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IZENA
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA INTEGRATUA

KODEA
ADGD0208

LANBIDE-ARLOA
Administrazioa eta kudeaketa

LANBIDE-EREMUA
Administrazioa eta ikuskapena

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ADG084_3 Giza baliabideen administrazioa (295/2004 ED, 2008ko otsailaren 1eko 107/2008 EDaren bidez aldatua).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Erakunde baten barruan giza baliabideen eta informazioaren administrazioari lotutako jardueren kudeaketa administratiboa
egitea, jarritako helburuen, ezarritako barne-arauen eta indarrean den legeriaren arabera.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0237_3: Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol administratiboa egitea
- UC0238_3: Giza baliabideak hautatzeko, prestatzeko eta garatzeko lanetarako laguntza administratiboa ematea
- UC0987_3: Euskarri konbentzionaleko eta informatikoko informazio- eta artxibo-sistemak administratzea.
- UC0233_2: Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-aplikazioak erabiltzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Giza baliabideen administrazio- eta kudeaketa-arloa. Enpresa publikoa edo pribatua. Lan-aholkularitzak. Gestoríak.
ETEan eta mikroenpresan kualifikazioaren konpetentzia guztiak hartzen ditu bere gain. Enpresa handian
kualifikazioa osatzen duten konpetentzia-ataletako bakar bati buruzko lanpostuak aurki daitezke. Kualifikazio hori
besteren kontura edo norbere kontura gara daiteke.

Ekoizpen-sektoreak
Edozein produkzio-sektoretan dago.

Lanbideak edo lanpostuak
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2412.001.4 Giza baliabideetako goi-mailako teknikaria, oro har.
2912.001.9 Lan-harremanetako erdi mailako teknikaria.
4011.003.5 Pertsonaleko administraria.

Giza baliabideen
kudeaketa integratua

Giza Baliabideetako Saileko administraria.
ETEko langile-arduraduna.
Nominen kudeatzailea.
Giza baliabideetako teknikaria.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0237_3
Lan-harremanen kudeaketa
administratiboa.

MF0238_3
Giza baliabideen kudeaketa.

MF0987_3: (Zeharkakoa)
Informazio- eta artxibo-sistemen
kudeaketa.

MF0233_2: (Zeharkakoa) Bulegotika.

MP0078
Giza baliabideen kudeaketa
integratuko lanekoak ez diren lanbidejardunbideak
IRAUPENA, GUZTIRA

ORDUAK

210

150

90

190

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0341 Lan-kontratazioa

60

UF0342 Gizarte Segurantzako prestazioak
kalkulatzea
UF0343 Soldata-ordainsariak, kotizazioa eta
zerga-bilketa
UF0344 Giza baliabideak administratzeko
aplikazio informatikoak
UF0345 Giza baliabideen kudeaketarako
laguntza administratiboa

30

UF0346 Komunikazio eraginkorra eta talde-lana

60

UF0044 (Zeharkakoa) Erdi mailako
arduradunaren funtzioa lan-arriskuen
prebentzioan

30

UF0347 (Zeharkakoa) Dokumentuak artxibatzeko
eta sailkatzeko sistemak

30

UF0348 (Zeharkakoa) Datuak kudeatzeko eta
biltegiratzeko sisteman datu-base erlazionalak
erabiltzea
UF0319 (zeharkakoa): Sistema eragilea,
informazioa bilatzea: Internet/intraneta eta posta
elektronikoa

90
30
60

60
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

120

760
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1. gaitasun-atala:
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA ETA KONTROL ADMINISTRATIBOA
EGITEA
Kodea: UC0237_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Langile berriak kontratatzea, erakundea behar dituen giza baliabideez hornitzeko, lan-araudiaren, adostutako
baldintzen eta markatutako jarraibideen arabera.
BI1.1 Langile berriaren baldintzak analizatu egiten dira, kontratu egokiena aplikatzeko, ezarritako irizpideen eta
indarrean den araudiaren arabera.
BI1.2 Langile berriari nahikoa denborarekin ematen zaio aurkeztu behar duen dokumentazioaren berri.
BI1.3 Kontratua lan-araudiaren, adostutako baldintzen eta markatutako jarraibideen arabera betetzen da, baliabide
informatikoen edota konbentzionalen bidez, akatsik edota hutsik ez dagoela egiaztatuz.
BI1.4 Langileari alta ematen zaio, eta nahikoa denborarekin eta ezarritako moduan jakinarazten zaie dagokien
barne- eta kanpo-organoei (GS, nominak, barne-sailak, enpresako langileen ordezkaria…), baliabide informatiko
edota konbentzional egokiak erabiliz.
LB2: Langileen fitxategia eguneratua izatea eta kontrolatzea paperean eta/edo euskarri informatikoan, enpresaren bidez
informazio-fluxua errazteko, araudia eta barne-antolamendua kontuan izanda.
BI2.1 Langileari buruzko informazio guztia euskarri egokian erregistratzen eta artxibatzen da.
BI2.2 Pertsona baten datuetan izan diren aldaketak nola adierazi behar diren jakinarazten zaie langileei eta
dagokien unitateei.
BI2.3 Aldaketei buruzko informazioa garaiz eta behar bezala hartzen, erregistratzen eta jakinarazten zaie dagokien
unitateei eta pertsonei, arauen arabera.
LB3: Nominak eta haiekin lotutako dokumentuak egitea eta ordaintzen direla gainbegiratzea, ordaintzeko eta kotizatzeko
betebeharrak betetzeko, enpresan indarrean den lan-araudian oinarrituta eta baliabide informatiko egokiak erabilita.
BI3.1 Nominak ordaintzeko behar den informazioa komeni den bezala erregistratzen da: kontzeptu finko eta
aldakorrak, gorabeherak, araudiaren aldaketak (hitzarmenak, taulak, GS, PFEZ, legeria…) hitzarmen kolektiboaren
eta adostutako baldintza berezien arabera, baliabide informatiko eta/edo konbentzional egokiak erabiliz.
BI3.2 Nominak eta ordaintzeko aginduak zuzen betetzen dira, baliabide informatiko eta/edo konbentzional egokiak
erabiliz.
BI3.3 Kalkuluak zuzen egiten direla egiaztatzen da.
BI3.4 Ordainketa eskuordeturako eta konturako ordainketarako dokumentu ofizialak (GS, ogasuna…) zuzen
prestatzen dira ezarritako epeetan, baliabide informatiko eta/edo konbentzional egokiak erabiliz.
BI3.5 Dagokion sailari egiten diren ordainketen berri ematen zaio, kontabilitatea eta erregistroa egiteko, baliabide
informatiko edota konbentzional egokiak erabiliz.
LB4: Langileen kontrola egitea, nominan gorabeherak modu egokian islatzeko, eta lan-baldintzak modu egokian
administratzeko, indarrean den lan-araudiaren eta ezarritako prozeduren arabera.
BI4.1 Langileei modu egokian ematen zaie bertaratze-kontrolari buruzko arauen berri.
BI4.2 Segurtasuneko edo bertaratze-kontroleko prozedurak, ordutegiak, oporrak, gaixotasunak eta ordu sindikalak
zehatz eta doi aplikatzen dira, ezarritako arauak eta indarrean den lan-araudia kontuan izanda.
BI4.3 Langileen kontrolean eragina duten gaixotasun-alta eta -bajei, lan-istripuei, absentziei, aparteko orduei edo
beste gorabehera batzuei buruzko dokumentuak zuzen prestatzen eta erregistratzen dira.
BI4.4 Behar bada, langileen ordezkapena ezarritako prozeduraren arabera programatzen da.
BI4.5 Detektatutako gorabeherak zehatz, argi eta azkar jakinarazten zaizkie dagokien sailei eta erakunde ofizialei.
BI4.6 Zehapen-prozesu edo beste diziplina-ekintzetan behar den dokumentazioa jarraibideen eta araudiaren
arabera prestatzen eta aurkezten da.
BI4.7 Erasanei eta organo eskudunei (gizarte-segurantza, enpresa-batzordeak, barne-sailak) sortutako
gorabeheren berri ematen zaie.
BI4.8 Langilearen espedientean datuak aldatzen dira, eta indarrean den lan-araudia eta barne-prozedurak zuzen
aplikatzen dira.
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LB5: Adostutako eskubide eta betebehar sindikal eta laboralen betearazpena kudeatzea, langileak enpresako
kudeaketa-organoetan ordezkatzea errazteko, eta informazioa langileei transmititzea errazteko, horretarako
aplikatzekoak diren arauak erabiliz.
BI5.1 Enpresaren lan-jardueran eragina duten lege-testuekin osatzen den dokumentazio-zerbitzua (langileen
estatutua, hitzarmen kolektibo sektoriala edo propioa, Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea eta aplikatzeko diren
guztiak) elektronikoki edo bestela sortzen, eguneratzen eta mantentzen da.
BI5.2 Dokumentazio-zerbitzua mantentzeko prozedura ezartzen da, kontsulta eta eguneratzea errazteko.
BI5.3 Ordezkari sindikalekin akordioak betetzeko behar diren baliabide materialak interesdunei ematen zaizkie.
BI5.4 Aipatutako arau batzuk eta jarduera garatzeko akordio batzuk aplikatzearen ondorioz sortutako informazioa
organo eskudunei banatzen zaie.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Sare lokala. Ekipo informatikoak. Periferikoak. Sistema eragileak, suebakiak, birusen kontrakoak, nabigatzaileak, posta
elektronikoa, aplikazio orokorrak. Komunikazio-gailuak. Langileak, nominak eta gizarte-aseguruak kudeatzeko
programak. Fotokopiagailuak, faxa. Askotariko bulego-material eta -altzariak.
Lanaren emaitza edo produktuak
Hitzarmen kolektiboak aplikatzea. Enpresako langileak kontratatzeko eta haiei ordaintzeko prozesua betetzea.
Enpresako langileen bertaratze-kontrola. Enpresako langileei buruzko informazio kontrolatu eta eguneratua. PFEZaren
eta GSko kotizazioen konturako atxikipenak aitortzea eta likidatzea. Lan-harremanetako gatazka-egoeren ebazpen
administratiboa.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Langileen estatutua. Hitzarmen kolektiboa. Zergei, lanari eta Gizarte Segurantzari buruzko araudia. Zerga- eta lanformulario ofizialak eta aseguruak. Langileen datu-baseak. Internet eta arlo hauetan eskudun den herriadministrazioaren web-orriak: ogasuna, gizarte-segurantza, INSHT, SPEE, erakunde autonomoak haien eskumenesparruan. Barne-komunikazioari eta nominak egiteko eta kudeatzeko prozedurei buruzko eskuliburuak eta protokoloak.
Internet edota intranet bidez komunikatzeko prozedurak. Informazioa mantentzeko eta kudeatzeko prozedurak.
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2. gaitasun-atala:
GIZA BALIABIDEAK HAUTATZEKO, PRESTATZEKO ETA GARATZEKO
LANETARAKO LAGUNTZA ADMINISTRATIBOA EMATEA
Kodea: UC0238_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Langileak hautatzeko prozesuan behar den informazioa prestatzea eta eskuratzea, eskatutako profilak kontuan
izanda eta eskatutako moduan eta denboran jardunez.
BI1.1 Postua edo kargua analizatzeko formularioak betetzen dira, kontratazio- edota prestakuntza-premiak
ondorioztatzeko.
BI1.2 Komunikabideei eta enpresa hautatzaileei agindu egokiak ematen zaizkie, behar den lanpostuaren edo
lanpostuen profilak ezarritako forman eta garaiz argitaratzeko.
BI1.3 Jasotako curriculumak hautatu eta agiri-euskarrian edota informatikoan artxibatzen dira, ezarritako
prozedurak aplikatuz.
BI1.4 Behar den lanpostuaren edo lanpostuen profiletara gehien egokitzen diren curriculumak enpresaren datubasetik hautatzen dira.
BI1.5 Interesdunei ahoz edota idatziz jakinarazten zaie lehen hautaketan hartuak izan direla, ezarritako moduan
eta garaiz.
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BI1.6 Hautespen-probak prestatzeko behar den agiri-euskarria zuzen prestatzen da, ekipo eta aplikazio informatiko
egokiak erabiliz.
BI1.7 Hautatze-prozesua ezarritako arauen arabera antolatzen da, eta horretarako, ezarritako epearen barruan
deitzen zaie bertaratu beharrekoei.
BI1.8 Behar diren lanpostuetarako hautagai egokienei buruzko txostenak ezarritako jarraibide eta prozeduren
arabera prestatzen dira, zehatz, egiaz, argi eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak betez.
BI1.9 Informazioaren mantentze-lanak segurtasun-, konfidentzialtasun-, osotasun- eta erabilgarritasun-irizpideak
aplikatuz egiten dira.
LB2: Prestakuntza kudeatzeko laguntza administratiboa antolatzea eta kontrolatzea, langile bakoitzaren prestakuntzan
etengabeko hobekuntzako prozesuak sartzeko, ezarritako programazioa kontuan izanda.
BI2.1 Datei, edukiari, bertaratuei eta baldintzei dagokienez, prestakuntza-plana garaiz jakinarazten zaie organo
edo pertsona inplikatuei.
BI2.2 Langileak trebatzeko behar den materiala prestatzen da, hala badagokio, ikastaroaren garapenerako
(ikasmateriala, aretoak, ikus-entzunezkoak).
BI2.3 Inplikatuen (barruko/kanpokoen) bertaratzea koordinatzen da.
BI2.4 Prestakuntza-emaitzen dokumentuak prestatu eta organo eskudunei igortzen zaizkie.
BI2.5 Ikastaroaren alderdi ekonomikoei buruzko dokumentazioa (diru-laguntzak, gastuak, irakasleen ordainketak,
dietak) garaiz eta modu egokian prestatzen dira.
LB3: Langileak sustatzeko laguntza administratiboa ezarritako arauen arabera prestatzea eta kontrolatzea.
BI3.1 Lanbide-jarduerako lanaldiari, errendimenduei edo bestelako alderdiei buruzko informazioak eta datuak
aldizka biltzen dira, datuen konfidentzialtasuna ziurtatuz eta ezarritako prozeduren eta jasotako jarraibideen
arabera.
BI3.2 Langileen jarraipena eta ebaluazioa egiteko koadroak eta adierazleak egiten ditu aldizka, ezarritako
prozeduren eta jasotako jarraibideen arabera.
LB4: Giza baliabideak hautatzeko, prestatzeko eta garatzeko kudeaketa administratiboko jarduerak garatzen beste
pertsona/unitate batzuekin lankidetzan aritzea, trebetasun sozialak eta pertsonalak erabiliz, harreman eraginkorra
lortzeko lanean inplikatu guztiekin.
BI4.1 Pertsonen arteko harremanak erraz, modu eraginkorrean eta behar den maiztasunaz izaten dira.
BI4.2 Talde-lana lidergo-trebetasunak erabiliz sustatzen da, kideen lana errespetatuz eta sinergia lortzea erraztuz.
BI4.3 Gatazkak agertzea saihesten duten teknikak, edo horiek konpontzeko bidea ematen dutenak ezagutzen dira,
eta dagokien mailan aplikatzen dira.
BI4.4 Lan-ingurunean proiektatzen edo sortzen diren aldaketen aurrean orientatzeko eta motibatzeko teknikak
ezagutzen dira, eta dagokien mailan aplikatzen dira.
BI4.5 Komunikatzeko trebetasunak ezagutzen eta aplikatzen dira.
LB5: Lan-segurtasuneko eta -osasuneko jardueretarako laguntza administratiboa ematea, lan-arriskuak prebenitzeko,
barne-arauen eta berariazko legeriaren arabera.
BI5.1 Arriskuak identifikatzeko, ebaluatzeko, neurri zuzentzaileak hautatzeko eta kontrolatzeko prebentziolanetarako laguntza administratiboa ezarritako prozeduraren bidez ematen da.
BI5.2 Lan-arriskuak prebenitzeko enpresako eskuliburua hedatzen da, eta langileak prestatzeko zuzemen
administratiboak egiten dira.
BI5.3 Langileen osasunari lotutako ekintzen egutegia (mediku-azterketak, txertaketa-kanpainak edo beste batzuk)
jasotako jarraibideen eta indarrean den araudiaren arabera prestatzen da, eta langileei ekintza horien berri ematen
zaie.
BI5.4 Langileei eta enpresako beste organoei laneko segurtasun- eta osasun-arauak jakinarazten zaizkie,
ebakuazio-planen, babes-planen eta abarren ezaguera eta mantentze-lanak sustatzeko.
BI5.5 Lan-istripuei, lanbide-gaixotasunei eta gaixotasunen gorabeherei buruzko langileen datuak biltzen dira, eta
lan-agintari eskudunen esku uzten dira.
BI5.6 Lan-arriskuen prebentzioari dagokionez, legezko araudiaren eta barne-araudiaren betearazpenari buruzko
emaitzen jarraipena eta analisia zehatz egiten da, eta organo eskudunei jakinarazten zaie.
BI5.7 Baliabideak erabiltzeari eta hondakinak kudeatzeari dagokienez, ingurunea zaintzeko arauak hedatu eta
martxan jartzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Sare lokala. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa, periferikoak. Sistema eragileak, suebakiak, birusen
kontrakoak, aplikazio orokorrak. Komunikazio-gailuak. Langileak kudeatzeko programak. Fotokopiagailuak, faxa.
Askotariko bulego-material eta -altzariak.
Lanaren emaitza edo produktuak
Langileak prestatzeko, birziklatzeko eta sustatzeko ikastaroen kudeaketa. Prestakuntza-prozeduren kontrola.
Lanpostuetarako hautagai egokiei buruzko txostenak. Langileen garapenaren jarraipenari eta ebaluaziori buruzko
txostenak. Langileen lan-segurtasuna eta -osasuna kudeatzeko laguntza. Komunikazio eraginkorra lanean.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Lanpostu-profilen deskribapenari buruzko informazioa. Enpresaren hazkunde-helburuei buruzko informazioa. Hitzarmen
kolektiboa. Lan-araudia. Langileen datu-baseak. Interneteko konexioa eta arlo hauetan eskudun den erakunde
publikoaren web-orriak: ogasuna, gizarte-segurantza, INSHT, SPEE, erakunde autonomoak haien eskumen-esparruan.
Lan-harremanak arautzeko kontseilua. Barne-komunikazioari eta sustapenari buruzko eskuliburuak eta protokoloak.
Gatazkei buruzko lan-prozedurak. Internet edota intranet bidez komunikatzeko prozedurak. Informazioa mantentzeko eta
kudeatzeko prozedurak. Giza harremanetan eragin dezaketen ISO 9000 eta/edo 14001 arau ziurtatuak. Lan Arriskuak
Prebenitzeko Legeari dagozkion prozedurak.

