0231_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0231_3 Kontabilitate- eta zerga-kudeaketa egitea. 

 

Iraupena: 240 ordu 

 
 

1.1 prestakuntza-atala 
KONTABILITATE KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0314 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 (kontabilitate-egoerak prestatzeari eta zuzen 

interpretatzeari dagokionez), LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kontabilitatearen ikuspegitik, enpresa-ondareari eragiten dioten eragiketa ekonomiko eta finantzarioak justifikatzeko 
dokumentuetan adierazitako informazioa zuzen interpretatzea. 

EI1.1 Frogagirietan islatutako ondare-elementuak identifikatzea, ondare-masetan sailkatuz eta enpresa-jardueran duten 
funtzioarekin erlazionatuz. 
EI1.2 Frogagirietan islatutako diru-sarrera eta gastuen azalpen guztiak, haien izaera eta enpresa-jarduerarekin duten 
erlazioa identifikatzea. 
EI1.3 Merkataritzako dokumentu-mota guztiak zuzen deskribatzea, eta zer eragiketa-motari dagozkion adieraztea. 
EI1.4 Merkataritzako dokumentuetan kontabilitaterako dagoen informazio garrantzitsua azaltzea. 

A2: Kontu-sail biko kontabilitate-metodoa, haren tresnak eta faseak zuzen interpretatzea. 
EI2.1 Kontu kontzeptua enpresa-elementuak adierazteko eta neurtzeko tresna gisa zehaztea. 
EI2.2 Kontu-motak eta haietako bakoitzaren kargu- eta abonu-hitzarmenak identifikatzea. 
EI2.3 Kontu-sail biko kontabilizazio-metodoa azaltzea. 
EI2.4 Enpresa baten zenbait eragiketa ekonomiko eta finantzarioren ezaugarri diren frogagiriak emanik, hauek eskatzen 
dira: 

- Dokumentu bakoitzeko eragiketa-mota azaltzea. 
- Eragiketa bakoitzean parte hartzen duten ondare-elementuak edo diru-sarrera eta gastuen azalpenak 

identifikatzea. 
- Ondare-elementu bakoitzeko aldakuntzak eta haien zenbatekoa zehaztea. 
- Tartean diren ondare-elementuen kontu adierazgarri bakoitzeko karguaren edo abonuaren zenbatekoa zehaztea. 

A3: Ekonomia-ziklo bati buruzko informazioa prestatzea, kontabilitate-metodologia eta kontabilitate-plan orokorraren 
printzipioak eta arauak egoki aplikatuz. 

EI3.1 Ekonomia-ziklo oso baten kontabilitate-prozesuaren faseak bereiztea, eta horietako bakoitzaren funtzioa zehaztea. 
EI3.2 Kontabilitateko dokumentazioaren legalizazioa arautzen duten lege-preskripzioak interpretatzea. 
EI3.3 Ibilgetuaren amortizazio teknikoaren funtzioa zehaztea, eta prozesuan gehien erabiltzen diren metodoak azaltzea. 
EI3.4 Kontabilitate-aldizkakotzearen funtzioa azaltzea. 
EI3.5 Kontabilitate-plan orokorraren funtzioa merkataritza-legeria espainolaren eta Europar Batasuneko direktiben 
esparruan interpretatzea. 
EI3.6 Kontabilitate-plan orokorraren egitura interpretatzea, eta nahitaez bete beharreko atalak bereiztea. 
EI3.7 Kontabilitate-plan orokorreko kontuen koadroaren egitura enpresa-mota jakin batzuen berariazko kontabilitate-
planen diseinuan aplikatzea. 
EI3.8 Kontabilitate-plan orokorrean ezarritako kontabilitate-printzipioak eta balorazio-arauak azaltzea. 
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EI3.9 Kontabilitate-plan orokorreko talde, azpitalde eta kontu nagusietan ezarritako funtsezko definizio eta kontabilitate-
erlazioak azaltzea. 
EI3.10 Galera-irabazien kontuaren egitura azaltzea, eta hark ezartzen dituen emaitza-mota guztien arteko aldeak 
zehaztea. 
EI3.11 Egoera-balantzearen egitura azaltzea, eta haren epigrafe guztien arteko erlazioak adieraztea. 
EI3.12 Hasierako ondare-egoera islatzen duten datuak eta enpresa baten ekitaldi ekonomiko bateko eragiketak 
justifikatzeko dokumentuak emanik, honako hauek eskatzen dira: 

- Dokumentuetako eragiketak kontu-sail biko idazpenetan erregistratzea, kontabilitate-plan orokorraren 
printzipioak eta balorazio-arauak aplikatuz. 

- Egunkariko informazioa liburu nagusiko kontuetara eramatea. 
- Baturak eta saldoak egiaztatzeko balantzea zuzen egitea. 
- Kontabilitate-plan orokorraren irizpideak aplikatuta behar diren hornidurak jartzea eta aplikatzea. 
- Proposatutako amortizazio teknikoaren arabera egokiak diren amortizazioak jartzea, kontabilitate-plan 

orokorraren irizpideak aplikatuz. 
- Egokiak diren kontabilitate-aldizkakotzeko idazpenak egitea. 
- Erregularizazio-prozesuaren bidez emaitza lortzea. 
- Egoera-balantzea eta galera-irabazien kontua egitea, kontabilitate-plan orokorraren irizpideak aplikatuz. 
- Memoriaren edukia proposatutako kasura egokituta zehaztea. 
- Emaitza ezarritako argibideen arabera banatzea. 

A4: Kontabilitate-informazioa aztertzea, transmititzen duen ekonomia- eta finantza-egoera zuzen interpretatuz. 
EI4.1 Ekonomia-, finantza- eta joera-analisien funtzioak definitzea, eta analisi horien arteko aldeak eta erlazioak 
ezartzea. 
EI4.2 Analisirako garrantzitsua den informazioa informazio hori ematen duten kontabilitate-egoerekin erlazionatzea. 
EI4.3 Analisirako tresna hauek definitzea, eta haien funtzioa azaltzea: 

- Maniobra-fondoa. 
- Cash flow finantzarioa eta cash flow sortua. 
- Batez besteko heltze-aroa. 
- Palanka-efektu operatiboa. 
- Lokagunea edo errentagarritasun-atalasea. 
- Palanka-efektu finantzarioa. 

EI4.4 Enpresa baten egoera ekonomiko eta finantzarioaren urteko kontu adierazgarriak emanik, honako hauek eskatzen 
dira: 

- Kontabilitate-informazioa analisiaren eskakizunaren arabera ordenatzea, eta aktiboko, pasibo galdagarriko eta 
ondare garbiko elementuen balioa zehaztea. 

- Ekonomia-, finantza- eta joera-analisirako garrantzia duten diferentzia, portzentaje, indize eta ratioak kalkulatzea. 
- Emaitzak interpretatzea, analisiaren elementu guztiak erlazionatuz. 

A5: Lan bat egitean zorrotz eta doitasunez jardun behar dela jakitea, eta enpresak garapen ekonomikoan eta sozialean duen 
garrantzia baloratzea. 

EI5.1 Enpresak garapen ekonomikoan zer garrantzi duen azaltzea. 
EI5.2 Kontabilitate-betebeharrak ez betetzeak edo haietan zehaztasun faltak izateak enpresari zer ondorio dakarzkion 
deskribatzea. 
EI5.3 Enpresa baten kontabilitate-datuak emanik, datu horietan akats batzuk daudela, honako hauek eskatzen dira: 

- Egindako akatsak azaltzea. 
- Enpresarentzat zer ondorio izan ditzaketen analizatzea. 
- Enpresaburuaren ardura baloratzea. 

 

Edukiak: 

1.  Kontabilitate-teoria 
- Kontabilitate-informazioa Sarrera. Enpresa-tipologia, kontabilitatearen ikuspegitik. Enpresaren ondarea. Ondare-

masak. Ezaugarriak. 
- Kontuak. 

• Kontabilitate-kontuak. 

• Kontuen kargu- eta abonu-hitzarmena. 

• Kontu-sail bikoitza. 

• Oinarrizko kontabilitate-araudia. 

• Kontabilitate-liburuak. 

• Inbentarioen liburua eta urteko kontuak. 
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• Liburu egunkaria. 

• Liburu nagusia. 

• Enpresa-liburuen legalizazioa. 

• Liburuak zaintzea. 

2.  Kontabilitate-plan orokorra (07). 
- Merkataritza-legeriaren erreforma kontabilitate-arloan. 

• 2003ko abenduaren 20ko 60/2003 Legea. 

• Kontabilitatearen Erreformarako Legea (16/2007 Legea). 

• 2007ko azaroaren 16ko 1514 eta 1515/2007 EDak. 
- KPO berriaren egitura. 

• Kontabilitatearen kontzeptuzko esparrua. 

• Erregistro- eta balorazio-arauak. 

• Urteko kontuak. 

• Kontu-koadroa. 

• Kontabilitateko definizioak eta erlazioak. 
- Kontzeptuzko esparrua. 

• Kontabilitate-printzipioak. 

• Urteko kontuak osatzen dituzten elementuak. 

• Urteko kontuen elementuen kontabilitate-erregistrorako irizpideak. 

• Balorazio-irizpideak. 

• Orokorrean onartzen diren kontabilitateko printzipioak eta arauak. 

3.  Ondare-masen tratamendua. 
- Ibilgetu materiala. 

• Ibilgetu materialaren balorazioa. 

• Balio-zuzenketak. Amortizazioak eta hornidurak. 

• Ondasun higiezinetako inbertsioak. 
- Aktibo ukiezina. Errentamenduak. 

• Aktibo ukiezinaren kontzeptua. 

• Aktibo ukiezinen hasierako eta geroko balorazioa. 

• Ibilgetu ukiezinaren arau bereziak. 

• Errentamenduak. Kontzeptua. 

• Finantza-errentamendua. 

• Errentamendu operatiboa 

• Lursail eta higiezinen errentamendua. 
- Aktibo finantzarioak. 

• Ezaugarriak. 

• Kobratu beharreko maileguak eta kontu-sailak. 

• Mugaegunera arte mantentzen diren inbertsioak. 

• Negoziatzeko mantentzen diren aktiboak. 

• Galera-irabazietan aldaketak dituzten arrazoizko balioko beste aktibo 
- finantzario batzuk. 

• Enpresen ondareko inbertsioak (enpresa talde, taldeaniztun eta elkartuenak). 

• Salgai dauden aktibo finantzarioak. 

• Aktibo finantzarioen baja. 
- Pasibo finantzarioak. Definizioa eta sailkapena. Pasibo finantzarioen bajak. Norberaren ondarearen tresnak. 

Finantza-tresna bereziak. Emandako edo jasotako fidantzak. 
- Izakinak. Atzerriko moneta. 

• Izakinak balioztatzeko irizpideak 

• Erosketa-prezioa. Ekoizpen-kostua 

• Zerbitzuen prestazioko izakinen kostua. 

• Izakinen geroko balorazioa. 

• Atzerriko monetan egiten diren transakzioak. 

• Urteko kontuak aurkezpen-monetara bihurtzea. 
- Sarrerak. Kontzeptua. Salmenten diru-sarrera. Merkataritza-eragiketen ondoriozko kredituak baloratzea. Zerbitzuak 

emateagatiko diru-sarrerak. 
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- BEZa, IGICa eta SZ. 

• BEZerako kontabilitate-kontuak. 

• Jasandako BEZa, kengarria eta kengarria ez dena. 

• Jasanarazitako BEZa 

• IGICa. 

• Etekinen gaineko zerga. 

• SZrako kontabilitate-kontuak. 
- Hornidurak. Kontzeptua. Azterketa eta balorazioa. Horniduren kontuak. Hornidurei buruzko kontabilitate-idazpenak. 
- Langileen ordainsariengatiko pasiboak. Kontzeptua eta motak. Langileen ordainsariak epe luzean kontabilizatzea. 

Akzioetan oinarritutako ordainketak. 