3

3. gaitasun-atala:
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO ETA INFORMATIKOKO
INFORMAZIO- ETA ARTXIBO-SISTEMAK ADMINISTRATZEA
Kodea: UC0987_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak
LB1: Artxibo konbentzional eta informatizatuen sistemak kudeatzea, baliabideak modu hoberenean erabiltzea ziurtatuz,
jasotako jarraibideei, ezarritako prozedurei eta indarrean den legeriari jarraikiz, informazio-premien arabera.
BI1.1 Artxibo-mota guztiak, konbentzionalak eta informatizatuak, ondoren diseinatzeko dituzten berezko
ezaugarrien arabera identifikatzen dira.
BI1.2 Artxiboen arteko transferentzia egiteko irizpideak eta epeak legeriak eta enpresako araudiak ezarritako
baldintzen arabera ezartzen dira.
BI1.3 Artxibo-eskuliburua eguneratua izaten da, eta argi adierazten dira artxibo horri buruzko araudia, sailkatzeko
eta alfabetatzeko irizpideak, informazioa eskatzeko eta mailegatzeko prozedurak, eskuratzeko murrizketak eta
gordetzeko edo suntsitzeko epeak, erakundeak ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera.
BI1.4 Kudeaketako paperezko artxiboak antolatzeko, edukiaren arabera sailkatzen dira dokumentuak, zenbat
erabili behar diren eta artxibo-eskuliburuan ezarritako irizpideak kontuan hartuta.
BI1.5 Artxibo informatikoen sistemak antolatzeko, forma homogeneo eta dinamikoko zuhaitz-egiturak, izen
adierazgarriak eta edukira egokitutako sailkatze-sistemak erabiltzen dira.
BI1.6 Artxiboaren indizea egiteko, kasu horretarako tresna informatiko egokia, edo barne-araudiak ezartzen duena
erabiltzen da.
BI1.7 Kudeaketako paperezko artxiboak eguneratu egiten dira, haien erabilera optimizatzen duten informazio edo
dokumentu berriak gehituz.
BI1.8 Artxibo konbentzional zein informatizatuen eduki batzuk aldatu egiten dira, informazio eta dokumentazio
fidagarria izateko, edukiak garbituz eta bitarteko artxiboa lortuz.
BI1.9 Edukiaren eta erabilera-maiztasunaren aldetik zaharkituta dauden artxiboak ezabatu egiten dira, dauden
baliabideen bidez ezabatuz, edo artxibo historikora mugituz, artxibo-eskuliburuaren eta indarrean den araudiaren
arabera.
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LB2: Sistema informatikoa jardun-baldintza egokietan izatea, erabilitako baliabide eta aplikazioen errendimendu
maximoa lortzeko, sistema informatikoaren ondoriozko gorabeherak erabiltzaile-mailan kudeatzeko.
BI2.1 Ekipoaren funtzionamendua egiaztatu egiten da, eta horretarako, erabileran anomaliarik ez duela egiaztatzen
da, barne-arauetan ezarritako maiztasunarekin.
BI2.2 Baliabide erabilgarriak optimizatu egiten dira, beharrezkoak soilik erabilita, memoriaren erabileraren
eraginkortasuna hobetuta eta ekipoaren eta aplikazio informatikoen errendimendu hoberena lortuta.
BI2.3 Aplikazio informatikoen bertsioak hardwarearen premien arabera eguneratzen dira, instalatzeko eta
desinstalatzeko prozedura egokiak erabiliz eta erakundearen jardueraren garapena arintzen duten programak eta
aplikazioak gehituz, hala badagokio eta segurtasun informatikoko arauek horretarako baimena ematen badute.
BI2.4 Ekipo edo aplikazio informatikoen jardun anomaloa erabiltzaile gisa edo emandako autonomiaren arabera
konpontzen da, eta hala badagokio, barne- edo kanpo-arduradun teknikoengana jotzen da eta konponketa
egiaztatzen da.
BI2.5 Euskarriak zaintzeko eta optimizatzeko, haien ezaugarrietarako prozedura egokiak erabiltzen direla
bermatzen da.
LB3: Dokumentuak kudeatzeko sistema zaintzea, beti behar bezala funtziona dezan, ezarritako prozeduren arabera,
haren elementuak gainbegiratuz eta eguneratuz, dokumentu eta formularioen trazabilitatea, indarraldia eta
uniformetasuna bermatzeko.
BI3.1 Kudeaketa-prozedura definitu bakoitzerako dokumentuak eta formularioak zirkulatzeko eta tramitatzeko
ezarritako prozesuak analizatzen dira, jarduera paralelo, sekuentzial, bateratu edo beste batzuen fluxuak, eta hura
guztiz adierazteko behar diren baliabide materialak eta pertsonalak detektatuz.
BI3.2 Prozedura bakoitzeko dokumentu eta formulario guztiak haien kudeaketaren arduradunekin erlazionatzen
dira, ardura-matrizea sortuz edo egokituz.
BI3.3 Prozedura bakoitzeko dokumentu eta formularioen indizea eredu normalizatuaren arabera egokitzen edo
sortzen da, hala badagokio, eta ziurtatzen da dokumentu guztiak erreferentzia batez identifikatuta daudela eta
fisikoki eta informatikoki artxibatuta daudela.
BI3.4 Prozesuak haien deskribapenarekin eta parte-hartzaileen erreferentziekin adierazteko, eguneratu eta sortu
egiten dira, hala badagokio, ardura-matrizearekiko korrespondentzia gordez eta fluxu-kudeaketako etapa guztiak
bilduz.
BI3.5 Bilera-aktak, gutunak, faxak, bidalketak, aldaketak, informazio-eskaerak, planoak edo beste batzuk kodetu
egiten dira, kudeaketa-mota eta zer fasetan dagoen islatzen dela ziurtatuz, uniformetasuna, trazabilitatea eta
indarraldia bermatuz eta ezarritako prozedurei jarraituz.
BI3.6 Kudeaketa-prozedura igorle edo hartzaile guztietako parte-hartzaileen kodeak haien izaeraren, arduraren
edo beste parametro definitu batzuen arabera esleitzen dira, sisteman sartuz edo hortik kenduz, hala badagokio,
bakartasuna eta trazabilitatea ziurtatzeko.
BI3.7 Sistemaren funtzionamendua ezarritako maiztasunaz gainbegiratzen da, prozesua osatzen duten
jardueretako dokumentuen fluxua erakundeak ezarritako prozedurarekin bat datorrela kontrolatuz eta behar diren
neurri zuzentzaileak ezarriz.
BI3.8 Agiriak kudeatzeko sistemako hobekuntza-jardunak identifikatzen dira, eta horretarako, prozesuetan egin
daitezkeen hobekuntzak proposatzen dira.
LB4: Eguneroko edo ohiko jarduerekin lotutako datu-base oinarrizkoak eta ez-konplexuak diseinatzea, informazioa edo
dokumentazioa artxibo erlazionaletan erregistratzeko, haiek lotzeko, kontsultatzeko, bilatzeko eta aldatzeko aukera
emanez.
BI4.1 Datu-basearen edukia eta helburua identifikatu egiten dira, jasotako jarraibideen eta erakundearen premien
arabera.
BI4.2 Prozesuak, premiak eta erlazioak modu eraginkorrean identifikatzen dituzten fluxu-diagramak erabiliz
diseinatzen dira datu-baseak, haiek errazago erabiltzeko.
BI4.3 Taulen egitura eta izena biltegiratu beharreko informazioaren edukiaren arabera antolatzen dira, informazio
garrantzitsua hautatuz, eta edukiaren arabera izen adierazgarriak erabiliz.
BI4.4 Taulak gako zehatzen bidez eta osotasun-irizpideak aplikatuz erlazionatzen dira.
BI4.5 Eremu bakoitzaren propietateak zehazten dira, bilaketa, kontsulta eta sarbide-murrizketa errazten dutenak
hautatuz, eta baliabideak eraginkortasun-irizpideekin optimizatuz.
BI4.6 Datu-baseen edukia babesten da, sarbidea berariaz baimendutako erabiltzaileentzat mugatuz, tresna
egokiak erabiliz, eta artxibo-eskuliburua errespetatuz.
BI4.7 Datu-basearen jarduna egiaztatzen da, kontsultak eta bilaketak eginez, eta datuak egiaztatuz.
BI4.8 Datu-basean jasotako informazioa babesten da, aldizka segurtasun-kopiak eginez.
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LB5: Datu-baseetan informazioa sartzea eta bilatzea azkar, zehatz eta horren osotasuna errespetatuz kudeatzea,
kontsulta edo formulario elektronikoetan behar diren irizpideak aplikatuz, bermatzeko informazioa eguneratuta eta
indarrean dagoela, eta premia propioen edo jasotako jarraibideen arabera berreskura daitekeela.
BI5.1 Informazioa datu-baseen tauletan sartzen da, eta haren edukia aldatzen, eguneratzen edo ezabatzen da.
BI5.2 Kontsultak jarraibideen arabera diseinatzen dira, erregistroak ezabatzeko, datuak eguneratzeko edo
bestelako ekintza-moten artean automatikoki hautatuz; edo bilatutako emaitzaren arabera hautatutako eremu eta
erregistroekin —gainerakoak kontuan izan gabe— lan egiteko aukera ematen duten ekintza-moten artean
hautatuz.
BI5.3 Kontsultak informazio zehatza duten taulak hautatuta egiten dira, bilaketa-irizpideak eta/edo eragile logikoak
edo konparaziozkoak eta murrizketak hautatuz, eskatutako informazioaren edo jasotako jarraibideen arabera.
BI5.4 Formularioak sortu egiten dira, edo lehendik daudenak aldatu, behar den informaziora egokituz eta
informazio hori duten taulak eta kontsultak hautatuz.
BI5.5 Formularioak osatu egiten dira, taula independenteak barne, taulak elkartuta edo azpitxosten gisa.
BI5.6 Behar diren taula eta kontsultetako eremuak jasotako jarraibideen arabera zehazten dira, elkartzeak,
ordenazioak edo sailkapenak erabiliz, eta kontsultaren edo formularioaren helburua betez.
BI5.7 Egindako bilaketetan lortutako emaitzak premien edo jasotako jarraibideen arabera egiaztatzen dira, datuak
eta kontsultaren helburua egiaztatuz eta egokiak diren aldaketak eginez.
BI5.8 Kontsulta edo formularioa artxibatu egiten da beste batean erabili ahal izateko, eta izen adierazgarri bat
ematen zaio.
LB6: Informazioaren aurkezpenaren emaitzak txosten estandarizatuen bidez automatizatzea, jasotako jarraibideen
arabera, zerbitzuaren kalitatea eta irudia modu eraginkorrean hobetzeko.
BI6.1 Txostenaren zati izango den informazioa duten taulak eta kontsultak jasotako jarraibideen arabera hautatzen
dira, txostenean sartuko diren edukiak hautatuz, aurrez diseinatutako eredu normalizatuak erabiliz edo behar den
formatuarekin berri bat sortuz.
BI6.2 Txostenaren egitura txostenaren premietara egokitutako kontrolak erabiliz diseinatzen da, edukia banatuz eta
erakundearen irudiarekin bat datorren aurkezpen-estiloa hautatuz.
BI6.3 Behar diren taula eta kontsultetako eremu garrantzitsuenak hautatzen dira, edukiaren eta txostenean
bilatutako emaitzaren arabera.
BI6.4 Eremuetako edukia taldekatu egiten da, txostena errazago ulertzeko ordenazio- eta sailkapen-irizpideak
aplikatuz, edo jasotako jarraibideen arabera.
LB7: Erakundearen datu-basea kudeatzean ekintza errepikakorrak sistematizatzea, aplikazio informatikoko aukerak
erabiliz eta zerbitzuaren eraginkortasun-irizpideak aplikatuz, ohiko gestioak errazago egiteko.
BI7.1 Datu-basean egindako eragiketa errazak eta errepikakorrak (formularioak irekitzea eta ixtea, tresna-barrak
erakustea edo ezkutatzea, txostenak egitea, datu-basean sortutako objektuak erraz eta azkar estekatzea, edo
beste batzuk) taldekatu egiten dira, eta fluxu-diagrama baten bidez adierazten dira, ezaugarriekin batera.
BI7.2 Datu-baseetako objektuak (makroak, komando-botoiak, beste batzuk) bereizi egiten dira, izen labur eta
adierazgarriak jarriz eta formulario eta txostenetan sartzea erraztuz.
BI7.3 Makroak diseinuaren bidez sortzen dira, datu-basearen tresnak erabiliz, ekintzak eraginkortasunez definitzen
dituzten argudioak deskribatuz eta zerbitzuaren kalitatea hobetuz.
BI7.4 Sortutako makroak datu-basearen objektuan txertatzen dira, objektuaren gainean klikatzean, objektutik
irtetean edo bestela haren gertakariren bati lotuta, eta makroaren jardun zuzena egiaztatzen da.
BI7.5 Komando-botoiak datu-basearen beraren tresnen bidez edo beste komando-botoi batzuk editatuta sortzen
dira, eta errazten du formulario, txosten, datuak eskuratzeko orri edo beste batzuetako datuak irekitzea, ixtea,
irakurtzea eta aldatzea.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, dokumentuen kudeaketa, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibategi
konbentzionalak, euskarri informatikoak eta konbentzionalak, fotokopiagailuak, faxa, telefonoak, inprimagailuak,
eskanerra, bulegoko material orotarikoa.
Lanaren emaitza edo produktuak
Informazio erabilgarri eguneratu eta antolatua. Informazio kodetua eta sarbide mugatukoa. Datu-baseetatik eskuratutako
informazioa, eskatutako irizpideen arabera. Dokumentazio eta informazio konbentzionala edo elektronikoa, behar bezala
erregistratua, artxibatua eta babestua. Txosten estandarizatuak. Fluxu-diagramak. Barneko eta kanpoko datu-baseetako
bilaketak, inportazioa eta esportazioa. Ekipo eta baliabide informatikoen aprobetxamendu optimoa. Agiriak kudeatzeko
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sistemen mantentze-lan eraginkorra. Enpresaren irudia modu egokian transmititzea. Erakundearen barne- eta kanpoarauak betetzea.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Jarraibideak, erakundearen eskuliburua erakundearen araudia, erakundearen ardurapeko arloei buruzko informazioa,
erakundearen kalitate-plana, jarduteko eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak edo bestelakoak, egileeskubideei, datuak babesteari, segurtasun elektronikoari, administrazio elektronikoari eta ingurumena zaintzeari buruzko
araudia. Barne-prozedurari buruzko eskuliburuak, estilo-liburuak, ekipo eta aplikazio informatikoen eta bulegotikakoen
erabilerari buruzko eskuliburuak. Sareetan argitaratutako informazioa. Askotariko argitalpenak: aldizkari ofizialak,
aldizkari espezializatuak, estatistika-aldizkariak. Informazioa aurkezteko eta dokumentuak eta txantiloiak egiteko
formatuak.

4

4. 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 modu eraginkorrean kudeatu 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.
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.
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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 bulegotikaaplikazioaren 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 egileeskubideak 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.
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.
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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 datubaseetako 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.
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).
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LB8: Ekipo informatiko edota agenda elektronikoetan posta elektronikoko programak erabiltzea, prozeduren eta
ezarritako araudiaren arabera, korrespondentziaren zirkulazioa eta erabilgarritasuna 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, barneprozedurei jarraikiz eta iraunkortasun-irizpideak erabiliz.

Giza baliabideen
kudeaketa integratua

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.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/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 emaitza edo produktuak
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.
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:
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:
LAN-HARREMANEN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA
2. prestakuntza-modulua:
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
3. prestakuntza-modulua:
INFORMAZIO- ETA ARTXIBO-SISTEMEN KUDEAKETA
4. prestakuntza-modulua:
BULEGOTIKA
5. prestakuntza-modulua:
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA INTEGRATUKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
LAN-HARREMANEN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA
Kodea: MF0237_ 3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0237_3: Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol administratiboa egitea
Iraupena: 210 ordu
1.1. prestakuntza-atala
LAN-KONTRATAZIOA
Kodea: UF0341
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, langileak
kontratatzeari, lan-harremana aldatzeko, eteteko eta amaitzeko kasuei aplikatzekoa den araudiari eta langileen fitxategiaren
kontrolari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Giza baliabideen administrazioko, kudeaketako eta kontroleko jardun-esparruetan araudi laborala, sindikala eta fiskala
aplikatzea.
EI1.1 Lan-harreman batek behartutako subjektuen eskubideak eta oinarrizko betebeharrak identifikatzea. Eskubide eta
betebehar horiek dokumentu hauetan jasota daude: Espainiako Konstituzioan, langileen estatutuan, Askatasun
Sindikalaren Lege Organikoan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean, Lan Arriskuak Prebenitzeko Legean, hitzarmen
kolektiboetan, lan-kontratuetan eta lan-zuzenbidearen erabileren, ohituren eta printzipio orokorren ondoriozko guztietan.
EI1.2 Aipatutako arauren bat aplikatzearen ondorioz sortutako dokumentazioa identifikatzea, eta horretarako, organo
eskudunei (barnekoei eta kanpokoei) banatzeko dokumentuak prestatzea, indarrean den araudia betez.
EI1.3 Lan-baldintzen, enpleguaren, gizarte-segurantzaren eta lan-segurtasunaren eta -osasunaren arloetan organo
ikuskatzaileek eta kontrolatzaileek dituzten funtzioak eta prozedurak analizatzea.
EI1.4 Enpresako lan-harremanetan eragina duten lege-testuen dokumentazio-zerbitzua sortzea, baliabide
konbentzionalak, informatikoak, elektronikoak edo horretarako beste edozein baliabide erabiliz, eta horiek behar bezala
eguneratua izatea.
EI1.5 Dokumentazio-zerbitzua mantentzeko jarraitu beharreko prozedura ezartzea, eta horren kontsulta eta eguneratzea
erraztea.
EI1.6 Langileen ordezkaritzari behar diren baliabide materialak erraztea, haiekin egindako akordioak eta indarrean den
legeria aplikatzearen ondorioz sortutakoak betez.
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
- Enpresa Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean inskribatzeko tramitea egiteko aurkeztu behar diren
dokumentuak hautatzea, Internet bidez.
- Gizarte Segurantzaren arloan enplegu-emaileak eta langileak, lan-harremana hasi eta amaitu arte, beren gain
hartzen dituzten eskubideak eta betebeharrak azaltzea.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
- Internet bidez edo erakunde egokiei kontsultatuta, enpresan aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboa aurkitzea.
- Hitzarmen kolektibo baten elementu nagusiak interpretatzea, hauek bereiziz:
- Kontzeptua eta eraginkortasuna, aplikazio-esparrua, araudiaren edukia. Nahitaezko edukia, iraupena eta
indarraldia.
- Legezko arauak eta xedapenak interpretatzea, lan-zuzenbidea arlo hauetan orientatzen duten printzipio
orokorrak kontuan izanda: ordutegia, lanaldia, oporrak, lanbide-kualifikazioa, ordezkaritza kolektiboa, gatazkaegoerak, lan-segurtasuna eta -osasuna, beste batzuk.
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A2: Giza baliabideak kontratatzeko prozesuetan indarrean den araudia aplikatzea.
EI2.1 Laneko kontratu-harremana arautzen duen indarreko araudia interpretatzea, eta horretarako, lan-kontratu tipoen
forma eta edukia definitzen dituzten elementuak identifikatzea.
EI2.2 EI2.2 Dauden lan-kontratuak eta ondorengoak identifikatzea: enplegatu edo entitate kontratatzaileen berariazko
egoerak edo baldintzak kontuan izanda, alde kontratatzaileek bete behar dituzten baldintzak, denboran duten iraupena,
lanaldi-mota, formalizazio-tramiteak eta zer erakunde publikoren aurrean egiten den eta zer salbuespen, diru-laguntza
eta murrizketatarako eskubidea duen.
EI2.3 Lan-egoera ahuleko talde sozialei laguntzeko programetan dauden langileak kontratatzeak zer abantaila dituen
analizatzea.
EI2.4 Langile berriaren kondizioak analizatzea, ezarritako irizpideen eta indarrean den araudiaren arabera kontratu
egokiena aplikatzeko.
EI2.5 Langile berriari lan-kontratua garaiz eta behar den moduan formalizatzeko enpresari eman behar dion
dokumentazioaren berri ematea.
EI2.6 Kontratu-eredu egokia betetzea, adostutako kondizioak edo jasotako jarraibideak kontuan izanda eta, indarrean
den legeriaren arabera, akatsik edo ez-egiterik ez dagoela egiaztatzea, dauden baliabide informatiko edo
konbentzionalen bidez.
EI2.7 Langileari alta ematea, eta, erakundeak ezarritako garaian eta moduan, gainerako unitateei eta barne- eta kanpoorganoei (Gizarte Segurantza, nominak, dagokien barne-sailak, enpresako langileen ordezkariak, beste batzuk) berri
ematea, horretarako ezarritako baliabide konbentzionalak edo informatikoak erabiliz.
EI2.8 Kontratazio-baldintzei buruzko eta Gizarte Segurantzari datu-aldaketa bat jakinarazteari buruzko kasu praktiko
batean, zeinaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta baitaude:
- Internet bidez kontratu-eredu egokiena hautatzea eta baliabide informatikoen bidez betetzea, langilearen egoera
eta jasotako jarraibideak kontuan izanda.
- Langileen Gizarte Segurantzako afiliazioa eta ondorengo alta- eta baja-parteak eta datu-aldaketak baliabide
informatikoen bidez hautatzea, betetzea eta tramitatzea, indarrean den lan-legeriak ezarritako epeetan.
A3: Lan-harremana aldatzeko, eteteko eta amaitzeko indarrean den araudia aplikatzea.
EI3.1 Kasu zehatz bakoitzerako, lan-harremana aldatzea, etetea eta amaitzea arautzen duen araudia interpretatzea.
EI3.2 Dagozkion dokumentuak betetzea, kontratuen luzapenak prestatzeko, eta luzapenak indarrean den legeria zorrotz
betez kudeatzea.
EI3.3 Lan-harremana aldatzeko, eteteko eta amaitzeko kasuetan, enplegu-emaileak eta langileek lan-jurisdikzioaren
aurrean egin ditzaketen jardunak identifikatzea, indarrean den araudia kontuan izanda.
EI3.4 Lan-harremana aldatzeko, eteteko eta amaitzeko kasuetan, behar den dokumentazioa garaiz eta behar bezala
prestatzea, eta hori lan-agintaritzaren edo jurisdikzio-organo eskudunaren aurrean tramitatzea.
EI3.5 Zehapen-prozesuetan edo beste diziplina-jardun batzuetan behar den dokumentazioa prestatzea, indarrean den
araudia eta erakundeak horretarako ezarritako jarraibideak betez.
EI3.6 Erasanei eta organo eskudunei (gizarte-segurantza, enpresa-batzordeak, barne-sailak) sortutako gorabeheren
berri ematea, garaiz eta behar bezala.
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan lan-baldintzak aldatzeari buruzko kasu praktiko batean:
- Lan-baldintzen zer aldaketa-mota den identifikatzea.
- Aldaketak eragiten dienei haren berri ematea.
- Sortutako egoerarako baldintzak eta legezko epeak adieraztea.
- Barne- eta kanpo-organo eskudunei aurkeztu beharreko dokumentazioa prestatzea.
A4: Langileen fitxategia mantentzeko eta kontrolatzeko ezarritako barne-prozedurak aplikatzea, enpresaren informaziofluxua errazteko.
EI4.1 Langileei, modu egokienean, presentzia-kontrolari buruz erakundean dauden barne-arauen berri ematea.
EI4.2 Interesdunari eta enpresako administrazioko edo langileak kudeatzeko ardura duten unitateei bete beharreko
arauen berri ematea, altak, bajak eta datu-aldaketak jakinarazteari dagokionez.
EI4.3 Langileari buruzko informazio guztia euskarri egokian erregistratzea eta artxibatzea.
EI4.4 Segurtasuneko eta bertaratze-kontroleko prozedurak zehatz eta doi aplikatzea, aurreikus daitezkeen egoera
guztietan (oporretan, ezintasun-kasuetan, ordu sindikaletan, beste batzuetan), erakundeak ezarritako arauak kontuan
izanda eta indarrean den lan-araudia betez.
EI4.5 Gaixotasunagatiko alta- eta baja-parteei, lan-istripuei, aparteko orduei edo langilearen kontrolean eragina duten
beste gorabehera batzuei buruzko datuak betetzea eta behar bezala erregistratzea.
EI4.6 Langileen ordezkapenak programatzea, enpresak ezarritako prozedurak kontuan izanda.
EI4.7 Unitate inplikatuei eta organo eskudunei (barne-sailei, Gizarte Segurantzari, enpresa-batzordeei…) detektatutako
gorabeheren berri zehatz, argi eta azkar ematea.
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EI4.8 Langilearen espedientean datu guztiak erregistratzea, indarrean den lan-araudia zuzen aplikatuz eta kontuan
izanda dagokien unitate/banakoei garaiz eta behar bezala jakinarazteko ezarritako barne-prozedurak, eta, langilearen
datuak aldatzen diren bakoitzean, haiek aldatzea eta, ondoren, erregistratzea.
EI4.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan langile berri bati alta emateko egoera batean:
- Altaren berri garaiz eta behar bezala ematea langileen administrazioan, kudeaketan eta ordezkaritzan
inplikatutako unitateei.
- Langileari datu-aldaketa jakinarazteko jarraitu beharreko arauen berri ematea, indarrean den araudian eta
enpresaren barne-arauetan xedatutakoa betez.
- Langilearen espedientean erakundeak eskatutako dokumentazioa irekitzea eta erregistratzea, ezarritako
prozedurei jarraituz.

Edukiak:
1. Lan-harremanean aplikatzekoa den oinarrizko legeria.
- Lan-zuzenbidea eta haren iturriak.
•
Estatuaren legezko eta erregelamenduzko xedapenak.
•
Hitzarmen kolektiboak.
•
Aldeen borondatea.
•
Tokiko eta lanbideko usadioak eta ohiturak.
•
Lan-zuzenbideko printzipio orokorrak.
- Espainiako Konstituzioa.
•
Bizitza politikoan, ekonomikoan, kulturalean eta sozialean parte hartzeko eskubidea eta legezkotasunprintzipioaren bermeak.
•
Lanerako eskubidea.
•
Lanbide titulatuen jarduna eta lanbide-elkargoen erregimena.
•
Enpresa-askatasuna eta haren jarduna babestea.
•
Premia-egoeretan asistentzia eta prestazioak bermatzea.
•
Erakunde publikoek legeei eta zuzenbideari men egitea.
- Langileen estatutua.
•
Laneko banan-banako harremanari buruz.
•
Aldeen eskubideei eta betebeharrei buruz.
•
Ordezkaritza kolektiboari eta hitzarmen kolektiboei buruz.
•
Negoziazio kolektiboari buruz.
- Askatasun Sindikalaren Lege Organikoa.
•
Ekintza sindikala.
•
Araubide juridikoa.
•
Ordezkaritza sindikala.
- Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra.
•
Aplikazio-eremua.
•
Erregimen orokorra eta erregimen bereziak.
•
Entitate kudeatzaileak eta zerbitzu komunak.
- Enpresak Gizarte Segurantzan inskribatzea.
•
Enpresen betebeharrak.
•
Tramitazioa, dokumentazioa eta epeak.
•
Gizarte Segurantzako eskubideen ukaezintasuna.
- Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea.
•
Arauaren xedea eta izaera.
•
Aplikazio-eremua.
•
Erakunde publikoek lan-osasunean duten jarduna.
- Negoziazio kolektiboa.
•
Kontzeptuak eta hitzarmen-motak.
•
Hitzarmenen edukia.

2. Giza baliabideak kontratatzea.
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- Lan-kontratuari dagokionez parte hartzen duten erakundeak eta organoak.
•
Lan-kontratazioari buruz.
•
Gizarte Segurantzari buruz.
•
Lan-segurtasunari eta -osasunari buruz.

Giza baliabideen
kudeaketa integratua

•
Lan-harremana hasi aurretiko dokumentazioa eta tramiteak.
- Lan-kontratua.
•
Kontzeptua eta klaseak.
•
Lan-kontratazioko modalitateak eta baldintzak.
•
Diru-laguntzak, salbuespenak edo murrizketak lan-kontratazioan.
- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, lan-kontratuaren ondorioz sortuak.
•
Subjektu obligaziodunak.
•
Langileen afiliazioak, altak, bajak eta aldaketak.
•
Tramitazioa, dokumentazioa eta epeak.

3. Lan-baldintzak aldatzea, etetea eta amaitzea.
- Lan-baldintzak aldatzea.
•
Mugikortasun funtzionala.
•
Mugikortasun geografikoa.
•
Lan-baldintzen funtsezko aldaketak.
- Lan-kontratua etetea.
•
Aldeen arteko adostasuna eta kontratuan jasotako baliozko kausak.
•
Aldi baterako ezintasuna.
•
Amatasuna, aitatasuna, adopzioa edo harrera.
•
Haurdunaldiko eta edoskitzaroko arriskua.
•
Kargu publiko ordezkatzailearen jarduna.
•
Langileari askatasuna kentzea, kondena-epairik ez dagoen artean.
•
Diziplinazko arrazoiengatik enplegua eta soldata etetea.
•
Aldi baterako ezinbestea.
•
Kausa ekonomikoak, teknikoak, antolamenduzkoak edo produkziozkoak.
•
Eszedentziak.
•
Lanuzte-eskubidearen jarduna edo enpresa legez ixtea.
- - Lan-kontratua amaitzea.
•
Aldeen arteko adostasuna.
•
Lan-kontratuan jasotako kausak.
•
Obra edo zerbitzu bat egiteko adostutako denbora agortzea.
•
Langilearen borondatea: dimisioa edo kontratua baliogabetzea.
•
Langilearengan eragina duten egoerak: heriotza, ezintasun iraunkorra eta erretiroa.
•
Langilearengan eragina duten egoerak: heriotza, ezintasun iraunkorra eta erretiroa.
•
Kausa objektiboak: trebetasunik eza, egokitze falta, lanpostuen amortizazioa, beste batzuk.
•
Kausa objektiboengatik amaitzeko moduak eta ondorioak.
•
Kausa ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo produkziozkoetan edo ezinbestean oinarritutako
kaleratze kolektiboa.
- Kalte-ordainak egindako kontratu-amaiera motaren arabera.
•
Diziplinazko kaleratzea: modua eta ondorioak.
- Lan-jurisdikzioaren aurrean egin daitezkeen jardunak kontratua zehatzeko, aldatzeko eta amaitzeko.
•
Adiskidetzeko ekitaldia.
•
Lan-arloko epaitegian demanda aurkeztea.
•
Sententziak.
•
Helegiteak.

4. Langileen fitxategia mantentzea, kontrolatzea eta eguneratzea
- Langileari informazioa ematea.
•
Langilearen betebeharrak datu-aldaketak jakinaraztean.
•
Presentzia-kontrolari buruzko barne-arauak.
- Langilearen espedientea.
•
Langilea identifikatzeko datuak.
•
Kontratuak eta aldaketak.
•
Zerga-dokumentazioa.
•
Curriculum vitaea.
•
Prestakuntza-historia eta tituluak.
•
Lanpostuaren jarduna ebaluatzeko txostenak.
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•
Gorabeherak.
•
Beste batzuk.
- Komunikazioak langileen kudeaketa administratiboan.
•
Interesdunarekin.
•
Giza baliabideen administrazioan inplikatutako arloekin.
•
Langileen ordezkariekin.
•
Gizarte Segurantzarekin.
•
Lan-jurisdikzioarekin.
•
Bestelako komunikazioak.
- Segurtasun-prozedurak eta bertaratze-kontrola. Interesdunarekin. Administrazioan inplikatutako arloekin eta giza
baliabideen kudeaketarekin, indarrean den legeria betez.

1.2. prestakuntza-atala
GIZARTE SEGURANTZAREN PRESTAZIOAK KALKULATZEA
Kodea: UF0342
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin, gorabeherei eta
ezintasunagatik Gizarte Segurantzaren prestazioen ordainketa eskuordetuari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Gizarte Segurantzako sisteman aurreikusten diren prestazio-motak aplikatzea, ezbehar-egoera edo premia-egoera
zehatzak aurreikusteko, ordaintzeko edo gainditzeko.
EI1.1 Gizarte Segurantzaren babes-ekintza eta aipagai dituen prestazio-motak zertan dautzan interpretatzea.
EI1.2 Gizarte Segurantzak titular edota onuradunen premia-egoera bakoitzerako —pertsonala edo familiakoa—, duen
prestazio-mota erlazionatzea eta horretarako, kasu zehatz bakoitzean prestazio hori kalkulatzeko erabilitako errentaerreferenteak identifikatzea.
EI1.3 Kasu zehatz bakoitzerako Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren ondorioz sortzen diren asistentziazko
prestazioak eta prestazio ekonomikoak, hurrenez hurren, identifikatzea eta kalkulatzea.
EI1.4 Langilearen lanerako ezintasunarekin lotutako gorabeheren segurtasun- eta kontrol-prozedurak aplikatzea,
ezarritako arauak eta indarrean den lan-araudia kontuan izanda.
EI1.5 Aldi baterako ezintasunengatiko gorabeherei buruzko dokumentuak behar bezala betetzea, eta kasu bakoitzean
dauden baliabide konbentzional, informatiko edota elektronikoen bidez erregistratzea eta tramitatzea.
EI1.6 Aldi baterako ezintasun-egoerengatik sortzen diren gorabeherak dagozkienei, sail interesatuei eta langileak
ordezkatzeko organoei zehatz, argi eta azkar jakinaraztea.
EI1.7 Ondorio guztietarako (asistentziakorako eta ekonomikorako) kasu bakoitzean dagozkion aldi baterako ezintasunak
Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen aurrean tramitatzea, indarrean den araudiaren arabera.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan egoera batean, ezintasun iraunkorrak eta baliaezintasun gabeko
lesio iraunkorrak bereiztea, eta kasu bakoitzari dagokion prestazioaren zenbatekoa kalkulatzea.
EI1.9 Heriotza eta biziraupenagatiko prestazioekin lotutako Gizarte Segurantzaren babes-ekintzari buruzko kasu batean:
- Prestazioen onuradunak identifikatzea.
- Onuradun bakoitzari dagokion prestazioaren zenbatekoa kalkulatzea.
EI1.10 Erretiroari buruzko kasu praktiko batean:
- Zer erretiro-mota den zehaztea.
- Erretiro-pentsioaren zenbatekoa kalkulatzea, pentsioaren titularra zer egoeratan dagoen eta gertaera eragilea
zer egunetan gertatzen den kontuan izanda.
EI1.11 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan langabezia-prestazioari buruzko kasu batean:
- Prestazioa garaiz eta behar bezala eskatzeko epea zehaztea.
- Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzea.
- Prestazioaren iraupena zehaztea, indarrean den araudia kontuan izanda.
- Eskubidea azkentzeko kausak eta ondorioak aipatzea.
26

Giza baliabideen
kudeaketa integratua

Edukiak:
1. Gizarte Segurantzaren babes-ekintza:
- Babes-ekintza motak.
•
Osasun-laguntza.
•
Berriro lanbideratzea.
•
Ezintasun, heriotza edo biziraupenagatiko prestazioak.
•
Bestelako familia-prestazioak.
- Erreferentziako errentak prestazio batzuk kalkulatzean.
•
Eragin Anitzeko Errenta Adierazle Publikoa (IPREM).
•
Lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS).
- Osasun-laguntza.
•
Erregimen orokorrean.
•
Erregimen berezietan.
•
Europako joan-etorrietan (Europako osasun-txartela).
- Prestazio ekonomiko edo asistentziazko prestazio-motak.
•
Aldi baterako ezintasuna.
•
Haurdunaldiko eta edoskitzaroko arriskua.
•
Amatasuna.
•
Aitatasuna.
•
Ezintasun iraunkorra.
•
Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak.
•
Erretiroa.
•
Zahartzaro eta baliaezintasuneko nahitaezko aseguruaren pentsioak (SOVI).
•
Heriotza eta biziraupena.
•
Kalte-ordain berezia oroharreko prezioan, lan-istripuko eta gaixotasun profesionaleko kasuetan.
•
Familia-prestazioak.
•
Ekintza terroristengatiko prestazioak.
•
Eskola-asegurua.
•
Langabezia-prestazioak (SPEE).
•
Bestelako prestazioak.