4.  Urteko kontuak. 
- Eredu arruntak eta laburtuak. Mugak. 
- Balantzea. Eredu arrunta. Eredu laburtua. 
- Galera-irabazien kontua. Eredu arrunta. Eredu laburtua. 
- Ondare garbiko aldaketen egoera. Eredu arrunta. Eredu laburtua. 
- Eskudiruaren fluxuen egoera. 

• Ustiapen-jardueren eskudiruaren fluxuak. 

• Inbertsio-jardueren eskudiruaren fluxuak. 

• Finantzaketa-jardueren eskudiruaren fluxuak. 
- Memoria. Eredu arrunta. Eredu laburtua. 

5. Urteko kontuen analisi ekonomikoa eta finantzarioa. 
- Analisi ekonomikoaren eta finantzarioaren arteko funtzioak eta aldeak. 
- Analisirako tresnak. 

• Maniobra-fondoa. 

• Zorpetze-maila. 

• Cash flowa. 

• Heltze-aroa. 

• Palanka-efektu operatiboa. 

• Errentagarritasun-atalasea. 

• Palanka-efektu finantzarioa. 

• Portzentajezko analisia. 

• Ratio aipagarriak. 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 
ZERGA-KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0315 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 (BEZari dagokionez) eta LB4 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Enpresaren jarduera ekonomikoa zergapetzen duten zergen kuota likidagarriak kalkulatzea, eta haren aitorpen-
likidazioei dagokien dokumentazio guztia prestatzea, indarrean den merkataritza- eta zerga-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Indarrean den zerga-legeria identifikatzea, eta zerga-mota bakoitzari aplikatzekoak diren arauak azaltzea. 
EI1.2 Zuzeneko zergapetzea eta zeharkako zergapetzea bereiztea, eta bakoitzean sartzen diren zerga nagusiak 
zehaztea. 
EI1.3 Pertsona fisiko diren zergadunentzat aplikatzekoak diren errendimenduen estimazioaren araubideak bereiztea. 
EI1.4 Oinarrien estimazioaren zerga-araubide bakoitzaren eskakizun formalak deskribatzea, abantailak eta eragozpenak 
zehaztuz. 
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EI1.5 BEZaren subjektu pasiboei aplikatzekoak zaizkien araubideak bereiztea. 
EI1.6 Kontabilitate-emaitza eta zerga-emaitza bereiztea, eta biak sozietate-zergaren kalkuluan uztartzeko prozedurak 
zehaztea.  
EI1.7 Zergak aitortzeko eta likidatzeko epeak eta prozedurak zehaztea. 
EI1.8 Merkataritza-sozietate baten egoera islatzen duen kontabilitate- eta zerga-informazioa emanda, hauxe eskatzen 
da: 

- Sozietate-zergaren kuota diferentziala kalkulatzea, eragiketa hauek eginez: 
- Diferentzia iraunkor eta behin-behinekoengatiko doikuntzak. 
- Zerga-oinarria kalkulatzea, aurreko ekitaldietako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa eginez. 
- Kuota osoa kalkulatzea. 
- Kuota likidoa kalkulatzea, dagozkion kenkariak eta hobariak aplikatuz. 
- Kuota diferentziala kalkulatzea, atxikipenak eta konturako ordainketak kenduz. 
- Sozietate-zerga aitortzeko eta likidatzeko dokumentuak prestatzea. 

EI1.9 Banako enpresaburu baten egoera islatzen duen kontabilitate- eta zerga-informazioa emanda, hauxe eskatzen da: 
- Enpresari aplikatzekoa zion zerga-oinarriaren estimazio-araubidea identifikatzea. 
- Estimazio-araubide objektiboari eta zuzenekoari dagozkien zerga-betebeharrak zehaztea, eta enpresari 

aplikatzekoa zaion sistemaren arabera ordaindu behar den kuotan zer eragin duten ezartzea. 
- BEZ likidagarriaren kontzeptuak kalkulatzea, dagozkion kontabilitate-idazpenak eginez. 
- PFEZren kuota diferentziala kalkulatzea. 
- BEZa eta PFEZ aitortzeko eta likidatzeko dokumentuak prestatzea. 

A2: Lan bat egitean zorrotz eta doitasunez jardun behar dela jakitea, eta enpresak garapen ekonomikoan eta sozialean duen 
garrantzia baloratzea. 

EI2.1 Enpresak garapen ekonomikoan zer garrantzi duen azaltzea. 
EI2.2 Zerga-betebeharrak ez betetzeak edo haietan zehaztasun faltak izateak enpresari zer ondorio dakarzkion 
deskribatzea. 
EI2.3 Enpresa baten zerga-datuak emanik, datu horietan akats batzuk daudela, honako hauek eskatzen dira: 

- Egindako akatsak azaltzea. 
- Enpresarentzat zer ondorio izan ditzaketen analizatzea. 
- Enpresaburuaren ardura baloratzea. 

 

Edukiak: 

1.  Tributuen Lege Orokorraren sarrera 
- Zerga-antolamenduaren xedapen orokorrak. 

• Sarrera. 

• Zergak: kontzeptua eta klaseak. 

• Zerga-arauak. 

• Zerga-betebeharrak. 

• Zerga-obligaziodunak. 

• Zerga-betebeharra kuantifikatzea. 

• Zerga-zorra. 

• Zerga-zorra azkentzea. 
- Zerga-prozedurak. 

• Kudeaketa-prozedura. 

• Ikuskatze-prozedura. 

• Zerga-bilketarako prozedura. 

• Zehatze-prozedura. 

• Berrikuste-prozedura administrazio-bidean. 

2.  Sozietateen gaineko zerga 
- Diferentzia iraunkor eta behin-behinekoak. Kontzeptua. Motak. Kalkulua. 
- Zerga-oinarri negatiboaren kontzeptua. 

• Kalkulua eta inplikazioak. 

• Konpentsazioak. Aldiak. 
- Zerga-karga geroratzea. Denbora-epeak. Legeak. 
- Kontabilitatearen eta fiskalitatearen arteko desadostasunak. 

• Kontabilitate-araudia eta zerga-araudia. 
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• Bi araudiak bateragarri egitea. 

• Doikuntza-idazpenak. 

3.  Balio erantsiaren gaineko zerga 
- Zergapeko egitatea. Salbuespenak. Jarduera-lekua 

• Zergapetua egotea eta zergapetua ez egotea. 

• Salbuespenak. 

• Aplikazio-eremua. 
- Zerga-oinarria. Subjektu pasiboa. 

• Zenbateko fakturatua. 

• Ondasun higiezinetan barne ez hartzeko kasuak. 

• Subjektu pasiboa. Subjektu aktiboa. 
- Kenkariak eta itzulketak. 

• Kenkariak izateko kasuak. 

• Kenkariak ez izateko kasuak. 

• Hainbanaketa-erregela. 

• Esportatzaileei itzultzea. 

• Konpentsatu beharreko aitorpenak. 
- Zerga-tasak. 

• Normala. 

• Murriztua. 

• Supermurriztua. 

• Baliokidetasun-errekargua. 

• Tasa bereziak. 
- Zerga kudeatzea eta likidatzea. 

• Nahitaez aitortu behar dutenak. 

• Hiru hileroko aitorpenak. 

• Urteko aitorpena. 

• Zerga ordaintzea. 

4.  PFEZ. 
- Kontzeptu orokorrak. 

• Definizioa. 

• Lurralde-esparrua. 

• Aitortu beharreko errentak. 

• Errenta zergagabeak eta errenta ez-zergapetuak. 

• Aitorpena nahitaez egin behar dutenak. 

• Zerga-aldia eta sortzapena. 
- Zerga-oinarria. 

• Lan pertsonalaren etekinak. 

• Kapitalaren etekinak. 

• Enpresa-jardueren eta lanbide-jardueren etekinak. 

• Ondare-aldakuntzak. 

• Errenta-egozpenak. 
- Oinarri likidagarria. Murrizketak. 
- Kuota osoa. Kalkulua. Kenkariak. 
- Zerga-zorra. 

• Atxikipenak eta konturako ordainketak. 

5.  Enpresa txikientzako zerga-araubidea 
- Baldintzak. 

• Pizgarri fiskalak 

• Kenkari bereziak. 
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1.3 prestakuntza-atala 
KONTABILITATE-SISTEMA INFORMATIZATU BAT INSTALATZEA ETA 
KONTROLATZEA 
 

Kodea: UF0316 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 (ekonomia-, finantza- eta ondare-txostenak euskarri 

informatikoarekin egiteari dagokionez) eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Fakturazioko, kontabilitateko eta zerga-kudeaketako informatika-aplikazioak erabiltzea. 
EI1.1 Aplikazioak ezarritako zehaztapenen arabera instalatzea. 

EI1.2 Erabiltzen diren aplikazioen funtzioak eta prozedurak analizatzea. 
EI1.3 Sozietate baten jarduera islatzen duten ekonomia- eta zerga-datuak emanda, hauxe eskatzen da: 

- Ekonomia-ziklo bati dagokion kontabilitate-prozesua egitea. 
- Eskatutako analisi ekonomiko eta finantzariorako egokiak diren adierazleak kalkulatzea. 
- BEZaren, PFEZren eta sozietate-zergaren aitorpenak eta likidazioak 
- prestatzea. 

EI1.4 Enpresa baten salerosketako zenbait egoera eta behar den dokumentazioa emanik (albaranak, fakturak, kargu- 
eta abonu-orriak, beste batzuk), hauxe eskatzen da: 

- Dokumentazio hori behar bezala betetzea, ondoren kontabilitate-erregistroa egiteko. 
 

Edukiak 

1.  Merkataritza-kudeaketa bateratuko aplikazio informatikoak 
- Merkataritza-kudeaketa eta izakinak. 

• Bezeroen tratamendua. 

• Mailingak. 

• Katalogoak. 

• Tarifak. Produktuak. 

• Biltegiratzea. 

• Logistika. Banaketa. 
- Fakturazioa. 

• Kontzeptu fakturagarriak. 

• BEZa eta profesionalei egindako atxikipenak. 

• Laburpen-txostenak. 

2.  Finantza- eta kontabilitate-kudeaketako aplikazio informatikoak 
- Finantza- eta kontabilitate-kudeaketako aplikazio bat erabiltzea. 

• Kontu-koadroa. 

• Idazpenak. 

• Tresnak. 
- Kontabilitate-egoerak. Prestatzea eta aurkeztea. 
- Kalkulu-orrien finantza-aplikazioak. 

• Portzentajezko analisirako kalkulu-orria. 

• Ratioen bidezko analisirako kalkulu-orria. 

• Laburpenerako kalkulu-orriak. 

3.  Zerga-kudeaketako aplikazio informatikoak 
- PFEZ. Programa gurasoa. 
- BEZa. Zerga-administrazioaren kudeaketa-programa. 
- SZ. Zerga-administrazioaren kudeaketa-programa. 
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2. prestakuntza-modulua:  
IKUSKAPENA 

 
Kodea: MF0232_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0232_3 Ikuskaritza-zerbitzu baten kudeaketa administratiboa egitea 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

2.1 prestakuntza-atala 
IKUSKAPENAREN PLANGINTZA 
 

Kodea: UF0317 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ikuskapen-prozesua aztertzea, haren faseak, sortzen diren informazio-fluxuak eta erabiltzen diren tresnak identifikatuta. 
EI1.1 Ikuskapen-teknikak eta -prozedurak lanaren fasearen arabera azaltzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten jarduera eta enpresa baten ikuskapen-simulazio bat egiteko kasu 
praktiko batean: 

- Proposamen-gutunaren funtzioa deskribatzea. 
- Berrikuspenaren edo azterketaren puntu korapilatsuenei aurrea hartzeko aukera ematen duen ekonomia- eta 

finantza-analisirako tresnak identifikatzea. 
- Materialtasun kontzeptua zuzen interpretatzea. 
- Ikuskapen-plan orokorra prestatzeko adierazgarriak diren enpresa-arloak identifikatzea. 
- Azaldutako kasuan, enpresari buruz aldez aurretik dagoen informazioa zabaltzen lagundu lezaketen informazio-

iturriak identifikatzea. 
- Lanean erabilitako dokumentazioa, lan-paperak, formatua, sinboloak, markak eta erreferentziak azaltzea. 

A2: Enpresa baten barne-kontroleko prozedurak analizatzea. 
EI2.1 Barne-kontrola definitzea, eta haren bidez lortu nahi diren helburuak adieraztea. 
EI2.2 Enpresa-mota jakin baten ikuskapen-simulazio praktiko bat abiapuntu hartuta, hauxe egitea: 

- Barne-kontrola ebaluatzeko ezarritako kontrolen akatsak detekta ditzaketen galdera sortak betetzea. 
- Fluxu-diagrama baten bidez, ezarritako kontrolak ilustratzea. 
- Barne-kontroleko akats posibleak detektatzea, eta haien ondorioei buruz argudiatzea. 
- Arlo jakin baterako kontrol adierazgarriak ezartzea, eta haien gabeziaren arriskua adieraztea. 

A3: Behar diren trebetasun sozial eta pertsonalen berri izatea, lantalde batean integratzeko. 
EI3.1 Trebetasun sozial eta pertsonalak definitzea. 
EI3.2 Lan-ingurunea definitzen duten ezaugarriak emanda, hauxe eskatzen da: 

- Idatzizko eta ahozko harremanak erraz izatea, eta komunikazio eraginkorrak behar bezain maiz. 
- Lidergo-trebetasunak erabiliz talde-lana sustatzea, pertsonak inspiratuz eta motibatuz, kideen lana errespetatuz 

eta sinergia lortzen lagunduz. 
- Lana modu metodikoan eta antolatuan egitea. 

 

Edukiak 

1.  Ikuskapenaren sarrera 
- Enpresa-informazioa. Urteko kontuak. 
- Orokorrean onartzen diren ikuskapen-arauak. 

• Arau orokorrak. 
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• Lana burutzeari buruzko arauak. 

• Txostenak prestatzeari buruzko arauak. 

• Finantza Informazioari buruzko Nazioarteko Arauak (FINA). 
 

2.  Ikuskapenaren plangintza 
- Barne-kontrola. Oinarrizko kontzeptuak. Motak. 

• Barne-kontrolaren ebaluazioa. 

• Barne-kontrolaren mugak. 

• Ikuskapenaren plangintza. Faseak. 
- Ikuskapen-arriskua. 

• Ikuskapeneko arrisku-motak. 

• Ikuskapeneko arrisku-mailak. 

• Ebidentzia eskuratzeko metodoak. 
- Lana dokumentatzea. Kontzeptua eta eragiketak. Motak. Kodetzea. Zaintza eta mantentze-lanak. Ikuskapen-

txostena 

3.  Ikuskapenaren problematika 
- Ikuskariaren problematika. Talde-lana. 

4.  Komunikazioa enpresan. 
- Komunikazioak eta enpresa. 

• Enpresetan sortzen diren komunikazio-motak. 

• Enpresa-komunikazioetan erabiltzen diren baliabideak. 

• Korrespondentzia eta posta-objektuak bidaltzea. 

• Presazko komunikazioak. 
- Ahozko komunikazioa. 

• Elementuak eta funtzioak. 

• Hitzezko hizkuntzaren eragina. 

• Hitzezko komunikazioaren ezaugarriak. 

• Ahozko komunikazioak enpresan. 

• Telefonoa enpresa-jardueran. 
- Lidergoa. Horretarako sortu edo horretan ikasi. Ezaugarriak. Motibatzeko gaitasuna. Kontrolatzeko gaitasuna. 
- Talde-lana. Oinarriak. Garapena. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
ENPRESAKO ARLOEN IKUSKAPENA 
 

Kodea: UF0318 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ikuskapen-prozedurak aplikatzea lanaren garapena interpretatuz eta dokumentatuz eta dagokion aplikazio informatikoa 
erabiliz. 

EI1.1 Kontu bateko saldoa abiapuntu hartuta, hura sortu duen transakzioa eta transakzioaren euskarri-dokumentua 
identifikatzen dira. 
EI1.2 Ondare-elementu jakin bat izanik, haren existentzia, balorazio zuzena eta erregistroa egiaztatzea, orokorrean 
onartzen diren kontabilitate-printzipioen arabera. 
EI1.3 Zirkularizazio-prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 Eragiketen etenaren xedea azaltzea. 
EI1.5 Merkataritza-sozietate baten egoera ekonomiko eta finantzarioa islatzen duen kontabilitate-informazioa emanda, 
hauxe eskatzen da: 
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- Enpresa simulatua ikuskatzeko prestatutako programak dituen ikuskapen-proben izaera azaltzea. 
- Edukia azaltzea eta, behar bada, prozedura hau behar duten arloetako zirkularizazio-gutunak prestatzea. 
- Gutun edo zirkular bidez egiaztatuko diren saldoen laginak hautatzea, eta laginetan lortutako emaitzak 

analizatutako populazio osora estrapolatzea. 
- Lortutako erantzunak enpresak emandako informazioarekin egiaztatzea, eta, behar bada, saldoa bateratzea. 
- Euskarri-dokumentazioan oinarrituta, erosketa, salmenta eta izakinen eragiketen etenak egitea. 
- Ikuskapen-programan aurreikusitako dokumentu-probak egiteko behar den euskarri-dokumentazioa 

identifikatzea. 
- Ikuskapen-programan prozedura hau egitea aurreikusia duten arloetan, ebidentzia lortzeko aukera ematen duten 

dokumentu-probak egitea. 
- Egindako ikuskapen-proben emaitzak, ateratako ondorioak eta proposatutako doikuntzak eta birsailkatzeak 

dagozkien lan-orrietan dokumentatzea. 
- Lanean egindako prozeduren oinarri diren orriak zuzen erreferentziatzea eta artxibatzea. 

EI1.6 Ikuskapen bat egitean artxiboak eta informazioa bilatzeko, kokatzeko eta antolatzeko sistema eragileak zer tresna 
dituen azaltzea. 
EI1.7 Ikuskapen-prozesu bat egingo zaion merkataritza-sozietate baten egoera ekonomiko eta finantzarioa islatzen duen 
kontabilitate-informazio beharrezko eta nahikoa emanda, hauxe eskatzen da: 

- Egin beharreko ikuskapena planifikatzeko behar den informazioa biltzeko eta antolatzeko dauden tresna 
informatikoak azaltzea. 

- Behar diren ikuskapen-txostenak egitea, dagozkien tresna informatikoak erabiliz. 
- Egindako ikuskapenaren emaitzak aurkeztea, tresna informatiko egokienak erabiliz. 

A2: Ikuskapen-lanaren gorabeherei buruzko prozedurak eta emaitzak analizatzea eta aplikatzea. 
EI2.1 Gerentziaren adierazpen-gutunaren edukia eta xedea azaltzea. 
EI2.2 Abokatu eta aholkularien eskumenei buruzko adierazpen-gutunaren edukia eta xedea azaltzea. 
EI2.3 Ikuskapen-txosten mota guztiak gorabeheren arabera azaltzea. 
EI2.4 Aurreko proposamenaren alderdiak eta birsailkatzeak biltzen dituen lanaren laburpen-orri bat egitea. 
EI2.5 Ikuskapenaren emaitzari buruzko txostena prestatzea. 
EI2.6 Merkataritza-erregistroan lortutako txosten errealak analizatzea, eta txosten-motatik eta, baldin badaude, haren 
salbuespenetatik aurreikus daitezkeen ondorioak kalkulatzea. 
EI2.7 Gerentziari bidalitako barne-kontrolari buruzko txostenaren edukia eta xedea azaltzea. 

 

Edukiak 

1.  Aktiboa ikuskatzea. 
- Ibilgetu materiala. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
- Ibilgetu ukiezina. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
- Aktibo finantzarioak. 

• Berezitasunak. 

• Taldeak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
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- Izakinak, bezeroak, kobratu beharreko kontuak eta salmentak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak 

2.  Ondare garbiaren ikuskapena 
- Fondo propioak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
- Balio-aldaketengatiko doikuntzak. 

• Balorazio-irizpideak. 

• Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 

3.  Pasiboa ikuskatzea 
- Hornitzaileak, ordaindu beharreko kontuak eta erosketak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
- Pasibo finantzarioak. 

• Berezitasunak. Taldeak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
- Hornidurak eta kontingentziak. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 

4.  Zerga-ikuskapena 
- Zerga-ikuskapena. 

• Kontuak. 

• Barne-kontrola. 

• Ikuskapenaren helburuak. 

• Ikuskapen-prozedurak. 

• Arrisku-puntuak. 

• Kontabilitateko printzipioak eta arauak. 
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5.  Memoria, eskudiruaren fluxuen egoera eta ondare garbiko aldaketen egoera ikuskatzea. 
- Memoria. Kontzeptua eta ezaugarriak. Edukia. Itxieraren ondorengo gertakariak. 
- Eskudiruaren fluxuen egoera. Kontzeptua eta ezaugarriak. Edukia. 
- Ondare garbiko aldaketen egoera. Kontzeptua eta ezaugarriak. Edukia. Analisia. Ondorioak. 

6.  Aplikazio informatikoak ikuskapen-prozesuan 
- Ikuskapen-dokumentuen ereduak. Sortzea eta konfiguratzea. Edukia. 
- Ikuskapen-txostena aurkeztea. Sortzea eta konfiguratzea. Edukia. 

 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
BULEGOTIKA 
 

Kodea: MF0233_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0233_2 Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-

aplikazioak erabiltzea. 
 

Iraupena: 190 ordu 

 

3.1 prestakuntza-atala 
SISTEMA ERAGILEA, INFORMAZIOA INTERNETEN/INTRANETEAN BILATZEA ETA 
POSTA ELEKTRONIKOA. 
 

Kodea: UF0319 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB8 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, 

informazioa bilatzeari, gordetzeari eta bidaltzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jarduera administratiboak egiteko dagoen ekipo informatikoa osatzen duten elementuen oinarrizko funtzionamenduaren 
berri izatea, haien eraginkortasuna bermatzeko. 

EI1.1 Ekipo informatikoaren hardwarea identifikatzea, eta haren oinarrizko funtzioak adieraztea. 
EI1.2 Softwarea eta hardwarea bereiztea. 
EI1.3 Softwarea zer den definitzea, eta sistema-softwarea eta aplikazio-softwarea bereiztea. 
EI1.4 Sistema eragilearen oinarrizko aplikazioak erabiltzea, lan-inguruneko oinarrizko aukerak konfiguratuz. 
EI1.5 Ordenagailuaren parte diren periferikoak bereiztea. Haien funtzioak. 
EI1.6 Konektatzeko/deskonektatzeko lanak zuzen egitea, eta maiz erabiltzen diren periferikoak zuzen erabiltzea. 
EI1.7 Sistema eragilearen interfazearen zatiak eta zertarako diren bereiztea. 
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala definituak dituen kasu praktiko batean, instalatutako sistema eragilearen eta 
softwarearen oinarrizko dokumentuak, eskuliburuak edo laguntza-fitxategiak eskura izanik, hau egitea: 

- Ekipo informatikoa martxan jartzea. 
- Ekipo informatikoa aztertuz, haren funtzioak, sistema eragilea eta instalatutako bulegotika-aplikazioak 

identifikatzea. 
- Sareko ekipoaren eta telefono-sarbidearen konexioen funtzionamendua egiaztatzea, sistema eragilea 

abiaraztean. 
- Behar diren bulegotika-aplikazioak morroiak erabiliz eta exekuzio-fitxategiak eta -prozedurak identifikatuz 

eguneratzeko oinarrizko eragiketak azaltzea. 
- Ekipo informatikoan lehenespenez instalatutako bulegotika-aplikazioetan ez dauden tresnak instalatzea, 

morroiak eta emandako aukerak erabiliz. 
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- Sistema eragileko informazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna zer tresnak ematen duten azaltzea, eta 
birusen kontrako programak eta suebakiak identifikatzea. 