1.3. prestakuntza-atala
SOLDATA ORDAINSARIAK, KOTIZAZIOA ETA ZERGABILKETA
Kodea: UF0343
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, ordainsariak, kotizazioa
eta zerga-bilketa kalkulatzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Besteren konturako lana ordaintzearen ondoriozko dokumentuak prestatzea.
EI1.1 Besteren konturako lanaren soldata ordaintzeko prozesua arautzen duten legezko xedapenak interpretatzea.
EI1.2 Kasu zehatz bakoitzerako, dauden soldata-moten artetik zein den aplikatzekoa identifikatzea.
EI1.3 Egoera bakoitzerako soldata-osagarri egokienak identifikatzea, lanbide-prestakuntzaren, betetako lanpostuaren
eta lortutako etekinen arabera, dagokion hitzarmena aplikatuz eta jasotako jarraibideak kontuan izanda.
EI1.4 Hartzekoen kontzeptuek soldataz kanpoko zer ordainketa-izaera izan dezaketen zehatz eta doi interpretatzea,
indarrean den araudia kontuan izanda.
EI1.5 Soldatak likidatzeko aldian presentzia-kontrolarekin lotutako gorabeherak erregistratzea, eta eskubidez dagozkion
soldata-kontzeptu guztiak zehatz eta doi aplikatzea, kasu bakoitzean adostutako baldintzak eta indarrean den araudia
betetzen direla ziurtatuz.
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EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktiko batzuetan:
- Soldata-ordainagiriaren atal guztiak betetzea, ordainketa-kontzeptu guztiak dagokien lekuan jarrita, jasotze-mota
eta soldata-kontraprestazioa kontuan izanda.
A2: Soldata-ordainagirian Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean kotizatzeagatik dagozkion kenkariak aplikatzea, eta
kuoten likidazio- eta sarrera-prozesuaren ondoriozko dokumentuak prestatzea.
EI2.1 Kotizazio-taldeak aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboaren lanbide-kategoriekin edo, hala badagokio, erakundean
daudenekin parekatzea, indarrean den legeriaren arabera.
EI2.2 Nominan Gizarte Segurantzako kotizazioei dagozkien kenkarien atalak zehatz eta doi betetzea, kotizazio-oinarriak
arautzeko eta Gizarte Segurantzako ekarpenak zehazteko indarrean den araudia interpretatuz eta kalkuluak zuzen
egiten direla ziurtatuz.
EI2.3 Gizarte Segurantzan kotizatzeko eta likidatzeko langileen dokumentuak (TC1 eta TC2) eta konpentsazioak zuzen
betetzea eta, bidezkoa bada, kontrataziorako diru-laguntzak, hobariak edota laguntzak aplikatzea, kasu zehatz
bakoitzean hori lortzeko baldintzak betetzen direla ziurtatuz.
EI2.4 Indarrean den araudiak finkatutako epeetan, Gizarte Segurantzan kotizatzeko dokumentuak aurkeztea, legez
onartutako baliabide informatikoak edo konbentzionalak erabiliz.
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan Gizarte Segurantzako kuotak likidatzeari buruzko kasu praktiko
batean:
- Zenbait egoera berezitarako nominak kalkulatzea: ABE, aparteko orduak, absentismoa, lanuztea, hitzarmenak
atzeraeraginez aplikatzea, berariazko kontratazio-modalitateak…
- Dagozkion kuotak likidatzeko eta ordaintzeko ereduak zuzen prestatzea, horiek legez ezarritako epeetan
aurkezteko.
A3: Soldata-ordainagirian Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipena aplikatzea eta horretarako,
indarrean den legeria betez, konturako diru-sarreraren eta urteko likidazioaren dokumentuak prestatzea.
EI3.1 PFEZak, langilearen zerga pertsonal eta zuzenekoa den aldetik, dituen berezitasunak identifikatzea, nominaren
ordainagirian zehatz eta doi aplikatzeko.
EI3.2 Datu pertsonalak edo familiarrak aldatzeko kasuetan, PFEZ mota aplikatzearekin lotutako dokumentu egokiak
zuzen betetzea, langileak sina ditzan.
EI3.3 Langilearen atxikipen-kuota zuzen kalkulatzea, jasotako ordainsariak eta PFEZaren atxikipenetik salbuetsita
dauden kontzeptuak kontuan izanda.
EI3.4 Soldata-ordainagirian egin beharreko atxikipen-mota kalkulatzea, kalkuluak zuzen egiten direla egiaztatuz eta
egoera pertsonalak eta familiarrak kontuan izanda.
EI3.5 PFEZaren konturako atxikipenen eta urteko likidazioaren dokumentuak sortzea, indarrean den araudiak ezarritako
epean eta moduan ordaintzean aurkezteko.
EI3.6 Urteko ekitaldia amaitutakoan, egindako konturako atxikipenen ziurtagiriak betetzea, langileei entregatzeko eta
zergaren urteko likidazioan kontuan izateko.
EI3.7 Langileen prozesu administratiboan inplikatutako unitateei egindako ordainketa eta likidazioen berri garaiz eta
behar bezala ematea, kontabilitatea egiteko.
EI3.8 Informazioa behar bezala zehaztuta daukan ordaintze-prozesu hainbat gorabeheradun bati buruzko kasu praktiko
batean:
- Nominak eta dagozkien ordaintzeko aginduak prestatzea, Gizarte Segurantzako kuoten ekarpenengatik eta
PFEZaren konturako atxikipenengatik sortutako sortzapenak eta kenkariak zuzen kalkulatuz.
- Gizarte Segurantzako kuoten likidazioari eta sarrerari buruzko dokumentuak prestatzea.
- PFEZaren konturako atxikipenen ordainagiriak eta aitorpen-likidazioa eredu ofizialak erabiliz prestatzea.

Edukiak
1. Soldata-ordainketa
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- Soldata-ordainagiriaren egitura. Goiburua. Gorputza. Kenkarien informazio-orria.
- Soldataren kontzeptua.
•
Lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS).
•
Oinarrizko soldata/hitzarmeneko soldata.
•
Soldata edo ordainsari adostua.
•
Soldata gordina.
•
Soldata likidoa.
- Jasotze-motak. Finkoak. Aldakorrak. Soldatakoak. Soldataz kanpokoak.
- Soldata-osagarriak.
•
Langilearen baldintza pertsonalak.
•
Egindako lana.
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•
Enpresaren emaitzen araberakoa.
•
Beste ordainsari-mota batzuk.
- Hilabetetik gorako mugaeguneko ordainsariak.
•
Espezietan ordaintzea.
•
Aparteko orduak.
•
Soldata-aurrerakinak.
- Soldataz kanpoko ordainsariak.
•
Kalte-ordainak eta aurrerakinak.
•
Gizarte Segurantzaren prestazioak eta kalte-ordainak.
•
Lekualdatzeen, eteteen, kaleratzeen eta uzteen kalte-ordainak.
•
Kotizaziotik salbuetsitako beste kontzeptu batzuk.

2. Gizarte Segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak
- Enpresak eta langileak Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean egindako kotizazioa.
•
Kotizazio-elementuak. Kotizazio-taldeak.
•
Erregimen orokorrean sartutako enpresen, langileen eta lanbide-taldeen kotizazio-oinarriak eta -tasak.
- Kuotak likidatzeko dokumentuak.
•
Sarrera-dokumentua, TC1 eredua.
•
Langileen nomina-zerrenda; ereduak: TC2 eta TC2 laburtua.
•
Beste dokumentu batzuk.
- Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak kalkulatzea eta likidatzea.
•
Kontingentzia arruntak.
•
Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak.
•
Bestelako kotizazioak.
•
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren kargurako hobariak eta diru-laguntzak.
•
Beste konpentsazio edo kenkari batzuk.
•
Zenbatekoen kalkulua: ordaintzekoak edo hartzekoak.
•
Likidazio-mota eta kontrol-gakoa.
•
Kuotak ordaintzeko baldintzak eta epeak.

3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)
- Soldatetan aplikatzekoak diren zerga-arauak.
•
Zergapeko egitatea.
•
Atxikitzeko betebeharra.
•
Datuak ordaintzaileari komunikatzea.
•
PFEZaren konturako atxikipenak.
•
Zergaren urteko likidazioa.
- PFEZaren konturako soldata-atxikipenak.
•
Lan pertsonalaren etekinen kontzeptua: dirutan eta espezieetan.
•
Lanaren etekin irregularrak.
•
Zergaren atxikipenak eta salbuespenak.
- Atxikipen-tasa zehaztea.
•
Ekitaldiko diru-sarrera gordinak.
•
Atxikipenik gabeko minimoak, egoera pertsonalaren edo familiarraren arabera.
•
Minorazioak eta/edo kenkariak.
•
Atxikipen-kuota kalkulatzea.
•
Atxikipen-tasaren kalkulua.
- Atxikipenak erregularizatzea.
•
Erregularizatzekoak diren egoera pertsonalak edo familiarrak.
•
Datu-aldaketak komunikatzeko epeak.
•
Aplikatzekoa den tasa erregularizatzeko kalkulua.
- Atxikipen-ziurtagiria. Betebeharrak. Baldintzak eta epeak.
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1.4. prestakuntza-atala
GIZA BALIABIDEAK ADMINISTRATZEKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK
Kodea: UF0344
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, langileen
datuak eguneratzeari, gorabeherak kontrolatzeko baliabide informatikoak erabiltzeari eta horiek soldata-ordainagirian
islatzeari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Giza baliabideak kudeatzeko eta nominak eta gizarte-aseguruak prestatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea.
EI1.1 Giza baliabideak kudeatzeko aplikazio informatikoak instalatzea, ekipoak fabrikatzaileak emandako jarraibideetan
adierazten diren ezaugarriak dituela ziurtatuta.
EI1.2 Instalatutako aplikazioaren funtzioak eta prozedurak aztertzea.
EI1.3 Behar diren datuak kargatzea, soldata-ordainagirian kontuan hartzeko eta giza baliabideak(erakundeari,
hitzarmenei, lanbide-kategoriei, langileei, baldintza adostuei, absentziei, gorabeherei, eta beste batzuei buruzkoak)
zehatz eta doi kontrolatzeko eta kudeatzeko.
EI1.4 Taulak eta Gizarte Segurantzako kotizazio-tasak eta PFEZaren atxikipen-tasak eguneratuta daudela eta indarrean
den araudiaren araberakoak direla egiaztatzea.
EI1.5 Langileak kudeatzeko aplikazioen bidez, enpresa bateko giza baliabideak administratzeko, kudeatzeko eta
kontrolatzeko behar diren txosten eta dokumentu tipoak sortzea.
EI1.6 Nominak eta Gizarte Segurantzako likidazioak euskarri informatikoan prestatzea, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dituzten kasuetan.
EI1.7 Aplikazioan instalatutako RED sistemaren bidez, nomina-zerrendak eta Gizarte Segurantzako kuotak likidatzeko
dokumentuak garaiz eta behar bezala beteta bidaltzea.
EI1.8 PFEZaren konturako atxikipenen dokumentuak sortzea, horiek legez ezarritako epeetan ordaintzeko.
EI1.9 Giza baliabideak kudeatzeko eta nominak eta gizarte-aseguruak prestatzeko aplikazio informatikoekin
biltegiratutako eta sortutako informazioaren konfidentzialtasunaren garrantzia baloratzea.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
- Datuak eguneratzea eta horien edukiaren osotasuna ziurtatzea.
- Zenbait kasu praktiko ebaztea, dokumentu tipoak egokituz eta pertsonalizatuz.
- Datuak eskuratzean segurtasun- eta konfidentzialtasun-prozedurak ezartzea, gakoak eta pasahitzak erabiliz.
- Aldizka datuen babeskopia bat egitea zenbait prozeduraren bidez.
- Langileak kudeatzeko, datuak artxibatzeko eta zaintzeko prozedura egokiak hautatzea.

Edukiak
1. Giza baliabideak administratzeko aplikazio informatikoak
- Aplikazio informatikoa aukeratzea. Irizpide teknikoak, ekonomikoak, antolamenduzkoak.
- Aplikazioaren funtzionaltasunak eta instalatzeko prozedurak. Aplikazio informatikoaren softwarea. Periferikoak.

2. Sistemaren taulak
-

Taula orokorrak. Egutegia. Udalerriak. Probintziak. Barrutiak. Bankuak. Beste batzuk.
Gizarte Segurantzako taulak. Kotizazio-oinarriak. Kotizazio-tasak. Kotizazio-taldeak.
PFEZaren atxikipen-taula.
Giza baliabideak administratzeko eta kudeatzeko taula osagarriak. Tituluak. Hizkuntzak. Mailak. Beste batzuk.
Beste taula batzuk.

3. Enpresari buruzko datuak kargatzea
- Erakundearen datuak kargatzea. Enpresari buruzko datu orokorrak. Datu fiskalak. Gizarte Segurantzako kotizaziokontuak. Kudeaketaren arduradunaren datuak erakunde publikoen aurrean. Beste datu batzuk.
- Aplikatzekoa den berariazko hitzarmeneko datuak kargatzea. Soldata-kontzeptuak. Antzinatasuna. Kategoria
profesionalak. Beste datu batzuk.
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4. Langileei buruzko datuak kargatzea
- Langileari buruzko datu orokorrak.
•
Identifikatzeko datuak.
•
Kontratuari buruzko datuak.
•
Lanpostuaren berariazko soldata-kontzeptuak.
•
Baldintza bereziak, kontratu edo akordio bidez adostuak.
•
Atxikipen-tasaren kalkulua.
•
Soldatak ordaintzeko modua.

5. Soldatak likidatzeko aldiko gorabeherak kudeatzea
- Ezintasunak.
•
Gaixotasun arrunta.
•
Lan-istripua.
•
Gaixotasun profesionala.
•
Lanez kanpoko istripua.
•
Amatasuna.
•
Aitatasuna.
•
Haurdunaldiko eta edoskitzaroko arriskua.
•
Beste gorabehera batzuk.
- Absentziak.
•
Oporrak.
•
Legezko lanuztea.
•
Ugazaben itxiera.
•
Zigorrak.
•
Beste absentzia batzuk.

6. Dokumentuak sortzea
- Soldaten hartu-agiria: Hileroko ordainagiriak. Aparteko ordainsariak. Likidazioak eta kitatzeak. Enpresa-ziurtagiriak.
- Soldatak atzeraeraginez likidatzea.
•
Gizarte Segurantzako kuoten likidazioa eta sarrera.
•
Gizarte-aseguruak: epe barruan, epez kanpo...
•
Dokumentuak sortzea: TC1, TC2…
•
RED sistema.
- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga.
•
Konturako diru-sarrerak eta likidazioak.
•
Ziurtagiriak: PFEZaren ondorioetarako egoera pertsonalekoak edo familiarrekoak, metatuak…
- Grafikoak, txostenak eta estatistikak.
•
Txostenak sortzea: langile-kostuenak, kategorienak, tituluen araberakoak, sailen araberakoak.
•
Grafikoak editatzea.
•
Datuak estatistikoki tratatzea.

7. Giza baliabideen kudeaketa.
- Langileen kudeaketa.
•
Curriculum vitaea.
•
Tituluak.
•
Prestakuntza.
•
Lanpostu-jardueraren ebaluazioak.
•
Antzinatasuna.
•
Hizkuntzak.
•
Beste batzuk.

8. Segurtasuna, sarbide-kontrola eta aplikazioak.
- Aplikazioaren segurtasuna. Segurtasun-mailak ezartzea. Sarbide murriztuko mailak. Segurtasun-kopiak.
- Beste aplikazio batzuk. Dokumentuak konfiguratzea. Periferikoak konfiguratzea. Agenda.
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2. prestakuntza-modulua:
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
Kodea: MF0238_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0238_3: Giza baliabideak hautatzeko, prestatzeko eta garatzeko

lanetarako laguntza administratiboa ematea.

Iraupena: 150 ordu
2.1. prestakuntza-atala
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARAKO LAGUNTZA ADMINISTRATIBOA
Kodea: UF0345
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, langileak
hautatzeko, prestatzeko eta sustatzeko prozesuen kudeaketa administratiboari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Giza baliabideak hautatzeko prozesuetan prozedura administratiboak aplikatzea, metodo eta sistema egokienak erabiliz.
EI1.1 Lan-banaketa zertan datzan bereiztea eta giza baliabideen espezializazio-maila jakin bat izatearen garrantzia
baloratzea, merkatu global batean behar den lehiatzeko abantaila lortzeko.
EI1.2 Jakintzaren gizarte berriak (knowledge society) giza baliabide erabilgarriak egoki antolatzeko eta planifikatzeko
duen garrantzia analizatzea.
EI1.3 Giza baliabideen sailaren funtzioak eta giza baliabideen plangintzan duten garrantzia bereiztea, zenbait aukera eta
interes dituen erakunde baten helburuak eta xedeak lortzeko.
EI1.4 Lanpostua analizatzeko eta deskribatzeko formularioak betetzea, kontratazio- eta/edo prestakuntza-premiak
ondorioztatzeko.
EI1.5 Komunikabide, enpresa edo erakunde hautatzaile egokienei agindu egokiak ematea, lanposturako behar diren
profilak enpresak ezarritako moduan eta garaiz argitaratzeko.
EI1.6 Jasotako curriculumak hautatzea eta agiri-euskarri egokienean artxibatzea, entitateak ezarritako prozedurak
aplikatuz.
EI1.7 Enpresaren datu-basean, behar den lanpostura gehien egokitzen diren curriculumak hautatzea.
EI1.8 Interesdunei ahoz eta/edo idatziz jakinaraztea — enpresak ezarritako moduan eta garaiz— lehen hautaketan
hartuak izan direla.
EI1.9 Hautespen-probak prestatzeko behar den dokumentu-euskarria zuzen prestatzea, ekipo eta aplikazio informatiko
egokienak erabiliz.
EI1.10 Hautatze-prozesua ezarritako arauen arabera antolatzea, bertaratu beharrekoak garaiz eta dagokion moduan
deituz, erakundeak aurreikusitakoaren arabera.
EI1.11 Hautagai egokienei buruzko txostenak ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera prestatzea, zehatz, egiaz, argi
eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak betez.
EI1.12 Hautatze-prozesuan sortutako informazioa mantentzea, konfidentzialtasun-, osotasun- eta erabilgarritasunirizpideak aplikatuz.
EI1.13 Langileak hautatzeko eskatutako ezaugarri pertsonalei eta profesionalei buruzko datuak ematen diren kasu
batean, hau egitea:
- Proposatutako datuak ordenatzea, eta horretarako, eskatutako lanbide-profila definitzea.
- Langileak hautatzeko prozesu batean sortutako komunikazio-eredu guztiak idaztea.
- Hautatze-prozesuan erabilitako datuen konfidentzialtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak azaltzea.
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A2: Prestakuntza kudeatzeko prozedura administratiboak aplikatzea, giza baliabideetan etengabeko hobekuntza-prozesuak
sartzeko, metodo eta sistema egokienak erabiliz.
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EI2.1 Prestakuntzak enpresaren plan estrategikoan duen lekua eta enpresak lortu nahi dituen oinarrizko helburuak
bereiztea.
EI2.2 Lan-esparruan dauden prestakuntza-motak lortu nahi diren helburu eta xedeen arabera erlazionatzea, lehiatzeko
abantailaren alde.
EI2.3 Enpresako prestakuntza-proiektuaren, prestakuntza-planaren, prestakuntza-programaren eta prestakuntzaekintzaren artean dauden aldeak baloratzea.
EI2.4 Erakunde publikoek sustatutako prestakuntza-eskaintza eta langileentzako prestakuntza-programak identifikatzea.
EI2.5 Prestakuntza finantzatzeko, diruz laguntzeko edo hari hobaria emateko arloan indarrean den araudia ezagutzea.
EI2.6 Datei, edukiari, bertaratuei eta baldintzei dagokienez, prestakuntza-plana garaiz eta ezarritako moduan
jakinaraztea organo eta pertsona inplikatuei.
CE2.7 Egokia bada, ikastarorako behar den materiala prestatzea: instalazioak, baliabide materialak, ikus-entzunezko
baliabideak, ikasmateriala, beste batzuk.
EI2.8 Barneko edo kanpoko inplikatuen laguntza koordinatzea, aurrez hautatutakoak bertaratuko direla bermatuta.
EI2.9 Prestakuntzaren emaitzak prestatzea eta interesdunei eta kasu bakoitzean dagozkion organo ordezkatzaileei eta
erakunde eskudunei bidaltzea, indarrean den araudia betez.
CE2.10 Ikastaroaren alderdi ekonomikoei buruzko dokumentazioa garaiz eta behar bezala prestatzea:diru-laguntzak,
gastuak, irakasleen ordainketak, dietak, beste batzuk.
EI2.11 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan enpresako prestakuntzari buruzko kasu batean:
- Prestakuntza-premien analisi bat egitea eta abian jarri behar diren prestakuntza-jarduerak planifikatzea.
- Eman behar den ikasgaiari buruzko prestakuntza-eskaintza bilatzea Interneten.
- Enpresak zer finantzaketarako edo hobarirako eskubidea izango lukeen kalkulatzea.
- Ikastaroa emateko zer instalazio eta baliabide material eta giza baliabide behar diren zehaztea.
- Abian jarri behar den prestakuntzaren kostuak kalkulatzea.
A3: Garapen profesionala eta pertsonala kudeatzeko, mailaz igotzeko eta sustatzeko prozedura administratiboak aplikatzea.
EI3.1 Giza baliabide-motaren arabera, lanpostu-jarduera ebaluatzeko metodoak eta sustapen-sistema erabilienak
baloratzea.
EI3.2 Prestakuntzari, lanpostu-jardueraren ebaluazioari eta langilearen kualifikazioari dagokienez, langileak kudeatzeko
sisteman erregistratu behar den informazio garrantzitsua identifikatzea, langileen sustapenari begira, jasotako
jarraibideen arabera.
EI3.3 Lanaldiari, errendimenduei edo lanbide-garapenaren ondoriozko bestelako alderdiei buruzko informazioak eta
datuak aldizka biltzea, ezarritako prozeduren eta jasotako jarraibideen arabera.
EI3.4 Enpresak, langileak sustatzeko eta talentua kudeatzeko, kontuan izan behar dituen faktore giltzarriak
identifikatzea.
EI3.5 Enpresako langileak sustatzeari eta talentua kudeatzeari buruzko datuak eta dokumentuak erregistratzea eta
euskarri egokian artxibatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta datuen konfidentzialtasuna ziurtatuz.
EI3.6 Langileen jarraipena eta ebaluazioa egiteko koadroak eta adierazleak aldizka egitea, ezarritako prozeduren eta
jasotako jarraibideen arabera.
EI3.7 Langileen sustapenarekin lotutako informazioa kudeatzeari buruzko kasu ondo zehaztu batean:
- Hura kudeatzeko behar den laguntza administratiboa prestatzea.
- Lanpostu-jardueraren eta talentuaren kudeaketaren jarraipena eta ebaluazioa modu eraginkorrean egiteko zer
prozedurari jarraitu behar zaion zehaztea, datuen konfidentzialtasuna ziurtatuz, ezarritako prozeduren eta
jasotako jarraibideen arabera.

Edukiak:
1. Lanaren eta giza baliabideen antolamendua.
- Lanaren banaketa eta funtzioak.
•
Helburuak eta xedeak planifikatzea.
•
Premiak analizatzea.
•
Behar den antolamendu-egitura zehaztea.
- Giza Baliabideetako sailaren berariazko funtzioak.
•
Lanpostua aztertzea. Teknikak.
•
Lanpostua deskribatzea.
•
Lantaldeak planifikatzea.

2. Langileak biltzea eta hautatzea.
- Kontratazio-premiak detektatzea. Enpresa pribatuan: Lanpostua analizatzeko eta deskribatzeko formularioak eta
detektatzeko beste modu batzuk. Administrazio publikoaren esparruan: Lan-eskaintza publikoa.
- Hautagaiaren profila zehaztea eta enplegu-eskaintza.
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•
Hautagaiaren profilari buruzko informazio garrantzitsua.
•
Komunikazio-mota, eskaintza zer komunikabidetan argitaratuko den kontuan hartuz.
•
Komunikabide egokienak, eskainitako lanpostuaren arabera.
Hautatze-prozesuko dokumentuak eta euskarri informatikoa. Jasotako eskaerak eta curriculumak.
Hautagaiak hautespen-probara deitzea. Enpresa pribatuan (proba teknikoak edo psikoteknikoak eta elkarrizketak
egiteko). Administrazio publikoan (oposizioko ariketetan aurkeztea, deialdian adierazitako kondizioak betez).
Hautespen-probetarako dokumentazioa. Proba teknikoak. Test psikoteknikoak. Talde-dinamikak. Elkarrizketak.
Hautatze-prozesuaren emaitzen dokumentazioa.
•
Hautagaien txostenak prestatzea.
•
Pertsona hautatuari jakinaraztea.
•
Gainerako hautagaiei jakinaraztea.
•
Hautagaien dokumentazioaren konfidentzialtasuna ziurtatzea, indarrean den araudia aplikatuz.

3. Giza baliabideen prestakuntza
- Prestakuntza enpresaren plan estrategikoan. Giza baliabideak. Baliabide materialak. Baliabide teknologikoak.
- Prestakuntza-premiak zehaztea.
•
Sailen arteko inplikazioa.
•
Epe labur, ertain eta luzean beharko diren baliabideak aurreikustea.
•
Esperientzia erabilgarria baloratzea.
•
Lanpostu-jarduerari buruzko emaitzak analizatzea.
- Prestakuntza-proiektua enpresan. Planak. Programak. Prestakuntza-ekintzak.
- Enpresan eman beharreko prestakuntza-motak. Sartzea. Hobekuntza. Birziklatzea. Balioaniztasuna. Zuzendaritzagarapena. Osagarria. Bestelako motak.
- Enpresarentzako eta langileentzako prestakuntza-eskaintza.
•
Administrazio publikoen prestakuntza-programak.
•
Prestakuntzan aplikatzekoak diren finantzaketa, diru-laguntza edota hobarietarako sistemak.
- Prestakuntzaren kudeaketa.
•
Komunikazioa eta koordinazioa prestakuntza-prozesuan.
•
Behar diren azpiegitura eta baliabideak.
•
Prestakuntzaren kostuen kontrola.
•
Emandako prestakuntzaren emaitzak. Txostena.
•
Prestakuntzari buruzko datuak giza baliabideak kudeatzeko sisteman gehitzea.
•
Datuen konfidentzialtasuna ziurtatzea, indarrean den araudia errespetatuz.

4. Lanpostu-jarduera ebaluatzea
- Lanpostu-jarduera ebaluatzeko programak. Lanpostuak baloratzeko metodoak. Giza baliabideak sustatzeko
sistemak. Giza baliabideak giza kapital gisa. Gaitasuna. Konpromisoa. Ekintza. Norberaren talentua.
- Talentua kudeatzea. Talentua kudeatzeko sistemak.

2.2. prestakuntza-atala
KOMUNIKAZIO ERAGINKORRA ETA TALDE-LANA
Kodea: UF0346
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin, trebetasun sozialak eta
pertsonalak erabiltzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

34

A1: Giza baliabideak kudeatzeko prozesuetan trebetasun sozialak eta pertsonalak aplikatzea.
EI1.1 Enpresak baloratutako trebetasun sozialak eta pertsonalak balioztatzea, eta lan-harremanetan interes berezia
dutenekin konparatzea.
EI1.2 Trebetasun sozialek eta pertsonalek produktibitatean eta helburuak eta xedeak lortzean noraino eragiten duten
baloratzea.
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EI1.3 Komunikazio formalek eta informalek enpresa-esparruan zer garrantzi duten analizatzea, haien abantailak eta
eragozpenak baloratuz.
EI1.4 Lan-jardueran, enpresa barruan eta kanpoan, pertsonen arteko komunikazio eraginkorra lortzeko behar diren
trebetasun sozialak eta pertsonalak aplikatzea.
EI1.5 Pertsonen arteko harremanak erraztea eta komunikazio-bide eraginkorrak erabiltzea, kasu bakoitzean behar den
maiztasunaz.
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan enpresako komunikazioari buruzko kasu batean:
- Zuzentzen den taldearen ezaugarriak identifikatzea.
- Erabili behar den komunikazio-mota egokiena hautatzea.
- Komunikatu behar den mezua idaztea.
- Mezua langile-talde hartzaileari helarazteko modurik egokiena aukeratzea.
A2: Lidergoko teknikak eta trebetasunak aplikatzea, talde-lanaren integrazioa eta eraginkortasuna errazteko, eta gatazkak
eragozteko.
EI2.1 Talde-lana helburuak eta xedeak lortzeko borondateen batura gisa baloratzea.
EI2.2 Dagokion mailan, lidergo-teknikak aplikatzea, talde-laneko harremanak optimizatzeko.
EI2.3 Lan-jardueran eragina duen pertsona eta helburuak eta xedeak lortzeko motibazio-iturri den aldetik, lider batek
izan behar dituen trebetasun pertsonalak eta sozialak identifikatzea.
EI2.4 Dagokion mailan, talde-lana lidergo-trebetasunak erabiliz sustatzea, kideen lana errespetatuz eta sinergia lortzea
erraztuz.
EI2.5 Dagokion mailan, gatazkak prebenitzeko edo haiek konpontzeko trebetasun eta teknika egokiak aplikatzea.
EI2.6 Lan-harremanean gehien erabilitako orientazio- eta motibazio-teknikak identifikatzea, sari indibidualak —
ekonomikoak edo bestelakoak— identifikatzeaz gain.
EI2.7 Dagokion mailan, lan-ingurunean proiektatzen edo sortzen diren aldaketarako orientazio- eta motibazio-teknikak
aplikatzea.
EI2.8 Lantaldean gatazkak agertzeari buruko simulazio behar bezala zehaztu batean:
- Egoera analizatzea, eta gatazkak konpontzen ez badira zer arazo sor daitezkeen eta zenbaterainoko garrantzia
izan dezaketen baloratzea.
- Talde-lana lidergoaren trebetasunak erabiliz bultzatzea, finkatutako helburua lortzeko eta sinergia lortzea
errazteko.
- Enpresan egin behar diren aldaketak kontuan hartzea, gatazkak saihesteko eta emaitzak hobetzeko.

Edukiak:
1. Trebetasun pertsonalak eta sozialak:
- Trebetasun pertsonalaren eta sozialaren definizioa. Berezko trebetasunak. Portaera ikasiak.
- Lan-esparruan interes berezia duten trebetasun sozialak. Ekimena. Komunikazioa. Enpatia. Talde-lanean lan
egiteko gaitasuna. Malgutasuna. Asertibitatea. Beste trebetasun batzuk.

2. Komunikazioa enpresan.
- Komunikazioak enpresan duen garrantzia. Abantailak eta eragozpenak. Komunikazio formala. Komunikazio
informala.
- Komunikazioaren funtzio estrategikoa. Enpresa-kultura transmititzen du. Motibazio pertsonalaren iturri da. Taldelanean aritzea eta gatazkak konpontzea errazten du.
- Zer komunikazio-mota dauden.
•
Komunikatzeko moduaren arabera.
•
Gertatzen diren denboraren arabera.
•
Garatzen diren esparruaren arabera.
•
Hartzaile diren pertsonen arabera.
•
Igorle diren pertsonen arabera.
•
Komunikatzen den mezu-motaren arabera.

3. Lidergoa eta talde-lana:
- Liderraren gaitasun-profila. Trebetasun pertsonalak eta sozialak. Balioak.
- Liderraren funtsezko funtzioak.
•
Estrategikoak.
•
Antolamenduzkoak.
•
Operatiboak.
•
Teknikak.
•
Ordezkatzaileak.
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•
Bitartekariak.
•
Beste batzuk.
Liderraren funtzio osagarriak. Sinboloa. Ordezkoa. Ideologoa.
Talde-lanaren kontzeptua. Diferentziak.
•
Talde-lanaren definizioa.
•
Lantaldearen kontzeptua.
Talde-lanaren abantailak.
•
Ezagueren batura eta trukea.
•
Elkarlana eta lankidetza lanean.
•
Helburuak eta xedeak lortzeko sinergia.
Talde-lanerako behar diren teknika eta trebetasun pertsonalak eta sozialak. Lidergoa. Komunikazioa.
Koordinazioa. Elkarlana. Beste teknika batzuk

4. Motibazioa enpresan:
- Motibazio-teoriak.
•
Eduki-teoriak: Maslow, McGregor, Herzberg, Aldefer, McClelland, beste batzuk.
•
Prozesu-teoriak: Vroom, Adams, Skinner.
- Motibazio-motak eta eraginkortasun-estandarrak. Banakakoa. Kolektiboa. Ekonomikoa. Diruzkoa ez dena.

5. Gatazkak saihesteko eta konpontzeko teknikak:
- Behar diren trebetasun pertsonalak eta sozialak.
•
Komunikazio eraginkorra.
•
Tolerantziaren aldeko orientazioa.
•
Emozioak maneiatzea.
•
Elkarlana eta lankidetza.
•
Beste teknika batzuk.

6. Aldaketarako orientazioa:
- Eragozpen nagusiak eta aldaketari aurre egitea.
•
Ez da onartzen aldaketa-premia.
•
Ezezagunaren beldur izatea.
•
Aldaketak lortu nahi dituen xedeekiko errezeloa.
•
Aldaketak sortzen dituen arazo teknikoei eta antolamenduzkoei beldurra.
•
Egokitzeko ahalmenari berari buruzko zalantzak.
•
Boterea, norberarena eta/edo taldearena, galtzearen sentimendua.
•
Beste eragozpen batzuk.
- Aldaketara motibatzeko behar diren trebetasun pertsonalak eta sozialak.
•
Lidergoa.
•
Komunikazio eta informazio eraginkorra.
•
Jarrera positiboa, aldaketaren onurak nabarmentzea.
•
Xede eta helburu argiak eta lortzeko modukoak.
•
Helburuak koordinatzea eta kontrolatzea.
•
Helburuak eta xedeak lortzeko atzeraelikadura (feedback) puntuala.
•
Beste trebetasun batzuk.