A2: Sistemaren barruan, sarean, intranetean edo Interneten dagoen informazioa bilatzeko, berreskuratzeko eta antolatzeko 
tresnak modu zehatz eta eraginkorrean erabiltzea. 

EI2.1 Nabigatzaile bat eta sareko, intraneteko edo Interneteko bilatzaile bat bereiztea, eta haien tresnak eta ezaugarriak 
erlazionatzea.  
EI2.2 Interneteko nabigatzaile baten arriskuak eta segurtasun-mailak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3 Bilatzaile- eta metabilatzaile-motak identifikatzea, eta zer abantaila eta eragozpen dituzten ikustea. 
EI2.4 Egile-eskubideak arautzen dituen indarreko araudiaren oinarrizko ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5 Kasu praktiko batean, informazioa antolatzeko jarraibideak emanik, sistema eragilearen bilaketa-tresnak erabiliz 
hau egitea: 

- Egin beharreko eragiketa bakoitzarentzat sisteman dauden tresna egokiak identifikatzea. - Artxiboak edo 
karpetak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

- Artxiboak edo karpetak izendatzea edo berrizendatzea, argibideen arabera. 
- Maiz erabili behar diren artxibo edo karpetentzat lasterbideak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

EI2.6 Kasu praktiko batean, erakunde- edo sail-mota jakin baten informazio-beharren zerrenda emanik, hau egitea: 
- Kasu praktikoan eskatutako informazio-mota identifikatzea. 
- Eskatutako informaziorako egokiak diren informazio-iturriak identifikatzea eta aurkitzea (intranetean edo 

Interneten). 
- Bilaketak egitea, murrizketa-irizpide egokiak aplikatuz. 
- Informazioa eskuratzea eta berreskuratzea, helburuaren arabera. 
- Eskuratutako informazioaren egile-eskubideak identifikatzea, behar bada. 
- Erabilitako informazioa erregistratzea eta gordetzea, informazio-mota eta haren erabilerarako egokiak diren 

formatu eta lekuetan. 
- Interneteko informazio-iturriak haien euskarrietan antolatzea, gero azkar aurkitzeko eta berrerabiltzeko: 

gogokoak, historia eta estekak. 
- Informazioa mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 

A3: Posta-aplikazioen funtzioak informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan erabiltzea. 
EI3.1 Posta elektronikoko eta agenda elektronikoko aplikazioen ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta 
informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan duten erabilera bereiztea. 
EI3.2 Posta elektronikoa kudeatzean datuen segurtasun- eta babes-arauak errespetatzeak duen garrantzia azaltzea, eta 
sistema birus, har edo beste elementu batzuen bidez infektatzeak zer ondorio duen deskribatzea. 
EI3.3 Postako eta agenda elektronikoko helbide-liburua aplikazioaren tresnen bidez antolatzea eta eguneratzea, 
ikasgelan erabilitako helbide elektronikoko helbideak erabiliz. 
EI3.4 Kasu praktiko batean, erakunde baten korrespondentzia eta informazioa igortzeko eta hartzeko barne-prozedurak 
emanik, hau egitea: 

- Posta elektronikoko aplikazioa irekitzea. 
- Korrespondentzia hartzean igorlea(k) eta edukia identifikatzea. 
- Korrespondentzia hartzean mezua entregatu dela egiaztatzea. 
- Hartzailea(k) eta edukia txertatzea, korrespondentzia igortzean haiek identifikatzen direla ziurtatuz. 
- Mezua irakurtzea edota idaztea, transmititu beharreko informazioaren arabera. 
- Eskatutako artxiboak eranstea, posta elektronikoko aplikazioak ezarritako prozeduraren arabera. 
- Informazioa partaide guztiei banatzea, eta, behar bada, hura jasotzen dela ziurtatzea. 

EI3.5 Kasu praktiko batean, erakunde-mota jakin baten korrespondentziaren barne-prozedurak eta erregistro-arauak 
emanik, hau egitea: 

- Informazio guztiaren sarrera eta irteera erregistratzea, emandako prozedura-arauak betez. 
- Posta elektronikoak dituen karpeta-aukeren ezaugarriak erabiltzea. 
- Postako mezuak inprimatzea eta artxibatzea, emandako ekonomia-arauak eta ingurumen-inpaktua kontuan 

hartuta. 
- Korrespondentzia emandako sailkatze-jarraibideen arabera gordetzea. 
- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 

eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

 

Edukiak: 

1.  Ordenagailuari buruzko sarrera (hardwarea, softwarea): 
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- Hardwarea. 

• Tipologia eta sailkapenak. 

• Oinarrizko ekipo informatiko baten arkitektura. 

• Osagaiak: prozesatzeko unitate zentrala (PUZ), memoria zentrala eta memoria-motak. 

• Periferikoak: sarrerako eta irteerako gailuak, biltegiratze-gailuak eta multimedia gailuak. 
- Softwarea. 

• Softwarearen definizioa eta software-motak. 

• Sistema eragileak: helburuak, konposizioa eta eragiketa. 

2.  Ohiko sistema eragileen oinarrizko erabilera: 
- Sistema eragilea. 
- Interfazea. Lan-ingurunearen atalak. Lan-ingurunean mugitzea. Lan-ingurunearen konfigurazioa. 
- Karpetak, direktorioak eta haiekin egiten diren eragiketak. Definizioa. Sortzea. Izena aldatzea. Irekitzea. Kopiatzea. 

Lekuz aldatzea. Ezabatzea. 
- Fitxategiak eta haiekin egiten diren eragiketak. Definizioa. Sortzea Izena aldatzea. Irekitzea. Gordetzea. Kopiatzea. 

Lekuz aldatzea. Ezabatzea. 
- Sistema eragilearen aplikazioak eta tresnak. 
- Sistema eragilean arakatzea/nabigatzea. 
- Sistema eragilearen elementuak konfiguratzea. 
- Erabiltzaile-kontuak erabiltzea. 
- Babeskopia sortzea. 
- Babeskopia bat egiteko euskarriak. 
- Sare-ingurune batean oinarrizko eragiketak egitea. 

• Sarbidea. 

• Sareko baliabideak bilatzea. 

• Sareko baliabideekin egin daitezkeen eragiketak. 

3.  Interneten informazioa bilatzeari buruzko sarrera: 
- Internet zer den. 
- Interneteko aplikazioak enpresaren barruan. 
- Interneten historia. 
- Lotutako terminologia. 
- TCP/IP protokoloa. 
- Helbideratzea. 
- Interneteko sarbidea. Hornitzaileak. Motak. Softwarea. 
- Interneteko segurtasuna eta etika. Etika. Segurtasuna. Edukiak. 

4.  Webean nabigatzea: 
- Definizioak eta terminoak. 
- Nabigazioa. 
- Historia. 
- Irudiak maneiatzea. 
- Gordetzea. 
- Bilatzea. 
- Estekak. 
- Gogokoak. 
- Inprimatzea. 
- Cachea. 
- Cookiak. 
- Segurtasun-mailak. 

5.  Posta elektronikoa informazio-trukerako erabiltzea eta konfiguratzea: 
- Sarrera. 
- Definizioak eta terminoak. 
- Funtzionamendua. 
- Posta elektronikoaren kudeatzaileak. 

• Leihoak. 

• Mezu bat idaztea eta bidaltzea. 

• Posta irakurtzea. 

• Mezu elektronikoei erantzutea. 
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• Mezuak antolatzea. 

• Posta inprimatzea. 

• Helbide-liburua. 

• Mezuak iragaztea. 
- Web-posta. 

6.  FTP fitxategiak transferitzea: Sarrera. Definizioak eta lotutako terminoak. 
 
 

3.2 prestakuntza-atala 
TESTU-TRATAMENDUETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0320 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, testu-tratamenduari 

dagokionez 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1 Testu-prozesadorearen funtzioak zehatz eta trebetasunez erabiltzea dokumentuak prestatzean, eta aplikazio beraren 
edo beste baten formatuko testuak, irudiak edo beste objektu batzuk txertatzea. 

EI1.1 Testu- eta autoedizio-prozesadoreen prestazioak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
eta tresnak deskribatzea. 
EI1.2 Aplikazioaren morroiak eta txantiloiak erabiltzea edo dokumentu huts batzuekin dokumentuen txantiloiak sortzea, 
hala nola txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, 
jakinarazpenak, barne-oharrak eta eskabideak. 
EI1.3 Kolore eta formatu egokiek duten eraginen garrantzia azaltzea, erakunde tipo baten zenbait dokumentu eta estilo-
parametroak edo estilo-liburua abiapuntu hartuta. 
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean dokumentuak prestatzea, testuak prozesatzeko 
bulegotika-tresnak eskaintzen dituen aukerak erabiliz. 

- Testua, taulak, grafikoak eta irudiak txertatzeko aplikazioa edo, behar bada, ingurunea erabiltzea. 
- Eskatutako dokumentuak prestatzeko behar diren funtzioak, prozedurak, morroiak eta, behar badira, laguntza-

eskuliburuak erabiltzea. 
- Aldez aurretik biltegiratu eta erabili den informazioa berreskuratzea (baldin eta ahal, behar eta komeni bada), 

transkripzio-akatsak saihesteko. 
- Sistema informatikoarekin datuak sartzean eta maneiatzean egiten diren hutsak zuzentzea, sortutako 

dokumentua eskuz edo aplikazioaren prestazioren baten bidez egiaztatuz (hala nola zuzentzaile ortografikoa, 
bilatu eta ordeztu, edo besteren bat). 

- Testuari formatu-ezaugarriak aplikatzea, kasu bakoitzean proposatutako dokumentuaren ezaugarrien arabera. 
- Testuan objektuak txertatzea, toki eta modu egokian, morroi edo tresnak erabiliz, eta irakurketa arintzea. 
- Goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, jauziak edo orrialdea konfiguratzeko beste elementu batzuk leku egokian 

gehitzea, dokumentuaren lehen orrialdea, sekzioak edo beste atal batzuk zehatz bereiziz. 
- Edukia azkarrago ulertzeko eta testuan errazago mugitzeko behar diren elementuak sartzea (indizea, oin-oharra, 

tituluak, erabilitakoa bibliografia, laster-markak, hiperestekak edo beste batzuk). 
- Testu-prozesadorearen aplikazioak dituen gainerako tresnak modu eraginkor eta egokian erabiltzea. 
- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 

eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Gorputzak teklatuaren aurrean duen jarrerak (beso, eskumutur eta eskuen jarrera) teklatua bizkorrago 

maneiatzea lortzeko eta jarrera desegoki baten ondorioz sortzen diren arrisku ergonomikoak saihesteko zer 
garrantzi duen jakitea. 

EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten inprimakiak, dokumentu normalizatuak eta informazioa erabiliz, eta 
emandako estilo-liburuak kontuan hartuta, hauek egitea: 

- Dokumentuaren atal bakoitzean aplikatu beharreko formatu-estilo egokiak eta autotestuak sortzea. 
- Inprimaki eta dokumentu normalizatuen txantiloiak egitea eta dagokien dokumentu-motarekin gordetzea. 
- Sortutako dokumentuen segurtasun- eta osotasun-arauak aplikazioaren funtzio egokiekin betetzea. 
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- Sortutako edo aplikazioko txantiloietan emandako informazioa eta datuak txertatzea, eta, behar bada, morroien 
bidez informazio-iturriekin konbinatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Testuak tratatzeko programaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 
- Programan sartzea eta irtetea. 
- Testu-tratamenduaren pantailaren (interfazearen) deskribapena. 
- Dokumentuaren leihoa. 
- Egoera-barra. 
- Testuak tratatzeko aplikazioaren laguntza. 
- Tresna-barra estandarra. 

2.  Sarrera, kurtsorearen desplazamendua, hautatzea eta dokumentuko testuarekin egin daitezkeen 
eragiketak: 
- Alderdi orokorrak. 
- Txertatzeko modua. 
- Gainidazteko modua. 
- Karaktere bat ezabatzea. 
- Kurtsorearen desplazamendua. 
- Testua hautatzeko zenbait modu. 
- Kopiatzeko eta itsasteko aukerak. 
- Arbelaren erabilera eta berezitasunak. 
- Karaktere bereziak txertatzea (sinboloak, zuriune zatiezina, etab.). 
- Data eta ordua txertatzea. 
- Azken aldaketak desegitea eta berregitea. 