2.3. prestakuntza-atala
ERDI-MAILAKO AGINTARIAREN EGITEKOA LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOAN
Kodea: UF0044
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikak aztertzea eta norberaren kargura dauden pertsonek betetzen
dituztela ziurtatzea.
EI1.1 Segurtasunaren arloan sor litezkeen gorabehera nagusiak identifikatzea, eta aplikatzekoak diren segurtasunneurriekin erlazionatzea.
EI1.2 Segurtasun-ekipoak eta haien aplikazioak identifikatzea.
EI1.3 Ekipo horien erabilera eta identifikatutako gorabeherak erlazionatzea.
EI1.4 Langileen segurtasunerako arauak identifikatzea eta lantzea.
EI1.5 Laneko istripuak gertatzen direnean erabil daitezkeen jardun-jarraibideak identifikatzea eta aplikatzea, hala nola
kontrol-, ohar- eta alarma-prozedurak, lehen laguntzako teknikak eta larrialdi- eta ebakuazio-planak.

Edukiak
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
- Lana eta osasuna.
•
Laneko arriskuak eta haien prebentzioa.
•
Arrisku-faktoreak eta prebentzio-teknikak.
•
Lan-istripuak eta laneko gaixotasunak.
•
Langileen osasunerako bestelako arriskuak.
- Lan-baldintzak. Segurtasun-baldintzak. Laneko ingurumena. Antolamendua eta lan-karga.
- Lanaren ondoriozko kalteak. Istripuak. Gorabeherak. Gaixotasun profesionalak.
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua.
•
Bertako prebentzio-zerbitzuak.
•
Kanpoko prebentzio-zerbitzuak.
•
Enpresaburuaren onarpen pertsonala.
•
Prebentzio-zerbitzu mankomunatuak.
•
Erantzukizun administratiboak.
•
Erantzukizun penalak.

2. Erdi-mailako arduradunak laneko arriskuen prebentzioan duen zeregina
- Laneko arriskuen prebentzioa erakundearen egituran integratzea.
•
Enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea.
•
Laneko arriskuen prebentzioa, antolamenduko aldaketa gisa.
•
Ekintza integratzaileak eta ohiko arazoak.
- Erdi-mailako arduradunek laneko arriskuen prebentzioan dituzten funtzioak.
•
Funtzio-motak.
•
Erdi-mailako arduradunen jarduera eta zeregin prebentibo espezifikoak.
•
Laneko arriskuen prebentzioa jarduerak gauzatzeko eta ikuskatzeko prozesuetan barneratzea.
•
Prebentzioaren egitekoa lantaldean barneratzeko gomendioak.
•
Lantaldea prestatzea laneko arriskuak prebenitzeko.
- Erdi-mailako arduradunak lan-arriskuak prebenitzeko dituen tresnak.

3. Laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko teknikak erdi-mailako arduradunentzat:
- Arriskuen ebaluazioa. Ebaluazio-motak. Ebaluazio-prozesu orokorra. Ebaluazio-metodoak.
- Ekintzak kontrolatzea eta erregistratzea.
•
Ikuskapenak.
•
Kalteak ikertzea.
•
Dokumentazio prebentiboa.
•
Auditoria-plana.
•
Araudi-alderdiak.
•
Hobetzeko proposamenak egitea.
- Langileentzako larrialdi-planak egitea.
•
Larrialdi-plan baten elementuak.
•
Ebakuazio-plana.
•
Larrialdi batean langileak antolatzea.
•
Aplikatu beharreko araudia.
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4. Arrisku-motak eta prebentzio-neurriak:
- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.
•
Lokalen baldintza orokorrak.
•
Txukuntasuna eta garbitasuna.
•
Zerbitzu higienikoak.
•
Segurtasun-seinaleak.
•
Aplikatu beharreko araudia.
- Arrisku kimikoak eta elektrikoak.
•
Produktu kimikoen manipulazioa.
•
Arrisku kimikoetan norbera babesteko ekipoak.
•
Gai eta prestakin kimikoak haien ezaugarrien arabera biltegiratzea.
•
Arrisku elektrikoaren ondoriozko arriskuak eta lesioak.
•
Kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemak.
•
Arrisku elektrikoetan norbera babesteko ekipoak.
•
Aplikatu beharreko araudia.
- Sute- eta eztanda-arriskuak.
•
Suaren faktore erabakigarriak.
•
Prebentzio-neurriak: babes pasiboa eta aktiboa.
•
Detekzio-, babes- eta alarma-sistemak.
•
Suteak itzaltzeko sistema.
•
Norbera babesteko ekipoak eta suteen aurkako ekipoak.
•
Aplikatu beharreko araudia.
- Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
•
Ingurune termikoarekin lotzen diren arriskuak.
•
Zaratarekin eta bibrazioekin lotzen diren arriskuak.
•
Norbera lan-ingurumenarekin lotutako arriskuetatik babesteko ekipoak.
•
Aplikatu beharreko araudia.
- Arrisku ergonomikoak eta psikosozialak.
•
Lan-karga: esfortzuak, jarrerak, mugimendu errepikakorrak, zama eta neke mentala.
•
Txandakako eta gaueko lana.
•
Aldaketak lanaren antolamenduan eta zuzendaritza-estiloan.
•
Estresa.
•
Indarkeria eta jazarpen psikologikoa lanean.
•
Aplikatu beharreko araudia.

5. Lehen sorospenak:
-

3

Oinarrizko esku-hartzea erreduren, hemorragien, hausturen, zaurien eta intoxikazioen aurrean.
Lehen laguntzetako botikinak mantentzea.
Larri dauden gaixoak eta zaurituak artatzea eta garraiatzea.
Bihotz-biriketako bizkortze-teknikak.

3. prestakuntza-modulua:
INFORMAZIO- ETA ARTXIBO-SISTEMEN KUDEAKETA
Kodea: MP0987_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
artxibo-sistemak administratzea.

Iraupena: 90 ordu
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3.1. prestakuntza-atala
DOKUMENTUAK ARTXIBATZEKO ETA SAILKATZEKO SISTEMAK
Kodea: UF0347
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, artxiboak
kudeatzeari eta dokumentuak sailkatzeari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Artxibatze konbentzional eta informatikoko teknikak aplikatzea, kudeatzen den informazioa eta dokumentazioa
sailkatzeko, kodetzeko eta biltegiratzeko sistemak erabiliz.
EI1.1 Artxiboak sailkatzeko eta antolatzeko sistemen artean kudeaketa-dokumentuetarako egokienak baloratzea,
informazioa eta dokumentazioa optimizatzeko euskarri elektroniko berrien abantailak eta eragozpenak kontuan izanda.
EI1.2 Enpresako informazioa eta dokumentazioa artxibatzeko eta erregistratzeko sistemen berezko ezaugarriak
identifikatzea, ondoren diseinatzeko.
EI1.3 Informazioa eta dokumentazioa biltegiratzeko behar diren artxiboen arteko transferentzia-irizpideak eta -epeak
ezartzea, enpresak ezarritako baldintzen arabera eta indarrean den legeria betez.
EI1.4 Artxibo-eskuliburua eguneratuta izatea, eta argi adieraztea zer arau bete behar diren informazioa sailkatzeko eta
alfabetatzeko irizpideei, informazioa eskatzeko eta mailegatzeko prozedurei, eskuratzeko murrizketei eta gordetzeko edo
suntsitzeko epeei dagokienez, erakundeak ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera.
EI1.5 Kudeaketako paperezko artxiboak antolatzeko, dokumentuak edukiaren arabera sailkatzea, erabileraren
maiztasuna eta artxibo-eskuliburuan ezarritako irizpideak identifikatuta.
EI1.6 Kudeaketako paperezko artxiboak eguneratzea, haien erabilera optimizatzen duten informazio edo dokumentu
berriak gehituz.
EI1.7 Artxibo informatikoen sistemak antolatzea, forma homogeneo eta dinamikoko zuhaitz-egiturak, izen adierazgarriak
eta edukira egokitutako sailkatze-sistemak erabiliz.
EI1.8 Artxiboaren indizea sortzea, kasu horretarako tresna informatiko egokia, edo barne-araudiak adosten duena
erabiliz.
EI1.9 Artxibo konbentzional zein informatikoak aldatzea, informazio eta dokumentazio fidagarria izateko eduki batzuk
ordeztuz, edukiak garbituz eta bitarteko artxiboa lortuz.
EI1.10 Edukiaren eta erabilera-maiztasunaren aldetik zaharkituta dauden artxiboak ezabatzea, egokia denean dauden
baliabideen bidez suntsituz edo artxibo historikora mugituz, artxibo-eskuliburuan eta indarrean den araudian artxiboak
erabiltzeari eta gordetzeari buruz zehaztutakoa kontuan izanda.
EI1.11 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu batean, zeinean kudeaketa-dokumentu tipoak (fakturak,
gutunak, bezero edo hornitzaileen fitxak, ordainbideak, beste batzuk) paperean edo euskarri informatikoan aurkezten
baitira:
- Artxibo-sistema konbentzional eta informatiko baten mantentze-lanen abantailak eta eragozpenak identifikatzea.
- Dokumentu-mota bakoitzerako kodetze- eta sailkatze-sistemak identifikatzea.
- Dokumentuak ordenaz eta zehaztasunez sailkatzea eta artxibatzea, gero erraz aurkitzeko.
- Artxiboa eraginkortasunez ustiatzeko behar diren kontrol-irizpideak ezartzea.
- Hartzeko, erregistratzeko, banatzeko eta artxibatzeko prozedura konbentzionalak ezartzea izaeraren, sarbideedo kontsulta-mailaren eta konfidentzialtasun- eta segurtasun-mailaren arabera.
A2: Agiri tipoak kudeatzeko prozedurak analizatzea, parte hartzen duten elementuak zehaztuz, haien trazabilitatea,
indarraldia eta bakartasuna bermatuz, agiriak kudeatzeko aplikazioen bidez fluxuak adierazteko sistemak erabiliz.
EI2.1 Kudeaketa-prozedura definitu bakoitzerako dokumentuak eta formularioak erabiltzeko eta tramitatzeko prozesuak
detektatzea, unitate/sailetan garatzen diren jardueren fluxuak (paraleloak, sekuentzialak, bateratuak edo beste batzuk),
eta prozedura osoa behar bezala adierazteko baliabide materialak eta pertsonalak kontuan izanda.
EI2.2 Prozedura bakoitzeko dokumentu- eta formulario-mota guztiak horien kudeaketaren arduradunekin erlazionatzea,
ardura-matrizea sortuz edo egokituz.
EI2.3 Prozedura bakoitzeko dokumentu eta formularioen indizea eredu normalizatuaren arabera egokitzea edo sortzea,
dokumentu guztien erreferentziak eta artxibo fisiko eta informatikoa ziurtatuz.
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EI2.4 Hala badagokio, prozesuen adierazpena haien deskribapenarekin eta parte-hartzaileen erreferentziekin
eguneratzea eta sortzea, ardura-matrizearekiko korrespondentzia gordez eta fluxu-kudeaketako etapa guztiak bilduz.
EI2.5 Bilera-aktak, gutunak, faxak, bidalketak, aldaketak, informazio-eskaerak, planoak edo beste batzuk kodetzea,
kudeaketa-mota eta zer fasetan dagoen islatzen dela ziurtatuz, bakartasuna, trazabilitatea eta indarraldia bermatuz eta
ezarritako prozedurei jarraituz.
BI2.6 Kudeaketa-prozedura igorle edo hartzaile guztietako parte-hartzaileen kodeak haien izaeraren, arduraren edo
beste parametro definitu batzuen arabera esleitzea, sisteman sartuz edo hortik kenduz, hala badagokio, bakartasuna eta
trazabilitatea ziurtatzeko.
BI2.7 Sistemaren funtzionamendua ezarritako maiztasunaz gainbegiratzea, prozesua osatzen duten jardueretako
dokumentuen fluxua erakundeak ezarritako prozedurarekin bat datorrela kontrolatuz eta behar diren neurri zuzentzaileak
ezarriz.
EI2.8 Agiriak kudeatzeko sisteman optimizatu behar diren jardunak identifikatzea, prozesuetan egon daitezkeen
hobekuntzak proposatuz, horien eduki osoa bermatuz eta datuak babesteko indarrean den araudia betez.
EI2.9 Agiriak datu-base erlazionalak aplikatuz kudeatzeko prozesuei eta fluxuei buruzko kasu praktiko ondo zehaztu
batean:
- Agiriak kudeatzeko prozesua deskribatzea, jarduerak, lotutako dokumentuak eta horien tramitazioan
inplikatutako eragileak identifikatuz.
- Deskribatutako prozesua fluxu-diagrama baten bidez adieraztea.
- Proposatutako dokumentu eta formulario guztiei indize erreferentziatu bat aplikatzea.
- Prozesu tipo bateko dokumentuak, formularioak eta parte-hartzaileak nola kodetu zehaztea.
- Informazioa trukatzeko prozesu tipoei dagozkien faseak fluxugrama tipoak erabiliz azaltzea.

Edukiak:
1. Artxiboa. Kontzeptua eta helburua
- Artxibo-motak.
•
Kokapenaren arabera: zentralizatua, deszentralizatua edo mistoa.
•
Edukiaren arabera: publikoa edo pribatua.
•
Erabilera-maiztasunaren arabera: aktiboa edo kudeaketakoa, erdi aktiboa edo behin betikoa.
•
Erabilitako euskarriaren arabera: papera eta elektronikoa.
- Dokumentuak erregistratzeko eta sailkatzeko sistemak. Alfabetikoa. Zenbakizkoa. Alfazenbakizkoa. Tematikoa.
Geografikoa. Kronologikoa. Beste batzuk.
- Artxibategi fisikoaren mantentze-lanak. Baliabide materialak. Artxibategiaren azpiegitura.
- Artxibategi fisikoaren mantentze-lanak. Metodoak. Kontserbazio-unitateak.
- Dokumentazioa kudeatzeko artxibategi bat planifikatzea.
•
Erakundearen egitura eta jarduera-mota analizatzea, artxibategiaren egitura egokiena finkatzeko.
•
Edukiak eta artxibatu behar den dokumentu-mota zehaztea.
•
Ezarri behar diren erregistro- eta kodetze-sistemak.
•
Dokumentuak sailkatzea, eta langileen sarbide-mailak eta -murrizketak.
•
Artxibategian sartzeko moduak definitzea.
•
Dokumentazio zaharkitua edo historikoa kontserbatzeko arauak: suntsitzea, behin betiko artxibatzea…
•
Artxibo-eskuliburua prestatzea, artxiboen kalitateari, erabilerari eta kontserbazioari dagokionez indarrean
den araudia kontuan izanda.
•
Langileei sarbide-prozedurak komunikatzea.
- Fluxugramak prozedurak eta prozesuak adieraztean.
•
Kontzeptua.
•
Ezaugarriak, motak, sinbologia, diseinatzea eta egitea.

2. Bulegoko sistema informatikoak erabiltzea eta optimizatzea
Sistema eragileak analizatzea. Bilakaera, sailkapena eta funtzioak.
Sistema eragileak eta aplikazioak instalatzea eta konfiguratzea. Kontrolagailuak, adabakiak eta periferikoak.
Sistema eragilea kudeatzea. Prozesuak, memoria, fitxategiak, erabiltzaileak eta baliabideak kudeatzea.
Fitxategi-sistema kudeatzea. Elementuak, funtzioak eta bilaketak.
Arakatzea edo nabigatzea. Menu-barra. Barra nagusia. Helbide-barra. Alboko panela. Bistaratzeko panela.
Egoera-barra.
- Informazioa grabatzea, aldatzea eta trukatzea. Dokumentu estatikoak eta dinamikoak. Informazioa estekatzea eta
txertatzea.

-
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- Erremintak. Konpresioa eta deskonpresioa. Multimedia.
- Baliabideak erabiltzeko eta konpartitzeko prozedurak.
•
Lantaldeak konfiguratzea.
•
Komunikazio-protokoloak.
•
Sareko oinarrizko zerbitzuak.
- Sistemak optimizatzea. Ingurune grafikoa eta erabilerraztasuna.
- Oinarrizko diagnosia egiteko eta arazoak konpontzeko teknikak. Gorabeheren katalogoa. Gorabeherak eta
konponbideak aztertzea
- Informazioaren segurtasun-, osotasun-, sarbide- eta babes-prozedurak. Babeskopiak eta mekanismo alternatiboak.
Programa maltzurrak.
- Aplikatzekoa den legezko araudia. Jabetza intelektuala. Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoa. Merkataritza
Kodea.

3. Dokumentazioa elektronikoki kudeatzeko sistemak ezartzea eta haietara iragaitea
- Dokumentazio- eta artxibatze-zentroen antolamendua eta funtzionamendua. Dokumentuak kudeatzeko sistema
informatizatu batean parte hartzen duten elementuak zehaztea.
- Euskarri informatikoak euskarri konbentzionalen ondoan dituen alde onak eta txarrak.
•
Segurtasunaren ikuspegitik.
•
Baliabideen erabilera arrazionalaren ikuspegitik.
•
Ikuspegi ekonomikotik.
- Dokumentu-fluxua berariazko aplikazio informatikoen bidez definitzea. Fluxu paraleloa. Fluxu sekuentziala. Fluxu
bateratua. Fluxu iteratiboa.
- Dokumentazio guztirako sailkapen orokorreko sistema diseinatzea.
•
Indarraldiak zehaztea, legezko aginduak kontuan izanda.
•
Dokumentuak kodetzea.
•
Antolatzeko eta sailkatzeko sistemak normalizatzea: Dokumentuak artxibatzeko eta sailkatzeko
eskuliburua.
•
Paperean kontserbatu behar diren dokumentuak legezko araudiaren arabera baloratzea.
•
Segurtasun-mailak (backup edo beste baliabide batzuk) eta dokumentu bakoitza eskuratzeko mailak
ezartzea.
•
Artxiboaren jarraipena egiteko, biltegiratzeko, iraupenerako, eta dokumentuak garbitzeko eta
kontrolatzeko jarraibideak, indarrean den araudiaren arabera.
- Ikuspegiak eta kalitate-sistemak dokumentazioa kudeatzean.
•
UNE-ISO 15489.
•
Bikaintasunaren EFQM eredua.
•
Beste arau batzuk.