3.  Testuak tratatzeko aplikazioko artxiboak, haien kokapena, mota eta eragiketak: 
- Dokumentu berri bat sortzea. 
- -Lehendik dagoen dokumentu bat irekitzea. 
- Dokumentu batean egindako aldaketak gordetzea. 
- Dokumentu bat bikoiztea "gorde honela" erabiliz. 
- Dokumentu bat ixtea. 
- Bertsio edo aplikazio desberdinetako dokumentuen bateragarritasuna. 
- Leihoa menua. Zenbait dokumentu maneiatzea. 

4.  Testu-prozesadoreak testuaren itxura hobetzeko eskaintzen dituen zenbait aukera erabiltzea: 
- Letra-tipoa.  

• Letra-tipoa, estiloa, tamaina, kolorea, azpimarratua eta efektuak. 

• Karaktereen arteko tartea. 

• Maiuskulak/Minuskulak. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Paragrafoa. 

• Paragrafoak lerrokatzea. 

• Zenbait koska-mota menutik eta erregelatik erabiltzea. 

• Paragrafoen arteko eta lerroen arteko tartea. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Ertzak eta itzaldurak. 

• Paragrafo eta lerroen ertzak. 

• Paragrafo eta lerroen itzaldurak. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Zenbakitzea eta buletak. 

• Buletak. 

• Zerrenda zenbakituak. 

• Eskema zenbakiduna. 
- Tabulazioak. 

• Tabulazio-motak. 

• Tabulazioak tabuladoreen elkarrizketa-koadrotik ezartzea. 

• Tabulazioak ezartzeko eta aldatzeko, erregela erabiltzea. 
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5.  Orrialdea garatu beharreko dokumentu-motaren arabera konfiguratzea, aplikazioaren aukerak 
erabiliz. Inprimatu aurretik emaitza bistaratzea: 
- Orrialdearen konfigurazioa. 

• Marjinak. 

• Orrialdearen orientazioa. 

• Paperaren tamaina. 

• Orrialde-diseinua. 

• Marjinak aldatzeko erregela erabiltzea. 
- Dokumentua bistaratzea. Dokumentu bat bistaratzeko moduak. Zooma. Aurrebista. 
- Goiburuak eta orri-oinak. Sortzea, ezabatzea eta aldatzea. 
- Orrialde-zenbakitzea.  

• Dokumentu jakin baten orrialdeen zenbakitze automatikoa. 

• Zenbakitzea ezabatzea. 

• Orrialde-kopuruaren formatua aldatzen. 
- Orri-ertzak. 
- Orri- eta sekzio-jauziak txertatzea. 
- Zutabeak txertatzea. Hainbat estilotako zutabeak sortzea. Dokumentuaren barruan zenbait tokitan zutabeak 

txertatzea. 
- Oinean eta amaieran oharrak txertatzea. 

6.  Informazioaren edukia erakusteko taulak sortzea, dokumentu osoan edo zati batean: 
- Dokumentu batean taulak txertatzea edo sortzea. 
- Taula baten barruan editatzea. 
- Taula baten barruan mugitzea. 
- Gelaxkak, errenkadak, zutabeak, taula hautatzea. 
- Errenkada eta zutabeen tamaina aldatzen. 
- Gelaxken marjinak aldatzen. 
- Taula bati formatua aplikatzen (ertzak, itzaldura, autoformatua). 
- Taula baten egitura aldatzen (txertatu, ezabatu, gelaxkak, errenkadak eta zutabeak batu eta zatitu). 
- Taulen beste aukera interesgarri batzuk (testua gelaxka batean bertikalean lerrokatzea, testuaren norabidea 

aldatzea, testua taula eta taula testu bihurtzea, 
- taula bat ordenatzea, formulak eta goiburu-errenkada sartzea). 

7.  Testuak ortografia- eta gramatika-tresnekin zuzentzea, aplikazioak eskaintzen dituen aukerak 
erabiliz: 
- Hizkuntza hautatzea. 
- Idazten den bitartean zuzentzea. 
- Idatzi ondoren zuzentzea, laster-menuarekin (eskuin-botoia). 
- Gramatika zuzentzea (Tresnak menutik). 
- Ortografia- eta gramatika-aukerak. 
- Hiztegi pertsonalizatua erabiltzea. 
- Zuzenketa automatikoa. 
- Sinonimoak. 
- Itzultzailea. 

8.  Zenbait paper-formatutan eta beste euskarri batzuetan (adibidez, gutun-azalak eta etiketak) 
sortutako dokumentuak inprimatzea: 
- Inprimatzea (inprimatzeko aukerak). 
- Inprimagailuaren konfigurazioa. 

 

9.  Banako gutun-azalak eta etiketak, eta gutun-azal, etiketa eta dokumentuen ereduak sortzea, 
sorkuntzarako eta bidalketa masiborako: 
- Bidalketa masiborako dokumentu-eredua sortzea: gutunak, gutun-azalak, etiketak edo mezu elektronikoak. 
- Datu-artxiboak sortuz edo erabiliz hartzaileak hautatzea. 
- Gutun-azalak eta etiketak sortzea, konfigurazio-aukerak. 
- Posta-konbinazioa: dokumentura, inprimagailura edo posta elektronikora irtetea. 

10.  Testuan irudiak eta autoformak txertatzea, testuaren itxura hobetzeko: 
- Fitxategi batetik. 
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- Aurrez diseinatutako irudiak erabiliz. 
- Arbela erabiliz. 
- Irudiak testuarekiko doitzea. 
- Irudiak hobetzea. 
- Autoformak (gehitzea eta autoformarekin dokumentuan egiten diren eragiketak). 
- Testu-koadroak: txertatzea eta aldatzea. 
- WordArt txertatzea. 

11.  Estilo errepikakorreko paragrafoak daudenean formatu-lanak automatizatzeko eta indizeak eta 
txantiloiak egiteko estiloak sortzea: 
- Estilo estandarrak. 
- Estiloak esleitzea, sortzea, aldatzea eta ezabatzea. 

12.  Aplikazioko txantiloiak eta morroiak erabiltzea, eta horietan oinarrituta edo berriak sortuta txantiloi 
propioak sortzea: 
- "Fitxategi berria" menuko txantiloiak eta morroiak erabiltzea. 
- Dokumentu-txantiloiak sortzea, gordetzea eta aldatzea. 

13.  Dokumentu luzeekin lan egitea: 
- Aurkibideak eta indizeak sortzea 
- Erreferentzia gurutzatuak 
- Zenbakidun tituluak 
- Dokumentu maisuak eta azpidokumentuak. 

14.  Bulegotika-paketeko beste aplikazio batzuetako dokumentuak bateratzea, Txertatu menuko 
objektuak txertatuz: 
- Kalkulu-orriekin. 
- Datu-baseekin. 
- Grafikoekin. 
- Aurkezpenekin. 

15. Dokumentuak berraztertzeko tresnak erabiltzea, eta dokumentu konpartituekin lan egitea: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Dokumentu bateko aldaketen kontrola. 
- Dokumentuak konparatzea. 
- Dokumentu osoa edo zati bat babestea. 

16. Ataza errepikatuak automatizatzea, makroak grabatuz: 
- Makro-grabatzailea. 
- Makroak erabiltzea. 

 
 

3.3 prestakuntza-atala 
KALKULU-ORRIEN APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0321 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, kalkulu-orriei 

dagokienez. 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kalkulu-orriak trebeziaz erabiltzea, datuen eta informazioaren tabulazioa eta tratamendu aritmetikoa, logikoa edo 
estatistikoa behar duten jarduera guztietan ohikoak diren funtzioak erabiliz, eta grafikoen bidez adieraziz. 

EI1.1 Kalkulu-orriaren ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Kalkulu-orrietako babes- eta segurtasun-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Dokumentazio administratiboa, zientifikoa eta ekonomikoa egiteko kasu praktikoetan, enpresa-esparruan balio 
onartua duten aplikazio informatikoak erabiliz, hau egitea: 
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- Kalkulu-orriak sortzea, eta, datuen edukiaren arabera, ondo identifikatutako eta lokalizatutako liburuetan biltzea, 
dokumentua erabiltzeko egokia den formatu batekin. 

- Datuei eta gelaxkei formatu egokia aplikatzea, daukaten informazio-motaren arabera, geroko tratamendua 
errazteko. 

- Gelaxketan edo gelaxka-barrutietan, izendatuak izan ala ez, formulak eta funtzioak aplikatzea, bilatutako 
emaitzen arabera, eta funtzionamendua eta aurreikusten den emaitza egiaztatzea. 

- Kalkulu-orrietan titulu adierazgarriak, goiburuak, orri-oinak eta dokumentua konfiguratzeko beste alderdi batzuk 
erabiltzea, garatu beharreko jarduerako beharren edo aurkeztu beharreko dokumentuaren arabera. 

- Kalkulu-orriak eskatutako kalitatea, informazio-aurkezpena eta kopia-kopurua kontuan hartuta inprimatzea. 
- Kalkulu-orriarekin txantiloiak prestatzea, emandako informazioaren arabera. 
- Grafiko estandarrak edo dinamikoak egitea, kalkulu-orriko gelaxka-barrutiak erabiliz, informazioa hobekien 

ulertzeko aukera ematen duen mota hautatuz eta, garatu beharreko jardueraren arabera, aplikazioko morroien 
bidez. 

- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak iragaztea. 
- Kalkulu-orriaren babeserako, segurtasunerako eta sarbiderako irizpideak aplikatzea. 
- Dokumentuetan diagramak egitea eta doitzea, eta kalkulu-orriaren aplikazioak dituen erabilera guztiak 

eraginkortasunez erabiltzea. 
- Datuak testu-prozesadore, datu-base eta aurkezpenen aplikazioetara inportatzea edo esportatzea. 
- Fitxategiak mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

 

Edukiak 

1.  Kalkulu-orriaren aplikazioaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 
- Aplikazioa instalatzea eta hastea. 
- Aplikazioa konfiguratzea. 
- Programan sartzea eta irtetea. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko pantailaren deskribapena. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko laguntza. 
- Bistaratzeko aukerak (zooma, ikuspegiak, kalkulu-orriaren panelak izoztea, etab.). 

2.  Kalkulu-orrian zehar desplazatzea: 
- Teklatuaren bidez. 
- Saguaren bidez. 
- Lekualdatze handiak. 
- Korritze-barrak. 

3.  Datuak kalkulu-orrian sartzea: 
- Datu-motak: Zenbakiak. Alfanumerikoak. Eguna eta ordua. Formulak. 

4.  Kalkulu-orria editatzea eta aldatzea: 
- Kalkulu-orria hautatzea. Barrutiak. Zutabeak. Errenkadak. Orriak. 
- Datuak aldatzea. 

• Gelaxka baten edukia editatzea. 

• Gelaxka edo gelaxka-barruti baten edukia ezabatzea. 

• Zuzentzaile ortografikoa erabiltzea. 

• Bilatzeko eta ordezteko tresnak erabiltzea. 
- Txertatzea eta ezabatzea: Gelaxkak. Errenkadak. Zutabeak. Kalkulu-orriak 
- Hauek kopiatzea edo birkokatzea: Gelaxkak edo gelaxka-barrutiak. Kalkulu-orriak 

5.  Liburu bat biltegiratzea eta berreskuratzea: 
- Liburu berri bat sortzea. 
- Lehendik dagoen liburu bat irekitzea. 
- Liburu batean egindako aldaketak gordetzea. 
- Liburu baten kopia bat sortzea. 
- Liburu bat ixtea. 

6.  Barrutien arteko eragiketak: 
- Barruti baten betetze bizkorra. 
- Zenbait barruti hautatzea. (barruti anizkoitza, hiru dimentsioko barrutia) 
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- Barrutien izenak. 