3.2. prestakuntza-atala
DATUAK KUDEATZEKO ETA BILTEGIRATZEKO SISTEMAN DATU BASE
ERLAZIONALAK ERABILTZEA
Kodea: UF0348
Iraupena: 90 ordu (prestakuntza-atal honen guztizko orduetatik 30 ordu kenduko dira guztira atal hau egin aurretik
MF0233_2 prestakuntza-modulua egin bada, edukiak bat baitatoz, eta ordu horiek ez dira jasoko laburpen-fitxan).

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbideburutzapenekin, informazioa kudeatzeko sistema informatikoei eta datu-baseei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekipo informatikoaren arazoak eta oinarrizko gorabeherak erabiltzaile-mailan konpontzea, funtzionamendu-maila egokia
lortuz.
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EI1.1 Ekipoaren funtzionamendua egiaztatzea barne-arauetan ezarritako maiztasunarekin, eta, horretarako, erabileran
anomaliarik ez duela egiaztatzea.
EI1.2 Baliabide erabilgarriak optimizatzea, beharrezkoak soilik erabilita, memoriaren erabileran eraginkortasuna hobetuta
eta ekipoaren eta aplikazio informatikoen errendimendu hoberena lortuta.
EI2.3 Aplikazio informatikoen bertsioak hardwarearen premien arabera eguneratzea, instalatzeko eta desinstalatzeko
prozedura egokiak erabiliz eta erakundearen jardueraren garapena arintzen duten programak eta aplikazioak gehituz,
hala badagokio eta segurtasun informatikoko arauek horretarako baimena ematen badute.
EI1.4 Ekipo edo aplikazio informatikoen jardun anomaloa erabiltzaile gisa edo emandako autonomiaren arabera
konpontzea, eta hala badagokio, barne- edo kanpo-arduradun teknikoengana jotzea eta konponketa egiaztatzea.
EI1.5 Euskarriak zaintzeko eta optimizatzeko, haien ezaugarrietarako prozedura egokiak erabiltzen direla bermatzea.
EI1.6 Kontsumigarriak daudela ziurtatzea eta egokienak hautatzea, erabilera-maiztasuna identifikatuz, biltegiratzeko
lekurik badagoen baloratuz eta erabil daitezkeela nahikoa aurrerapenez bermatuz.
EI1.7 Sistema eragileari buruzko oinarrizko dokumentazioa eta bulegoak kudeatzeko aplikazioak instalatuta dauden sare
lokaleko sistema bati buruzko kasu praktiko ondo zehaztu batean:
- Sistema aztertuta, hauek identifikatzea: ekipoak, haien funtzioak, sistema eragilea, instalatutako aplikazioak eta
baliabide konpartituak.
- Behar den material kontsumigarria identifikatzea eta merkatuan badagoen ikustea.
A2: Oinarrizko datu-base erlazionalak eta ez-konplexuak eguneroko kudeaketa-helburuen arabera diseinatzea, informazioa
biltegiratzeko eta berreskuratzeko artxibo guztiak eta horietan dagoen informazio-motarako erlazio egokienak zehaztuz.
EI2.1 Datu-basearen edukia eta helburua identifikatzea, jasotako jarraibideen eta erakundearen premien arabera.
EI2.2 Datu-baseak diseinatzea, prozesuak, premiak eta erlazioak modu eraginkorrean identifikatzen dituzten fluxudiagramak erabiliz, datu-baseak errazago erabiltzeko.
EI2.3 Taulen egitura eta izena biltegiratu beharreko informazioaren edukiaren arabera antolatzea, informazio
garrantzitsua hautatuz eta edukiaren arabera izen adierazgarriak erabiliz.
EI2.4 Taulak gako zehatzen bidez eta osotasun-irizpideak aplikatuz erlazionatzea.
EI2.5 Eremu bakoitzaren propietateak zehaztea, bilaketa, kontsulta eta sarbide-murrizketa errazten dutenak hautatuz eta
baliabideak eraginkortasun-irizpideekin optimizatuz.
EI2.6 Datu-baseen edukia babestea, sarbidea berariaz baimendutako erabiltzaileentzat mugatuz, tresna egokiak erabiliz,
eta artxibo-eskuliburua errespetatuz, datuak babesteari dagokionez indarrean den araudiaren arabera.
EI2.7 Datu-basearen jarduna egiaztatzea, kontsultak eta bilaketak eginez eta datuen zehaztasuna egiaztatuz.
EI2.8 Datu-basean jasotako informazioa babestea, aldizka babeskopiak eginez.
EI2.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eguneroko kudeaketa administratiboko lanei buruzko kasu batean:
- Informazioa kudeatzeko ebatzi nahi diren prozesu nagusiak identifikatzea.
- Erabiliko den informazio-mota zehaztea, eta ondoren modu egokian prozesatzeko behar diren kodeketa eta
propietateak esleitzea.
- Informazioa modu homogeneoan tauletan biltzea, egokiro identifikatuz eta informazio erredundantea saihestuz.
- Taula guztietako informazioa erlazionatzea, erlazioen diseinua organigramen bidez ezarriz.
- Erregistroak ezabatu edo eguneratzen direnean, datuen kudeaketaren fidagarritasuna eta osotasuna ziurtatzea,
datu bikoiztuak edo zerikusirik ez duen informazioa saihestuz.
A3: Datu-baseak kudeatzeko aplikazio informatikoen funtzioak analizatzea, informazioa azkar eta doi sartzeko,
berreskuratzeko eta aurkezteko formatu egokienak zehaztuz, erakunde tipoen protokoloen arabera.
EI3.1 Informazioa datu-baseen tauletan sartzea eta, horretarako, haren edukia aldatzea, eguneratzea edo ezabatzea.
EI3.2 Kontsultak jarraibideen arabera diseinatzea, erregistroak ezabatzeko eta datuak eguneratzeko ekintzen artean
automatikoki hautatuz; edo bilatutako emaitzaren arabera hautatutako eremu eta erregistroekin —gainerakoak kontuan
izan gabe— lan egiteko aukera ematen duten ekintza-moten artean hautatuz.
BI5.3 Kontsultak informazio zehatza duten taulak hautatuta egiten dira, bilaketa-irizpideak eta/edo eragile logikoak edo
konparaziozkoak eta murrizketak hautatuz, eskatutako informazioaren edo jasotako jarraibideen arabera.
EI3.4 Formularioak erabiltzea, berriak sortuz edo edo lehendik daudenak aldatuz, une oro behar den informaziora
egokituz formulario horiek, eta informazio hori duten taulak eta kontsultak hautatuz.
EI3.5 Formularioak osatzea, taula independenteak barne, taulak elkartuta edo azpitxosten gisa.
EI3.6 Behar diren taula eta kontsultetako eremuak jasotako jarraibideen arabera zehaztea, elkartzeak, ordenazioak
eta/edo sailkapenak erabiliz eta kontsultaren edo formularioaren helburua betez.
EI3.7 Egindako bilaketetan lortutako emaitzak premien edo jasotako jarraibideetara egokitzen direla egiaztatzea, datuak
eta kontsultaren helburua egiaztatuz eta, hala badagokio, egokiak diren aldaketak eginez.
EI3.8 Kontsulta eta/edo formularioa gero berriz erabiltzeko artxibatzea, izen adierazgarri bat hautatuz.
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EI3.9 Sartu beharreko informazioarekin bat datorren formulario bat eraiki behar den kasu praktiko ondo zehaztu batean:
- Behar diren formularioak sortzea datuak sartzeko: modu pertsonalizatuan edo automatikoki sortzeko tresnak
erabiliz.
- Formularioak aldatzea, forma aldetik aberastuz irudi, grafiko eta bestelako objektuen bidez.
- Azpiformularioak estekatzea edo txertatzea, hala badagokio eremu estekatuak modu egokian zehaztuz.
- Abiapuntuko informazioa sortutako formularioen bidez artxibo egokietan erregistratzen dela egiaztatzea eta
behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea.
A4: Eragiketa errepikakor errazak eta datu-baseetako informaziorako sarbidea automatizatzea, eta horretarako, exekuziojarraibide nagusiak identifikatzea eta makroak sortzeko dauden tresna informatikoak doitasunez erabiltzea.
EI4.1 Txostenaren zati izango den informazioa duten taulak eta kontsultak jasotako jarraibideen arabera hautatzea,
txostenean sartuko diren edukiak hautatuz, aurrez diseinatutako eredu normalizatuak erabiliz edo behar den
formatuarekin berri bat sortuz.
EI4.2 Txostenaren egitura txostenaren premietara egokitutako kontrolak erabiliz diseinatzea, edukia banatuz eta,
erakundearen irudiaren arabera, aurkezpen-estiloa hautatuz.
EI4.3 Behar diren taula eta kontsultetako eremu garrantzitsuenak aukeratzea, edukiaren eta txostenarekin lortu nahi den
emaitzaren arabera.
EI4.4 Eremuetako edukia taldekatzea, txostena errazago ulertzeko ordenazio- eta sailkapen-irizpideak aplikatuz edo
jasotako jarraibideen arabera.
EI4.5 Automatizazioan lortutako emaitzak egiaztatzea, datuak eta txostenaren helburua egiaztatuta, behar bada
hasierako edukia aldatuta, tamaina aldatuta, mugituta, edo kontrolen itxura aldatuta eta zerbitzuaren kalitatea hobetuta.
EI4.6 Txostenak egiteari buruzko kasu praktiko ondo zehaztu batean:
- Eskatutako informazioak behar dituen taulak eta kontsultak hautatzea.
- Txostenaren egitura diseinatzea, aurkezpen egokiena bilatuz.
- Eremuetako edukia taldekatzea, errazago uler dadin.
- Txostenaren emaitzak egiaztatzea.
A5: Kudeaketa-sistema informatikoaren osotasuna, segurtasuna, erabilgarritasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten
prozedurak analizatzea.
EI5.1 Datu-basean egindako eragiketa errazak eta errepikakorrak (formularioak irekitzea eta ixtea, tresna-barrak
erakustea edo ezkutatzea, txostenak egitea, datu-basean sortutako objektuak erraz eta azkar estekatzea, edo beste
batzuk) taldekatzea, eta fluxu-diagrama baten bidez adieraztea, ezaugarriekin batera.
EI5.2 Datu-baseetako objektuak (makroak, komando-botoiak, beste batzuk) bereiztea, izen labur eta adierazgarriak jarriz
eta formulario eta txostenetan sartzea erraztuz.
BI5.3 Makroak diseinuaren bidez sortzen dira, datu-basearen tresnak erabiliz, ekintzak eraginkortasunez definitzen
dituzten argudioak deskribatuz eta zerbitzuaren kalitatea hobetuz.
EI5.4 Sortutako makroak datu-basearen objektuan txertatzea, haren gertakariren batera lotuz (objektuaren gainean
klikatzean, objektutik irtetean edo bestela), eta makroaren jardun zuzena egiaztatzea.
EI5.5 Komando-botoiak datu-basearen beraren tresnen bidez edo beste komando-botoi batzuk editatuz sortzea, eta
erraztea formulario, txosten, datuak eskuratzeko orri edo beste batzuetako datuak irekitzea, ixtea, irakurtzea eta
aldatzea.
EI5.6 Datu pertsonalak tratatzean datuak babesteko arloan indarrean den legeria aplikatzea.
EI5.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zeinean makroak eta datu-base tipo bateko
zenbait objektu eskaintzen baitira:
- Makroak esleitzea kontrol edo objektu identifikatu egokienei.
- Makroa exekutatzeko kontrolaren gertakari egokia zehaztea.
- Gertakaria gertatzen denean makroa ondo exekutatzen dela egiaztatzea.
- Erabiltzaile-interfazeak sortzea, datu-baseetako objektuetarako sarbidea erraz, azkar eta doi kudeatuz.

Edukiak:
1. Bulegoko ekipo informatikoen oinarrizko arkitektura eta mantentze-lanak
- Ordenagailu baten oinarrizko arkitektura: bilakaera, motak, elementuak eta eskema funtzionalak.
•
Hardwarea edo euskarri fisikoa: prozesatzeko unitate zentrala, moldagailuak, biltegiragailuak eta
periferikoak.
•
Softwarea edo euskarri logikoa: sistemarena, berariazko aplikazioena, beste batzuk.
- Sare lokalak erabiltzea.
•
Sare lokalaren kontzeptua: (Local Area Network)
•
Sare-motak: ethernet, hari gabekoak, ATM, beste batzuk.
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- Komunikazioen osagai fisikoak instalatzea. Sarbide kommutatuko lineak, dedikatuak edo bestelakoak, eta haiekin
lotutako ekipoak.
- Mantentze-lan prebentiboen prozedurak. Dokumentazioa. Maiztasuna. Elementu suntsikorrak berrezartzea.
Arrisku-faktoreak. Informazioaren segurtasuna eta osotasuna. Matxurak dokumentatzea.

2. Datu-base erlazional ez-konplexuak
- Datuen biltegiratzea kudeatzeko sistemaren kontzeptua. Egitura. Hiztegia. Administratzailea. Programaziolengoaiak: definizioa, erabilera eta kontrola.
- Datu-baseak kudeatzeko sistema bat planifikatzea eta diseinatzea.
•
Gehitu behar den informazioa.
•
Datu-basearen egitura.
•
Taulen egitura eta izena edukiaren arabera.
•
Informazioaren erredundantzia-kontrola.
•
Sistemaren administratzaile arduraduna(k) zehaztea.
•
Erabiltzaileentzako gakoak eta sarbide-mailak.
•
Datu-murrizketa: kontsulta-mailak, eguneratzeak, txostenak sortzea.
•
Segurtasun-sistemak eta -kontrolak: datuak ustekabean galtzea, aldatzea edo suntsitzea.

3. Datu-baseetan informazioa bilatzea
- Datu-base baten egitura eta motak. Erlazionalak. Dokumentalak.
- Kudeaketa-aplikazio informatikoen funtzio nagusiak.
•
Datu-baseen funtzioak.
•
Funtzio matematikoak.
•
Funtzio estatistikoak.
•
Bilaketa- eta erreferentzia-funtzioak.
•
Testu-funtzioak.
•
Funtzio logikoak.
•
Informazio-funtzioak.
- Datu-baseen oinarrizko funtzioak kalkulu-orrietan.
•
Sailkapena.
•
Iragazpena.
•
Egiaztapenak.
•
Formularioak.
•
Txostenak.
•
Guztizko partzialak.
•
Taula eta grafiko dinamikoen baterakuntza eta txostenak.
•
Kalkulu-orriak edo beste taula-mota batzuk datu-baseekin estekatzea.
- Komandoak. Kontzeptu orokorrak.
•
Manipulazio- eta formatu-komandoak: sailkatzea, iragazkiak, formularioak, guztizko partzialak…
•
Datuak analizatzeko: ikuskapena, erreferentzia zirkularra, formatu baldintzatua, agertokiak, taulak,
helburuak bilatzea, taula dinamikoak…
•
Utilitate-komandoak: bilatzea, ordeztea, babestea, hiperesteka, egiaztatzea…
- Grafikoak. Kontzeptu orokorrak. Grafiko-motak. Grafikoetarako morroia. Pertsonalizazioa. Ardatz sekundarioa
erabiltzea.
- Datu-baseak kudeatzeko sistemak. Definizioa. Motak. Funtzionaltasuna. Erremintak.
- Datuak sinplifikatzeko funtzionaltasunak. Informazioa aurkezteko formatuak: txostenak eta formularioak.

4. Datuen bilaketa aurreratuak
- Kontsultak. Datu-kontsultarako lengoaien elementuak: SQL edo beste batzuk.
- Formulario eta txosten aurreratuak sortzea, garatzea eta pertsonalizatzea.
•
Formularioen definizioa eta motak, formulario bat sortzea eta aldatzea, autoformularioak,
azpiformularioak eta propietateen leihoa: laster-leihoa edo modala.
•
Txostenaren definizioa, txosten baten atalak, txostenak sortzea eta aldatzea, autotxostenak, kalkuluak
eta guztizkoak sartzea, azpitxostenak eta etiketak sortzea.
•
Irudiak eta grafikoak sartzea.
- Kontrolak sortzea eta erabiltzea. Azalpena eta motak. Kontrol kalkulatuak. Ekintzak esleitzea.
44

Giza baliabideen
kudeaketa integratua

- Artxiboak, formularioak eta txostenak bistaratzeko eta inprimatzeko prozesuak.
•
Bistaratzeko moduak: Formularioa edo diseinua.
•
Formulario edo txosten bat inprimatzea: aurrebista, orrialdea konfiguratzea eta inprimatzeko elkarrizketakoadroa.

5. Datu-baseetan ekintza errepikakorrak sistematizatzea
- Oinarrizko makroak sortzea.
•
Makroaren kontzeptua eta propietateak.
•
Kontrolei makroak esleitzea.
•
Makro-talde batekin makro bat sortzea.
•
Makroak aldatzea.
- HTML dokumentuak edo beste batzuk sortzea eta esportatzea.
•
Datuetara sartzeko orrialde bat sortzea, autoorrialdearen bidez.
•
Datuetara sartzeko orrialde bat sortzea, morroi baten bidez.
•
HTML artxibo bateko taula bat inportatzea eta esportatzea.
- Datu-baseak kudeatzeko sistemen erabiltzaile-interfazea pertsonalizatzea. Oinarrizko mailan, aurreratuan eta
adituan.

4

4. prestakuntza-modulua:
BULEGOTIKA
Kodea: MF0233_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0233_2 Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-

aplikazioak erabiltzea.

Iraupena: 190 ordu
4.1. 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.
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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.
- 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.
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- 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-, osotasuneta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea.
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko.

Edukiak:
1. Ordenagailuari buruzko sarrera (hardwarea, softwarea):
- 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.
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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.
•
Postari erantzutea.
•
Mezuak antolatzea.
•
Posta inprimatzea.
•
Helbide-liburua.
•
Mezuak iragaztea.
- Web-posta.