7.  Kalkulu-orri baten itxura aldatzea: 
- Gelaxka-formatua: Zenbakia. Lerrokatzea. Letra-tipoa. Ertzak. Betegarria. Babesa. 
- Zutabe eta errenkaden zabalera eta garaiera. 
- Zutabeak, errenkadak edo kalkulu-orriak ezkutatzea eta agertzea. 
- Kalkulu-orriaren formatua. 
- Kalkulu-orri baten izena aldatzea. 
- Baldintzazko formatuak. 
- Autoformatuak edo estilo aurredefinituak. 

8.  Formulak: 
- Eragileak eta lehentasuna. 
- Formulak idaztea. 
- Formulak kopiatzea. 
- Erreferentzia erlatiboak, absolutuak eta mistoak. 
- Kanpo-erreferentziak eta estekak. 
- Formuletan akatsak konpontzea: Akats-motak. Akatsak konpontzen laguntzeko tresnak. 

9.  Funtzioak: 
- Kalkulu-orriko funtzio matematiko aurredefinituak. 
- Funtzio aurredefinituak erabiltzeko arauak. 
- Funtzio ohikoenak erabiltzea. 
- Funtzioetarako morroia erabiltzea. 

10.  Grafikoak txertatzea, kalkulu-orrietako informazioa irudikatzeko: 
- Grafiko baten elementuak. 
- Grafiko bat sortzea. 
- Grafiko bat aldatzea. 
- Grafiko bat ezabatzea. 

11.  Kalkulu-orri batean bestelako elementuak txertatzea: 
- Irudiak 
- Autoformak. 
- Testu artistikoak. 
- Beste elementu batzuk. 

12.  Inprimatzea: 
- Inprimatze-areak. 
- Inprimatzeko zehaztapenak. 
- Orrialdearen konfigurazioa: Marjinak. Orientazioa. Goiburuak eta orri-oinak. 
- Aurrebista. Inprimatzeko moduak. Inprimagailua konfiguratzea. 

13.  Datuekin lan egitea: 
- Datu-egiaztapenak. 
- Eskemak 
- Taulak edo datu-zerrendak sortzea. 
- Datu-zerrendak ordenatzea, eremu baten edo batzuen arabera. 
- Iragazkiak erabiltzea. 
- Aurreguztizkoak. 

14.  Berraztertzeko tresnak erabiltzea eta liburu konpartituekin lan egitea: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Kalkulu-orriko aldaketen kontrola. 
- Kalkulu-orri bat babestea. 
- Liburu bat babestea. 
- Liburu konpartituak. 

15.  Bulegotika-paketeko beste aplikazio batzuetatik inportatzea: 
- Datu-baseekin. 
- Aurkezpenekin. 
- Testu-dokumentuekin. 
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16.  Txantiloiak eta makroak: 
- Txantiloiak sortzea eta erabiltzea. 
- Makro-grabatzailea. 
- Makroak erabiltzea. 

 
 

3.4 prestakuntza-atala 
DATU-BASE ERLAZIONALETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0322 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, datu-base 

erlazionalei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Informazioa aurkezteko eta ateratzeko aukera ematen duten datu-base erlazionalen aplikazioen funtzioak erabiltzea. 
EI1.1 Datu-base erlazionalak maneiatzen dituzten prestazioak, prozedurak eta morroiak deskribatzea, eta taulak 
ordenatzearekin eta aurkeztearekin, eta datuak inportatzearekin eta esportatzearekin lotutako ezaugarriak eta tresnak 
zerrendatzea. 
EI1.2 Datu-base erlazional batean taulak sortzeko, diseinatzeko, bistaratzeko eta aldatzeko dauden aukerak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.3 Eremu eta erregistro kontzeptuak eta datu-base erlazionaletan duten funtzionaltasuna deskribatzea. 
EI1.4 Datu-base erlazional baten taula batek har ditzakeen datu-motak, eta horien aukera orokorrak eta bilaketakoak 
bereiztea. 
EI1.5 Taula baten erlazio-motak dituen ezaugarriak bereiztea, bat eta bat, bat eta zenbait edo zenbait eta zenbait 
erlazioan. 
EI1.6 Aplikazioko metodoak erabiliz kontsultak diseinatzea. 
EI1.7 Zer kontsulta-mota dagoen eta nola sortzen eta erabiltzen diren jakitea. 
EI1.8 Kontsultak egitea, horrek zer ondorio ekar litzakeen kontuan izanda (hala nola datuak galtzea, etab.). 
EI1.9 Enpresa-esparruan formularioek duten erabilgarritasuna identifikatzea, datuak eta irudiak sartzeko eta aldatzeko 
funtzioen bidez. 
EI1.10 Aplikazioko metodoak erabiliz formularioak sortzea. 
EI1.11 Formularioetako formatu-mota guztiak erabileraren arabera bereiztea. 
EI1.12 Formularioak diseinatzeko tresnak eta elementuak erabiltzea, eta estilo pertsonalizatuak sortzea. 
EI1.13 Txosten-aukera ondo erabiltzeak datu-base erlazionalaren funtzionalitate gisa datuak aurkezteko zer garrantzi 
duen deskribatzea, erabiltzailearen edo entitatearen premietara egokitzeko eskaintzen dituen aukera ugariak kontuan 
izanik.  
EI1.14 Aplikazioko metodoak erabiliz txostenak sortzea. 
EI1.15 Datuak ordenatzeko eta biltzeko moduaren arabera, eta banaketaren arabera txostenak diseinatzea. 
EI1.16 Txostenak diseinatzeko tresnak eta elementuak erabiltzea, eta estilo pertsonalizatuak sortzea. 
EI1.17 Datu-base erlazional bateko beste objektuen erabilgarritasuna bereiztea eta desberdintzea. 
EI1.18 Datu-base erlazionaleko proiektu bat sortzeko ondo bereizitako kasu praktiko batean, hau egitea: 

- Taulak sortzea, haien ezaugarriak eduki behar dituzten datuetara eta datu-base erreferentzialaren azken 
erabilerara doituz. 

- Taulen artean dauden erlazioak sortzea, hauek kontuan izanda: Erlazio-motak edo osotasun erreferentziala. 
- Datu-base erlazionalak erabiltzen laguntzeko behar diren formularioak diseinatzea eta sortzea. 
- Datu-base erlazionalerako jarritako helburua lortzeko behar diren kontsultak diseinatzea eta sortzea. 
- Jarritako helburuen arabera datuak errazago aurkezteko behar diren txostenak diseinatzea eta sortzea. 

EI1.19 Dokumentu administratiboak egiteko kasu praktikoetan, enpresa-esparruan balio onartua duten baliabide eta 
aplikazio informatikoak erabiliz, hau egitea: 

- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak ordenatzea. 
- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak iragaztea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 
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EI1.20 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten dokumentu normalizatuak eta informazioa erabiliz, eta emandako 
estilo-liburuak kontuan hartuta, hauek egitea: 

- Dokumentu normalizatuak emandako datu-taulekin edo datu-baseekin konbinatzea. 
- Gutun-azalak edo etiketak proposatutako datu-taulekin edo datu-baseekin konbinatzea, ezarritako ordenan. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

 

Edukiak 

1.  Datu-basearen aplikazioaren sarrera eta kontzeptu orokorrak: 
- Datu-base bat zer den. 
- Datu-basearen aplikazioan sartzea eta irtetea. 
- Datu-basearen aplikazioaren leihoa. 
- Datu-basearen oinarrizko elementuak. Taulak. Ikuspegiak edo kontsultak. Formularioak. Txostenak. 
- Datu-base bat sortzeko zenbait modu. 
- Datu-base bat irekitzea. 
- Datu-base bat gordetzea. 
- Datu-base bat ixtea. 
- Datu-base baten segurtasun-kopia. 
- Datu-base bat berreskuratzeko eta mantentzeko tresnak. 

2.  Taulak sortzea eta datuak tauletan sartzea: 
- Erregistro eta eremu kontzeptuak. 
- Taulak sortzeko zenbait modu. Taula baten elementuak. Eremuen propietateak. 
- Datuak taulan sartzea. 
- Taula baten eremuetan eta erregistroetan mugitzea. 
- Taula bateko erregistroak ezabatzea. 
- Taula bateko erregistroak aldatzea. 
- Datuak kopiatzea eta lekuz aldatzea. 
- Datuak bilatzea eta ordeztea. 
- Iragazkiak sortzea. 
- Eremuak alfabetikoki ordenatzea. 
- Taula baten formatuak. 
- Eremuetan indizeak sortzea. 

3.  Taulen egituran aldaketak egitea eta erlazioak sortzea: 
- Taula baten diseinua aldatzea. 
- Taula baten izena aldatzea. 
- Taula bat ezabatzea. 
- Taula bat kopiatzea. 
- Taula bat beste datu-base batera esportatzea. 
- Beste datu-base batetik taulak inportatzea. 
- Taulen arteko erlazioak sortzea. Gako-eremu nagusi kontzeptua. Taulen arteko erlazio-motak. 

4.  Kontsultak edo ikuspegiak sortzea, aldatzea eta ezabatzea: 
- Kontsulta bat sortzea. 
- Kontsulta-motak. Tauletako erregistroak hautatzea. Erregistroak, taularen egitura edo datu-basea aldatzea. 
- Kontsulta bat gordetzea. 
- Kontsulta bat exekutatzea. 
- Kontsulta baten emaitzak inprimatzea. 
- Kontsulta bat irekitzea. 
- Kontsulta-irizpideak aldatzea. 
- Kontsulta bat ezabatzea. 

5.  Tauletako erregistroak edo kontsulten emaitzak sartzeko eta ikusteko formularioak sortzea: 
- Taula eta kontsulten formulario errazak sortzea. 
- Formularioak pertsonalizatzea, diseinu-elementuak erabiliz. 
- Formularioak sortzea. 
- Formularioak biltegiratzea. 
- Formularioak aldatzea. 
- Formularioak ezabatzea. 
- Formularioak inprimatzea. 
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- Formularioetan irudiak eta grafikoak txertatzea. 

6.  Tauletako erregistroak edo kontsulten emaitzak inprimatzeko txostenak sortzea: 
- Taula eta kontsulten txosten errazak sortzea. 
- Txostenak pertsonalizatzea, diseinu-elementuak erabiliz. 
- Txostenak sortzea. 
- Txostenak biltegiratzea. 
- Txostenak aldatzea. 
- Txostenak ezabatzea. 
- Txostenak inprimatzea. 
- Txostenetan irudiak eta grafikoak txertatzea. 
- Testu-prozesadorea erabiliz txostenen itxura aldatzea. 

 
 

3.5 prestakuntza-atala 
INFORMAZIOAREN AURKEZPEN GRAFIKOAK EGITEKO APLIKAZIO 
INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0323 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, aurkezpenei 

dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aurkezpenen diseinua ezartzea, enpresaren ezaugarriak eta antolamendua kontuan izanda. 

EI1.1 Dokumentu baten aurkezpenak entitatearen irudirako zer garrantzi duen azaltzea, zenbait erakunde-motaren 
aurkezpen profesionalak erabiliz informazioa argi eta modu konbentzigarrian aurkeztea lortuz. 
EI1.2 Aurkezpenak enpresak artxiboak antolatzeko jarritako irizpideen arabera gordetzeko beharraz ohartaraztea, hala 
datuen segurtasun-, osotasun- eta konfidentzialtasun-arauak betetzen laguntzeko. 
EI1.3 Aurkezpena hartzaileen esku utzi aurretik emaitzak egiaztatzeak, akatsak zuzentzeak, eta aurreikusitako epeak 
eta entregatzeko modua errespetatzeak zer garrantzi duen adieraztea. 
EI1.4 Kalitate-estandarren arabera dokumentazioa prestatu eta aurkeztu behar den kasu praktiko batzuetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, hau egitea: 

- Informazio-mota bakoitzerako formatu egokiena hautatzea, azken aurkezpena egiteko. 
- Kasu bakoitzerako dokumentazioa aurkezteko baliabide egokienak aukeratzea (monitorea, sarean, diapositibak, 

ordenagailu eta proiekzio-sistema bidez animatua, papera, gardenkia edo beste euskarriren bat). 
- Egindako aurkezpenak erabilgarri dauden aplikazioekin egiaztatzea, zehaztasun ezak identifikatuz eta 

erabiltzaile gisa irtenbideak proposatuz. 
- Aurkezpena mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 

A2: Aurkezpen grafikoko aplikazioen funtzioak erabiltzea, eta dokumentazioa eta informazioa hainbat euskarritan aurkeztea, 
zenbait motatako objektuak integratuz. 