-

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

4.2. 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 estiloparametroak edo estilo-liburua abiapuntu hartuta.
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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, laguntzaeskuliburuak 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-, osotasuneta 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.
- 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.
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-

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.

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:
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- 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.
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.
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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.

4.3. 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

dagokionez.

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:
- 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.
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-

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.
Desplazamendu 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: Gelak 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)
- 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.
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- 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.

16. Txantiloiak eta makroak:
- Txantiloiak sortzea eta erabiltzea.
- Makro-grabatzailea.
- Makroak erabiltzea.

4.4. 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.
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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.
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.
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-

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.
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.

4.5. prestakuntza-atala
INFORMAZIOAREN AURKEZPEN GRAFIKOAK EGITEKO APLIKAZIO
INFORMATIKOAK
Kodea: UF0323
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Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

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

dagokionez.

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.
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.
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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.
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:
-
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Elementuak animatzea.
Diapositiben trantsizioa.
Denbora-tarteak.
Aurkezpena konfiguratzea.
•
Aurkezpena hizlariarekin egitea.
•
Aurkezpena azalpenean.
•
Aurkezpen pertsonalizatuak.
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- Proiektagailu batera konektatzea eta konfiguratzea.
- Aurkezpena probatzea.
- Aurkezpena proiektatzea.

5

5. prestakuntza-modulua:
GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA INTEGRATUKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0078
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Giza baliabideak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea soldata-ordainagiria, Gizarte Segurantzako kotizaziobuletinak eta PFEZaren konturako likidazio eta sarreren dokumentuak prestatzeko, indarrean den legeria zorrotz betez.
EI1.1 Lanpostuen zerrenda osatzen duen langile bakoitzari likidatu behar den aldian gertatutako gorabeherak edo
egoerak zehatz jasotzea, ordainsariak kalkulatzean kontuan izateko.
EI1.2 Datuak langileak kudeatzeko aplikazio informatikoan doi kargatzea eta informazioa prozesatzea eta kalkulatzea,
soldata-ordainagiriak adierazitako epeetan lortzeko eta erakundeak ordaintzeko, soldatei, kotizazioei eta atxikipenei
dagokienez indarrean den lan-araudia betetzen dela ziurtatuz.
EI1.3 Nominak berrikustea eta ordainketa-zerrenda egitea, ziurtatuz datuak aplikazio informatikoan kargatzean ez dela
gertatu ordainsarien eta kotizazioen kalkuluari nolabait eragin diezaiokeen akatsik.
EI1.4 Aplikazio informatikoaren bidez Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak sortzea eta inprimatzea, aurrez
egiaztatuz likidatzeko aldian sortutako gorabeherak eta diru-laguntzak eta/edo kuoten murrizketak, halakorik badago,
dagozkien laukietan jaso eta kalkulatu direla.
EI1.5 Aplikazio informatikoaren bidez hilean metatutako atxikipenak eta sarrerak sortzea eta zuzenak direla egiaztatzea,
likidazio-dokumentuetan jasotako datuak onak direla ziurtatzeko, indarrean den legerian ezarritako epeetan.
EI1.6 Erabilitako datuen garrantzia baloratzea eta lanak arduraz gauzatzea, erabilitako datuen konfidentzialtasunari
eutsiz.
A2: Lan-ingurunean lan-arriskuak prebenitzeari buruzko legeria aplikatzean sortutako zuzemen administratiboetan
trebetasun pertsonalak eta sozialak aplikatzea.
EI2.1 Bete behar den lanpostuko lan-segurtasunari eta -osasunari buruzko arauak eta jarraibideak langile hasi berriei
garaiz eta behar bezala jakinaraztea eta horiek betetzera animatzea, horrek berei eta erakundeari ekarriko dizkien
onurak azpimarratuz.
EI2.2 Hasi berriari larrialdi- eta ebakuazio-plan bat badagoela eta horretan ezbehar jakin batzuetan jarduteko modua
aurreikusten dela azaltzea, hizkuntza asertiboa erabiliz eta ulertzen eta barneratzen duela ziurtatuz, hasi berriak larrialdiegoera batean behar bezala jokatuko duela bermatzeko.
EI2.3 Egiaztatzea lan-arriskuak prebenitzeko enpresako eskuliburuan jarduera bakoitzaren berezko lan-arriskuak
jasotzen direla eta langile guztiek horren berri dutela, indarrean den araudia betez.
EI2.4 Langileek haien osasuna zaintzeko duten eskubidearen berri badutela egiaztatzea eta osasun-azterketak egitera
deitzen dituztela berrestea.
EI2.5 Enpresaren prebentzio-jarduera indarrean den araudiak eta/edo enpresak eta langileen ordezkariek aurreikusitako
epeetan berrikusi dela berrestea, indarrean den legeria betez.
EI2.6 Enpresako organo eskudunei eta dagozkien erakundeei lan-istripuei edo laneko gaixotasunei buruzko datuak
arloko legeak ezarritako epean komunikatzen zaizkiela egiaztatzea.
A3: Jasotako informazioa sailkatzeko, kodetzeko, erregistratzeko, banatzeko eta biltegiratzeko teknikak aplikatzea enpresak,
jasotako jarraibideak kontuan izanda eta artxiboen kalitateari eta erabilerari buruz indarrean den araudia aplikatuz.
EI3.1 Jasotako dokumentu-motak edukiaren arabera sailkatzea.
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EI3.2 Jasotako edo sortutako informazioa dokumentu-motaren arabera kodetzea.
EI3.3 Jasotako informazioa konpainiak emandako jarraibideen arabera erregistratzea, horretarako jarritako baliabideak,
konbentzionalak zein informatikoak, erabiliz, ondoren edozein unetan berehala aurkitzen dela ziurtatzeko.
EI3.4 Informazioa kudeatu behar duten pertsonei informazioa banatzea, enpresak ezarritako garaian eta moduan
jasotzen dutela ziurtatuz.
EI3.5 Babeskopia (backupa edo beste baliabide batzuk) egitea, jarduteko moduei eta maiztasunari buruz erakundeak
ezarritako jarraibideak edo prozedurak kontuan izanda, informazioa ustekabean galduz gero berreskuratzeko.
A4: Enpresak dokumentuak kudeatzeko ezarritako prozedurak bereiztea, fluxuak adierazteko sistemak kontuan izanda
sortutako dokumentazioaren trazabilitatea, indarraldia eta bakartasuna bermatzeko.
EI4.1 Dokumentuak kudeatzeko eskuliburua edo konpainiak ezarritako jarraibideak edo prozedurak aztertzea, baloratuz
hori betetzearen abantailak eta dokumentazioa kudeatzeko kalitate-sistema egiaztatu bat ezartzearen ondoriozkoak.
EI4.2 Dokumentazioaren automatizazioan sortutako dokumentuak kudeatzeko prozeduretan enpresak erabakitako
fluxuak bereiztea (workflow, groupware,…), ahalik eta koordinaziorik eraginkorrena lortzeko helburuak betetzeko lan
beraren ardura duten pertsona edo taldeen arteko komunikazio- eta lankidetza-funtzioetan.
EI4.3 Dokumentazioa sortzeko, biltegiratzeko, berreskuratzeko, sailkatzeko eta ziurtatzeko edo suntsitzeko lanak egitea,
enpresaren jarraibideei eta prozedurei eta kasu bakoitzean dagozkionei jarraikiz, indarrean den legeriaren arabera.
A5: Informazioa bilatzea, berreskuratzea eta antolatzea, sistema eragileak eskainitako tresnak erabiliz.
EI5.1 Informazioa biltzeko artxiboak eta karpetak sortzea, erakundeak ezarritako prozedurak kontuan izanda.
EI5.2 Artxiboak eta karpetak kodetzea, izendatzea eta berrizendatzea, erakundeak zehaztutako antolamendu-irizpideak
kontuan izanda.
EI5.3 Maiz erabiltzen diren karpeta edo artxiboen lasterbideak sortzea, jasotako jarraibideen arabera.
EI5.4 Erakundeak eskatutako informazioa aurkitzea, erabili behar diren informazio-iturriak identifikatuta eta enpresaren
jarraibideen arabera.
EI5.5 Eskatutako dokumentazioa antolatzeko behar diren karpetak eta artxiboak sortzea, indarrean den araudiaren
araberako murrizketa-irizpideak aplikatuz, enpresak ezarritako prozedurak kontuan izanda.
EI5.6 Informazio-iturriak euskarri erabilgarrietan antolatzea, aurrerago egin beharreko kontsultetan azkar aurkitzeko eta
eskuratzeko.
EI5.7 Informazioa jasotako jarraibideen arabera kopiatzea eta ezabatzea, kontuan hartuz indarrean den araudian
zehaztutakoa datuen segurtasunari, osotasunari eta konfidentzialtasunari buruz.
A6: Aurkezpen grafikoak egitea, zenbait euskarri informatikotan jasotako informazioa eta dokumentazioa erabiliz.
EI6.1 Aurkezpen grafikoak egitea, jasotako jarraibideen arabera eta erakundearen irudia indartzeko ezarritako
prozedurak kontuan izanda, formatu eta baliabide egokienak hautatuz.
EI6.2 Aurkezpenetan animazioko baliabideak txertatzea, transmititu nahi den informazioa denboran ondo programatuta
agertzeko prestatuz.
EI6.3 Aurkezpenak erregistratzea, kodetzeari eta sailkapenari dagokionez jasotako jarraibideen arabera.
EI6.4 Aurkezpenak erakundeak ezarritako baliabideetan eta moduan artxibatzea, gerora azkar aurki daitezen.
A7: Informazioa hartzeko, igortzeko eta erregistratzeko posta eta agenda elektronikoen funtzioak erabiltzea, datuen
segurtasun- eta babes-arauak errespetatuz.
EI7.1 Harreman berrien datuei alta ematea posta elektronikoaren helbide-liburuan, jasotako jarraibideak kontuan izanda
eta horretarako eremu egokiak erabiliz, gerora erraz aurkitzeko.
EI7.2 Jasotako mezuak kasu bakoitzean dagozkion arduradunei birbidaltzen zaiela ziurtatzea, erakundeak emandako
jarraibideen arabera.
EI7.3 Posta elektronikoko mezuak argi eta zehatz idaztea, transmititu nahi den informazioa enpresak aurreikusitako
garaian eta moduan ziurtatuz.
EI7.4 Posta elektronikoko sarrerak eta irteerak erakundeak ezarritako prozeduren bidez erregistratzea.
EI7.5 Erakundeak aurreikusitako euskarrian posta elektronikoz jasotako korrespondentzia artxibatzea, konpainiak
zehaztutako sailkapena kontuan izanda.
A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.
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Edukiak:
1. Soldata-ordainagiria prestatzeko behar diren datuak biltzea:
-

Soldatak likidatzeko aldian sortutako altak eta bajak egiaztatzea.
Langilearen datu-aldaketak egiaztatzea (kategoria, seme-alaba kopurua, familia-egoera…).
Gaixotasunaren edo istripuaren ondorioz aldi baterako ezintasunari buruzko datuak berrestea.
Oporren datak edo lanera ez joateko beste arrazoi batzuenak egiaztatzea (amatasuna, aitatasuna, haurdunaldiko
edo edoskitzaroko arriskua, baimen ordainduak edo ez, eszedentziak, beste egoera batzuk).

2. Datuak aplikazioan kargatzea eta hileko soldata-ordainagiriak sortzea
- Likidatu beharreko aldian gertatutako altak, bajak, luzapenak eta aldaketak informatizatzea, giza baliabideak
kudeatzeko aplikazioan kargatuta.
- Aldi baterako ezintasunei buruzko datuak gehitzea.
- Hartutako oporrei edo lanera ez joateko beste arrazoi batzuei buruzko datuak eranstea.
- Kontratua eteteari edo amaitzeari dagozkion likidazioak edota kitatzeak prestatzea.
- Enpresa-ziurtagiria sortzea.
- Soldata-ordainagiria sortzea.

3. Nominak berrikustea eta txekeatzea
- Aurreko hileko soldata-ordainagiriekin konparatzea.
- Likidazio-aldian gorabeheraren bat duten nominen kalkulua egiaztatzea.
- Soldata-ordainagiriak inprimatzea.

4. Gizarte Segurantzako betebeharrak
-

Aplikazioan kargatutako oinarri-taulak eta kotizazio-tasak egiaztatzea.
Gizarte Segurantzan kotizatzeko buletinak sortzea.
TC dokumentuetan erakundeari dagozkion datuak egiaztatzea.
Langileei buruzko datuak berrestea.
TC2 ereduan jasotako kotizazio-oinarrien kalkuluak berrikustea.
Kotizazio-buletinak inprimatzea.

5. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
-

Norberaren eta familiaren egoerari buruzko ziurtagiriak prestatzea eta tramitatzea, PFEZa kalkulatzeko.
Langile berriei egindako atxikipen-tasa egiaztatzea.
Langileen kontura metatutako atxikipenak berrikustea eta egiaztatzea.
Konturako sarreren ereduak eta atxikipenen likidazioa prestatzea.
Atxikipen-ziurtagiriak bidaltzea.

6. Trebetasun sozialak enpresan
-

Harremanetan jartzeko gaitasuna.
Komunikazio-dohainak.
Asertibotasunez jokatzea.
Talde-lanean lan egiteko gaitasuna.
Enpatia-gaitasuna.
Malgutasuna aldaketaren aurrean.
Konpromisoa lanean.
Lidergoa: arriskuak eta ardurak bere gain hartzea.
Optimismoa, autokonfiantza, autokontrola eta motibazioa.

7. Lan-arriskuen prebentzioa.
-

Lan-osasunarekin lotutako arauak eta jarraibideak komunikatzea.
Dagoen larrialdi- eta ebakuazio-planari buruzko informazioak.
Arriskuak alderatzea eta arriskuak prebenitzeko enpresako eskuliburuan jasotakoekin konparatzea.
Lan-osasuna zaintzearekin lotutako zuzemen administratiboak.
Konpainiaren prebentzio-jarduera berrikustea.
Lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen kudeaketa administratiboa.

8. Dokumentuak sailkatzeko, kodetzeko, erregistratzeko, banatzeko eta haien segurtasunerako teknikak
-

Informazioa sailkatzeko, kodetzeko, erregistratzeko eta banatzeko eragiketak.
Informazio garrantzitsua gordetzeko prozesuak sistematizatzea.
Artxibo historikoetara edo behin betikoetara bidali behar den informazioa sailkatzeko irizpideak.
Dokumentu zaharkituak indarrean den araudia kontuan izanda suntsitzea.
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9. Dokumentuak kudeatzeko teknikak
-

Dokumentuak kudeatzeko jardunbide normalizatuak.
Erakundeko lan-fluxuak eta horiek dokumentuen kudeaketarekin duten erlazioa.
Dokumentu-kudeaketarekin lotutako prozesuak automatizatzea.
Dokumentuak kudeatzeko eragiketak enpresan.

10. Informazioa Internet bidez kudeatzea
-

Nabigatzaileak, bilatzaileak eta metabilatzaileak erabiltzea.
Informazioa domeinu generikoen bidez berreskuratzea.
Informazio berreskuratua antolatzea.
Lasterbideak sortzea.
Informazioa antolatzeko artxiboak eta karpetak sortzea.
Informazio-iturriak antolatzea.
Informazioa kopiatzea eta ezabatzea.

11. Aurkezpen grafikoak
-

Konpainiaren aurkezpen grafikoak egitea.
Animazioko baliabideak eta informazioa denboran programatzeko baliabideak erabiltzea.
Aurkezpen grafikoak kodetzea eta erregistratzea.
Aurkezpenak artxibatzea.

12. Agenda eta posta elektronikoa
-

Agenda elektronikoko helbide-liburuan altak ematea.
Jasotako mezuak banatzea.
Posta elektronikoko mezuak idaztea.
Posta elektronikoko sarrerak eta irteerak kodetzea eta erregistratzea.
Mezuak sailkatzea eta artxibatzea.

13. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-
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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.

Giza baliabideen
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik
ez badago

MF0237_3
Lan-harremanen kudeaketa
administratiboa

• Lanaren Zientzietan lizentziaduna.
• Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzan lizentziaduna.
• Zuzenbidean lizentziaduna.
• Politika- eta Administrazio Zientzietan
lizentziaduna.
• Lan Harremanetan Diplomaduna.

2 urte

Akreditazioa
nahitezkoa

MF0238_3
Giza baliabideen kudeaketa.

• Lanaren Zientzietan lizentziaduna.
• Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzan lizentziaduna.
• Zuzenbidean lizentziaduna.
• Psikologian lizentziadunak
• Lan Harremanetan Diplomaduna

2 urte

Akreditazioa
nahitaezkoa

MF0987_3
Informazio- eta artxibosistemen kudeaketa.

• Dokumentazioan lizentziaduna
• Informatikan lizentziaduna
• Bibliotekonomian eta Dokumentazioan
Diplomaduna
• Kudeaketa Informatikako Ingeniari
Teknikoa
• Sistemen Informatikako Ingeniari
Teknikoa
• Kudeaketa eta Administrazio Publikoan
Diplomaduna

2 urte

Akreditazioa
nahitaezkoa

2 urte

3 urte

MF0233_2
Bulegotika.

•
•
•
•
•

Lizentziaduna
Ingeniaria
Diplomaduna
Ingeniari teknikoa
Informatika-sistemen administrazioko
goi-mailako teknikaria
• Lanbide-arlo bereko edo informatikako
profesionaltasun-ziurtagiria

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.
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– 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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (M2) / 25 IKASLE

45

60

Erabilera anitzeko gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Erabilera anitzeko gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA
− Ikus-entzunezko ekipoak.
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
− Espezialitateko software espezifikoa.

Kudeaketa-gela

− Errotuladorez idazteko arbelak.
− Orri birakaria.
− 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 dagokien 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.
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–
–
–
–
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Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
25 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.