EI2.1 Aurkezpen grafikoko programa baten ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI2.2 Kalitate-estandarren arabera dokumentazioa prestatu eta aurkeztu behar den kasu praktiko batzuetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta egonik, hau egitea: 

- Informazio mota bakoitzerako formatu egokiena aplikatzea, azken aurkezpena egiteko. 
- Kasu bakoitzerako dokumentazioa aurkezteko baliabide egokienak erabiltzea (monitorea, sarean, diapositibak, 

ordenagailu eta proiekzio-sistema bidez animatua, papera, gardenkia edo beste euskarriren bat). 
- Hauek modu bateratuan eta egokian erabiltzea: Grafikoak, testuak eta beste objektu batzuk, dokumentuaren 

izaerarako aurkezpen zuzen eta egokia lortuz. 
- Aurkezpen grafikoko aplikazio informatikoak eskaintzen dituen aukerak modu eraginkorrean eta behar den 

lekuan erabiltzea (animazioak, audioa, bideoa eta beste zenbait). 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 
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EI2.3 Ezaugarriak ondo definituak dauzkan informazioa oinarri hartuta, emandako parametro batzuen arabera euskarri 
digitalean informazio horren aurkezpena egitea: 

- Emandako informazioa aurkezpenean sartzea. 
- Aurkezpeneko objektuak emandako parametroen arabera eta, behar bada, morroiak erabiliz animatzea. 
- Elementu eta diapositiba bakoitzaren agerpena programatzea agertzeko esleitutako denboraren arabera, dauden 

morroiak erabiliz. 
- Aurkezpenaren kalitatea ziurtatzea, probak eginez, detektatutako akatsak zuzenduz eta, behar bada, hobetzeko 

elementuak edo parametroak proposatuz. 
- Aurkezpenak formatu egokietan gordetzea, erraz erabiltzeko prestatuz eta nahi ez diren aldaketetatik babestuz. 

 

Edukiak 

1.  Aurkezpenak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea: 
- Enpresa baten irudi korporatiboa. Garrantzia. Erakundearen estilo-arauak errespetatzea 
- Aurkezpenen diseinua. Informazio argia. Ideia transmititzean konbentzitzea. 
- Emaitzak ebaluatzea. 
- Aurkezpenak antolatzea eta artxibatzea. Informazioaren konfidentzialtasuna. 
- Egindako lana entregatzea. 

2.  Sarrera eta kontzeptu orokorrak: 
- Aurkezpenetarako aplikazioa exekutatzea. 
- Aurkezpenetarako aplikaziotik irtetea. 
- Aurkezpen bat sortzea. 
- Aurkezpen bat grabatzea. 
- Aurkezpen bat ixtea. 
- Aurkezpen bat irekitzea. 
- Pantailaren egitura. 
- Aurkezpenetarako aplikazioaren ikuspegiak. 
- Normala. 
- Diapositiba-sailkatzailea. 
- Eskema 

3.  Diapositibekin egin daitezkeen ekintzak: 
- Diapositiba berria txertatzea. 
- Diapositibak ezabatzea. 
- Diapositibak bikoiztea. 
- Diapositibak ordenatzea. 

4.  Objektuekin lan egitea: 
- Objektuak hautatzea. 
- Objektuak lekuz aldatzea. Objektuak ezabatzea. 
- Objektuen tamaina aldatzea. Objektuak bikoiztea. Objektuak birkokatzea. 
- Objektuak diapositibaren barruan lerrokatzea eta banatzea. Testuekin lan egitea. Testua txertatzea (diapositibatik, 

aurkezpenaren eskematik). Testuaren formatua aldatzea. 
- Paragrafoen formatua. Lerrokatzea. Zerrenda zenbakituak. Buletak. Estiloak. 
- Taulak. Taulak sortzea. Errenkada eta zutabeekin egin daitezkeen eragiketak. Gelaxkak horizontalki eta bertikalki 

lerrokatzea. 
- Marrazkiak. Marrak. Laukizuzenak eta karratuak. Zirkuluak eta elipseak. Autoformak. Itzalak eta 3D. Erregelak eta 

gidariak. 
- Irudiak Aurrediseinatuak eta txertatuak. 
- Grafikoak. Grafikoak sortzea. 
- Diagramak. Organigramak eta zenbait diagrama-estilo sortzea. 
- WordArt edo testu artistikoa. 
- Soinuak eta filmak txertatzea. Objektuen formatua. Betegarriak. Marrak. Itzal edo 3D efektuak. 

5.  Aurkezpenaren dokumentazioa: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Hizlariaren oharrak prestatzea. 

6.  Aurkezpen-diseinuak edo -estiloak: 
- Estilo-txantiloiak erabiltzea. 
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- Kolore-konbinazioa. 
- Diapositiba-hondoak. 
- Ereduak 

7.  Diapositibak zenbait euskarritan inprimatzea: 
- Orrialdea konfiguratzea. 
- Goiburuak, oinak eta zenbakitzea. 
- Inprimatze-formatuak konfiguratzea. 
- Inprimatzeko aukerak. 

8.  Diapositiba-aurkezpena, lekua eta azpiegitura kontuan izanda: 
- Elementuak animatzea. 
- Diapositiben trantsizioa. 
- Denbora-tarteak. 
- Aurkezpena konfiguratzea. 

• Aurkezpena hizlariarekin egitea. 

• Aurkezpena azalpenean. 

• Aurkezpen pertsonalizatuak. 
- Proiektagailu batera konektatzea eta konfiguratzea. 
- Aurkezpena probatzea. 
- Aurkezpena proiektatzea. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
IKUSKAPENERAKO KONTABILITATE-KUDEAKETAKO ETA KUDEAKETA 
ADMINISTRATIBOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0075 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ekonomia-ziklo bati buruzko informazioa prestatzea, kontabilitate-metodologia eta kontabilitate-plan orokorraren 
printzipioak eta arauak egoki aplikatuz. 

EI1.1 Enpresaren hasierako ondare-egoera eta dokumentu guztiak ekitaldi ekonomikoko eragiketei buruzko frogagiriak 
emanda, zeregin hauek egiten laguntzea: 

- Dokumentuetako eragiketak kontu-sail biko idazpenetan erregistratzea, kontabilitate-plan orokorraren 
printzipioak eta balorazio-arauak aplikatuz. 

- Egunkariko informazioa liburu nagusiko kontuetara eramatea. 
- Baturak eta saldoak egiaztatzeko balantzea zuzen egitea. 
- Kontabilitate-plan orokorraren irizpideak aplikatuta behar diren hornidurak jartzea eta aplikatzea. 
- Proposatutako amortizazio teknikoaren arabera egokiak diren amortizazioak jartzea, kontabilitate-plan 

orokorraren irizpideak aplikatuz. 
- Egokiak diren kontabilitate-aldizkakotzeko idazpenak egitea. 
- Erregularizazio-prozesuaren bidez emaitza lortzea. 
- Egoera-balantzea eta galera-irabazien kontua egitea, kontabilitate-plan orokorraren irizpideak aplikatuz. 
- Memoriaren edukia proposatutako kasura egokituta zehaztea. 
- Emaitza ezarritako argibideen arabera banatzea. 

A2: Enpresaren jarduera ekonomikoa zergapetzen duten zergen kuota likidagarriak kalkulatzea, eta haien aitorpen-
likidazioei dagokien dokumentazio guztia prestatzea, indarrean den merkataritza- eta zerga-araudia aplikatuz. 

EI2.1 Sozietatearen kontabilitate- eta zerga-informazio guztia emanda, zeregin hauek egiten laguntzea: 
- Sozietate-zergaren kuota diferentziala kalkulatzea, eragiketa hauek eginez: 
- Diferentzia iraunkor eta behin-behinekoengatiko doikuntzak. 
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- Zerga-oinarria kalkulatzea, aurreko ekitaldietako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa eginez. 
- Kuota osoa kalkulatzea. 
- Kuota likidoa kalkulatzea, dagozkion kenkariak eta hobariak aplikatuz. 
- Kuota diferentziala kalkulatzea, atxikipenak eta konturako ordainketak kenduz. 
- Sozietate-zerga aitortzeko eta likidatzeko dokumentuak prestatzea. 

EI2.2 Banako enpresaburu baten kontabilitate- eta zerga-informazio guztia emanda, zeregin hauek egiten laguntzea: 
- Enpresari aplikatzekoa zion zerga-oinarriaren estimazio-araubidea identifikatzea. 
- Estimazio-araubide objektiboari eta zuzenekoari dagozkien zerga-betebeharrak zehaztea, eta enpresari 

aplikatzekoa zaion sistemaren arabera ordaindu behar den kuotan zer eragin duten ezartzea. 
- BEZ likidagarriaren kontzeptuak kalkulatzea, dagozkion kontabilitate-idazpenak eginez. 
- PFEZren kuota diferentziala kalkulatzea. 
- BEZa eta PFEZ aitortzeko eta likidatzeko dokumentuak prestatzea. 

A3: Fakturazioko, kontabilitateko eta zerga-kudeaketako informatika-aplikazioak erabiltzea. 
EI3.1 Sozietate baten ekonomia-, kontabilitate- eta zerga-jardueraren benetako egoera batean, eta baliabide 
informatikoak erabiliz, zeregin hauek egiten laguntzea: 

- Ekonomia-ziklo bati dagokion kontabilitate-prozesua egitea. 
- Eskatutako analisi ekonomiko eta finantzariorako egokiak diren adierazleak kalkulatzea. 
- BEZaren, PFEZren eta sozietate-zergaren aitorpenak eta likidazioak prestatzea. 

EI3.2 Sozietate baten jardueraren benetako egoera batean, eta baliabide informatikoak erabiliz, salerosketa-prozesurako 
behar den dokumentazioa (albaranak, fakturak, kargu- eta abonu-orriak, beste batzuk) zuzen betetzen laguntzea, 
ondoren kontabilitate-erregistroa egiteko. 

A4: Lan bat egitean zorrotz eta doitasunez jardutea, eta enpresak garapen ekonomikoan eta sozialean duen garrantzia 
baloratzea. 

EI4.1 Enpresak garapen ekonomikoan zer garrantzi duen hautematea. 
EI4.2 Zorroztasun faltak eta kontabilitate- eta zerga-betebeharrak ez betetzeak enpresarentzat zer ondorio dituen 
analizatzea. 
EI4.3 Erregistro okerrak dituen enpresa baten kontabilitateko datuak emanda, zeregin hauek egitea: 

- Egindako akatsak azaltzea. 
- Enpresarentzat zer ondorio izan ditzaketen analizatzea. 
- Enpresaburuaren ardura baloratzea. 

A5: Enpresa baten barne-kontroleko prozedurak analizatzea. 
EI5.1 Sozietatearen prozedura-eskuliburuan jasotako informazioa erabiliz, zeregin hauek egitea: 

- Barne-kontrola ebaluatzeko ezarritako kontrolen akatsak detekta ditzaketen galdera sortak betetzea. 
- Fluxu-diagrama baten bidez, ezarritako kontrolak ilustratzea. 
- Barne-kontroleko akats posibleak detektatzea, eta haien ondorioei buruz argudiatzea. 
- Arlo jakin baterako kontrol adierazgarriak ezartzea, eta haien gabeziaren arriskua adieraztea. 

A6: Ikuskapen-prozedurak aplikatzea lanaren garapena interpretatuz eta dokumentatuz eta dagokion aplikazio informatikoa 
erabiliz. 

EI6.1 Sozietatearen benetako jardueraren ondoriozko informazioa eta baliabide informatikoak erabiliz, zeregin hauek 
egitea: 

- Enpresa ikuskatzeko prestatutako programak dituen ikuskapen-proben izaera azaltzea. 
- Edukia azaltzea eta, behar bada, prozedura hau behar duten arloetako zirkularizazio-gutunak prestatzea. 
- Gutun edo zirkular bidez egiaztatuko diren saldoen laginak hautatzea, eta laginetan lortutako emaitzak 

analizatutako populazio osora estrapolatzea. 
- Lortutako erantzunak enpresak emandako informazioarekin egiaztatzea, eta, behar bada, saldoa bateratzea. 
- Euskarri-dokumentazioan oinarrituta, erosketa, salmenta eta izakinen eragiketen etenak egitea. 
- Ikuskapen-programan aurreikusitako dokumentu-probak egiteko behar den euskarri-dokumentazioa 

identifikatzea. 
- Ikuskapen-programan prozedura hau egitea aurreikusia duten arloetan, ebidentzia lortzeko aukera ematen duten 

dokumentu-probak egitea. 
- Egindako ikuskapen-proben emaitzak, ateratako ondorioak eta proposatutako doikuntzak eta birsailkatzeak 

dagozkien lan-orrietan dokumentatzea. 
- Lanean egindako prozeduren oinarri diren orriak zuzen erreferentziatzea eta artxibatzea. 

A7: Sistemaren barruan, sarean, intranetean edo Interneten dagoen informazioa bilatzeko, berreskuratzeko eta antolatzeko 
tresnak modu zehatz eta eraginkorrean erabiltzea. 
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EI7.1 Informazioa antolatzeko jarraibideak emanda eta sistema eragilearen bilaketa-tresnak erabiliz, zeregin hauek 
egitea: 

- Egin beharreko eragiketa bakoitzarentzat sisteman dauden tresna egokiak identifikatzea. 
- Artxiboak edo karpetak sortzea, jasotako argibideen arabera. 
- Artxiboak edo karpetak izendatzea edo berrizendatzea, argibideen arabera. 
- Maiz erabili behar diren artxibo edo karpetentzat lasterbideak sortzea, jasotako argibideen arabera. 

EI7.2 Sozietatean informazio-premiak arautzen dituzten jarraibideak emanda eta baliabide informatikoak erabiliz, zeregin 
hauek egitea: 

- Kasu praktikoan eskatutako informazio-mota identifikatzea. 
- Eskatutako informaziorako egokiak diren informazio-iturriak identifikatzea eta aurkitzea (intranetean edo 

Interneten). 
- Bilaketak egitea, murrizketa-irizpide egokiak aplikatuz. 
- Informazioa eskuratzea eta berreskuratzea, helburuaren arabera. 
- Informazio berreskuratua antolatzeko artxiboak edo karpetak sortzea, jasotako argibideen arabera. 
- Eskuratutako informazioaren egile-eskubideak identifikatzea, behar bada. 
- Erabilitako informazioa erregistratzea eta gordetzea, informazio-mota eta haren erabilerarako egokiak diren 

formatu eta lekuetan. 
- Informazio-iturriak gordetzea eta antolatzea, gero azkar aurkitzeko eta dauden euskarrietan berrerabiltzeko. 
- Informazioa mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 

A8: Aurkezpen grafikoko aplikazioen funtzioak erabiltzea, eta dokumentazioa eta informazioa hainbat euskarritan aurkeztea, 
zenbait motatako objektuak integratuz. 

EI8.1 Aurkezpen grafikoko programa baten ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI8.2 Dokumentu baten aurkezpenak transmititzen duen irudirako zer garrantzi duen azaltzea, erakunde-mota jakinen 
zenbait aurkezpen profesional erabiliz. 
EI8.3 Dokumentazioa prestatzeko eta aurkezteko enpresako kalitate-estandarrak emanda eta tresna informatikoak 
erabiliz, zeregin hauek egitea: 

- Informazio-mota bakoitzerako formatu egokiena hautatzea eta aplikatzea, azken aurkezpena egiteko. 
- Kasu bakoitzerako dokumentazioa aurkezteko baliabide egokienak hautatzea eta erabiltzea (monitorean, sarean, 

diapositibak, ordenagailu eta proiekzio-sistema bidez animatua, papera, gardenkia edo beste euskarriren bat). 
- Hauek modu bateratuan eta egokian erabiltzea: Grafikoak, testuak eta beste objektu batzuk, dokumentuaren 

izaerarako aurkezpen zuzen eta egokia lortuz. 
- Aurkezpen grafikoko aplikazio informatikoak eskaintzen dituen aukerak modu eraginkorrean eta behar den 

lekuan erabiltzea (animazioak, audioa, bideoa, beste batzuk). 
- Egindako aurkezpenak erabilgarri dauden aplikazioekin egiaztatzea, zehaztasun ezak identifikatuz eta 

erabiltzaile gisa irtenbideak proposatuz. 
- Dokumentazioa euskarri egokian aurkeztea, hala badagokio koadernatuta, epeak errespetatuz eta eskatutako 

kalitate optimoa lortuz. 
- Informazioa mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- eta 

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

EI8.4 Enpresaren datuak eta beharrezko eta benetako informazioa emanda, eta euskarri digitalean aurkezteko 
parametro batzuk kontuan hartuta, zeregin hauek egitea, tresna informatikoak erabiliz: 

- Emandako informazioa aurkezpenean sartzea. 
- Aurkezpeneko objektuak emandako parametroen arabera eta, behar bada, morroiak erabiliz animatzea. 
- Elementu eta diapositiba bakoitzaren agerpena programatzea agertzeko esleitutako denboraren arabera, dauden 

morroiak erabiliz. 
- Aurkezpenaren kalitatea ziurtatzea, probak eginez, detektatutako akatsak zuzenduz eta, behar bada, hobetzeko 

elementuak edo parametroak proposatuz. 
- Aurkezpenak jasotako sailkatze-irizpideen arabera gordetzea. 

A9: Posta-aplikazioen eta agenda elektronikoen funtzioak informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan 
erabiltzea. 

EI9.1 Posta elektronikoko eta agenda elektronikoko aplikazioen ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta 
informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko prozesuetan duten erabilera bereiztea. 
EI9.2 Posta elektronikoa kudeatzean datuen segurtasun- eta babes-arauak errespetatzeak duen garrantzia azaltzea, eta 
sistema birus, har edo beste elementu batzuen bidez infektatzeak zer ondorio duen deskribatzea. 



 
 

Ikuskapenerako kontabilitate-kudeaketa  
eta kudeaketa administratiboa 

 
 
 

 

47 

EI9.3 Postako eta agenda elektronikoko helbide-liburua aplikazioaren tresnen bidez antolatzea eta eguneratzea, 
ikasgelan erabilitako helbide elektronikoko helbideak erabiliz. 
EI9.4 Informazioa jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko enpresa baten barne-prozedurak emanda, zeregin hauek 
egitea, tresna informatikoak erabiliz: 

- Posta elektronikoko aplikazioa irekitzea. 
- Korrespondentzia hartzean igorlea(k) eta edukia identifikatzea. 
- Korrespondentzia hartzean mezua entregatu dela egiaztatzea. 
- Hartzailea(k) eta edukia txertatzea, korrespondentzia igortzean haiek identifikatzen direla ziurtatuz. 
- Mezua irakurtzea edota idaztea, transmititu beharreko informazioaren arabera. 
- Eskatutako artxiboak eranstea, posta elektronikoko aplikazioak ezarritako prozeduraren arabera. 
- Informazioa partaide guztiei helaraztea, eta, behar bada, hura jasotzen dela ziurtatzea. 

EI9.5 Korrespondentzia jasotzeko, igortzeko eta erregistratzeko enpresa baten barne-prozedurak emanda, zeregin 
hauek egitea, tresna informatikoak erabiliz: 

- Informazio guztiaren sarrera eta irteera erregistratzea, emandako prozedura-arauak betez. 
- Posta elektronikoak dituen karpeta-aukeren ezaugarriak erabiltzea. 
- Postako mezuak inprimatzea eta artxibatzea, emandako ekonomia-arauak eta ingurumen-inpaktua kontuan 

hartuta. 
- Korrespondentzia jasotako sailkatze-jarraibideen arabera gordetzen du. 
- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 

eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

A10: Lantalde batean integratzeko behar diren trebetasun sozial eta pertsonalak erakustea. 
EI10.1 Lantalde batean integratzeko behar diren trebetasun sozialak eta pertsonalak erabiltzea. 
EI10.2 Talde-laneko benetako egoera batean, zeregin hauek egitea: 

- Idatzizko eta ahozko harremanak erraz izatea, eta komunikazio eraginkorrak behar bezain maiz. 
- Lidergo-trebetasunak erabiliz talde-lana sustatzea, pertsonak inspiratuz eta motibatuz, kideen lana errespetatuz 

eta sinergia lortzen lagunduz. 
- Lana modu metodikoan eta antolatuan egitea. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 

1.  Kontabilitate-jarduna 
- Dokumentazioa lortzea: Iturriak. Artxiboa. 
- Dokumentuen azterketa: Identifikazioa. Sailkapena. Erregistroa. 
- Kontabilitate-prozesu informatizatua gauzatzea. Idazpenak sartzea. 
- Kontabilitateko egoera-orriak egitea. 
- Kontabilitate-prozesua berrikustea eta zuzentzea: Inplikazioak. Koadratzea. Akatsak aurkitu eta zuzentzea. 

Kontabilitateko egoera-orriak berriro egitea. 

2.  Zerga-jarduna. 
- Dokumentazioa lortzea: Iturriak. Artxiboa. 
- Dokumentuen azterketa: Identifikazioa. Sailkapena. Erregistroa. 
- Zerga-prozesu informatizatua gauzatzea: Eskatutako datuak osatzea. Aitorpen-likidazioak egitea. Aitorpenak eta 

likidazioak aurkeztea. 
- Kontabilitate-prozesua berrikustea eta zuzentzea: Inplikazioak: Aitorpen osagarriak. Erreklamazio administratiboak. 

3.  Auditoria 
- Dokumentazioa lortzea: Iturriak. Artxiboa. 
- Dokumentuen azterketa: Identifikazioa. Sailkapena. Erregistroa. 
- Ikuskapen-prozesu informatizatua gauzatzea: Landa-laneko orriak betetzea. Gutunak eta informazioa eskatzeko 

zirkularra bidaltzea. Jasotako erantzunak analizatzea eta aztertzea. Datuak berdinkatzea. 
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- Auditoria-prozesua berrikustea eta zuzentzea. Inplikazioak: Txostenak berriro idaztea. 

4.  Bulegotika 
- Dokumentazioa lortzea: Internet. Intraneta 
- Dokumentuen aurkezpena: Idatziak. Grafikoak. Animatuak. 
- Dokumentazioa igortzea eta jasotzea: Posta elektronikoa. Web-orriak. 
- Prozesu informatikoa berrikustea eta zuzentzea. Inplikazioak: Segurtasuna. Isilpekotasuna. Artxiboak suntsitzea. 

5.  Komunikazioa enpresan. 
- Enpresan komunikatzea: Ahozko harremanak. Idatzizko harremanak. 
- Lidergoa. Ekimena. Erabakia Taldeen integrazioa eta motibazioa. 
- Talde-lana. Helburu komunak. Taldean integratzea. 

6.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF 0231_3 
Kontabilitatea eta fiskalitatea 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 
Akreditazioa 
nahitaezkoa 

MF 0232_3 

Auditoria 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 
• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 
Akreditazioa 
nahitaezkoa 

MF 0233_2 

Bulegotika 

• Lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Diplomaduna 

• Ingeniari teknikoa. 

• Informatika-sistemen administrazioko goi-
mailako teknikaria 

• Lanbide-arlo bereko edo informatikako 
profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
 



 
 

Ikuskapenerako kontabilitate-kudeaketa  
eta kudeaketa administratiboa 

 
 
 

 

51 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
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– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 
dagozkion probak gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako 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. 
 



 

 



 

 

 


