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IZENA
ZERBITZU ADMINISTRATIBO ETA OROKORRETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK

KODEA
ADGG0408

LANBIDE-ARLOA
Administrazioa eta kudeaketa.

LANBIDE-EREMUA
Informazioaren eta komunikazioaren kudeaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ADG305_1 Zerbitzu administratibo eta orokorretako eragiketa osagarriak (107/2008 EDa, 2008ko otsailaren 1ekoa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Administrazio- eta kudeaketa-lanetan behar diren informazio eta dokumentuak (bai barnekoak eta bai kanpokoak) banatzea,
erreproduzitzea eta transmititzea, eta maila goragoko teknikariek eskatuta datuak eta dokumentuak egiaztatzeko oinarrizko
zuzemenak egitea, ezarritako prozedurei jarraituz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

-

UC0969_1: Oinarrizko laguntza administratiboko eragiketak egitea eta integratzea
UC0970_1: Erakundetik kanpoko eragileekin egiten diren ohiko zuzemenetan informazio eraginkorra transmititzea
eta hartzea.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri konbentzionalean edo
informatikoan.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Profesional honek besteren kontura lan egiten du, sektore pribatuko zein publikoko edozein enpresa edo
erakundetan, batik bat bulegoetan, administrazio-sailetan edo zerbitzu orokorretan.

Ekoizpen-sektoreak
Ekoizpen-sektore guztietan izaten dira, baita administrazio publikoan ere, eta zeharkakotasun-maila handia
izateagatik nabarmentzen dira.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

6

4423.1013 Telefonoguneko operadoreak.
4424.1016 Teleoperadoreak.
4412.1057 Bulegoko harreragile telefonistak, oro har.
4446.1010 Postako leihatilako enplegatuak.
4221.1011 Posta-sailkatzaileak edo -banatzaileak.
9431.1020 Mandatariak.
5500.1036 Txartel-saltzaileak.
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eragiketa osagarriak

Zerbitzu orokorretako laguntzailea.
Bulegoko laguntzailea.
Artxiboko laguntzailea.
Informazioko laguntzailea

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

MF0969_1
Bulegoko oinarrizko
administrazio-teknikak

MF0970_1
Komunikazioko oinarrizko
eragiketak

ORDUAK

150

ORDUAK

UF0517: Enpresaren eta giza baliabideen
antolaketa.

30

UF0518: Korrespondentzia eta paketeriaren
kudeaketa osagarria enpresan

30

UF0519: Dokumentazio ekonomiko, administratibo
eta komertzialaren kudeaketa osagarria.

90

UF0520: Komunikazioa erlazio profesionaletan

50

UF0521: Ahozko eta idatzizko komunikazioa enpresan.

70

120

MF0971_1 (ZEHARKAKOA)
Erreprodukzioa eta artxiboa

120

MP0112
Zerbitzu administratibo eta
orokorretako eragiketa
osagarrietako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

40

IRAUPENA, GUZTIRA

PRESTAKUNTZA-ATALAK

UF0513: Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko
artxiboaren kudeaketa osagarria.
UF0514: Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko
erreprodukzioaren kudeaketa osagarria.

60
60

430
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1. gaitasun-atala:
OINARRIZKO LAGUNTZA ADMINISTRATIBOKO ERAGIKETAK EGITEA
ETA INTEGRATZEA
Kodea: UC0969_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Erakundeari, haren sail eta alorrei eta haietako langileei dagokien informazio eguneratua aldizka erregistratzea,
emandako jarraibideak betez, zerbitzu on bat emateko behar den informazioa eskura izateko.
BI1.1 Organigramaren bidez, indarrean dagoela egiaztatu ondoren, zuzen identifikatzen dira sailak eta atalak,
haien funtzioak, haietako langileak eta langileen kargu eta ardurak, erabilgarri dauden aplikazio informatikoak
erabiliz.
BI1.2 Erakundeko alor eta pertsonen kokapen fisikoa, haietarako sarbidea, haiekin telefonoz, telematikoki, fax
bidez edo beste komunikabide baten bidez komunikatzeko erreferentziak eguneratu egiten dira, aldizka eta zehatz
identifikatuz, erabilgarri dauden bitartekoen bidez (informatikoak zein konbentzionalak).
BI1.3 Antolaketa-egituraren barruan sailak eta langileak kokatzeko erregistroetan (organigrama funtzionalak;
espazio-banaketak; telefono-zenbaki, helbide elektroniko eta abarren zerrendak) aldaketak eguneratu egiten dira,
erabilgarri dauden aplikazio informatikoak erabiliz.
BI1.4 Informazio eta komunikazioko baliabideak, tresnak eta osagaiak, liburuxkak, erakundearen barruko zein
kanpoko aldizkariak, argitalpenak edo beste batzuk behar bezala ordenatuta eta eguneratuta antolatzen dira laneremuan, erakundearen protokoloaren arabera.
LB2: Barneko zein kanpoko korrespondentzia, konbentzionala zein elektronikoa eta paketeria kudeatzen laguntzea,
bizkor, eraginkortasunez eta emandako jarraibideak betez, dagokionari banatzeko.
BI2.1 Korrespondentzia, faxak, burofaxak, posta konbentzionala, posta elektronikoa eta beste batzuk bidaltzeko
eta hartzeko bitartekoak trebetasunez eta zehatz erabiltzen dira, eta, behar bada, haien bidalketa-agiriak betetzen
dira, erregistratzeko.
BI2.2 Jasotako eta bidalitako korrespondentzia (konbentzionala nahiz elektronikoa) eta paketeria barne-arauen
arabera erregistratzen dira, erakundeko baliabide konbentzional edo informatikoen bidez.
BI2.3 Jasotako eta bidalitako korrespondentzia (konbentzionala nahiz elektronikoa) eta paketeria finkatutako
irizpideen arabera sailkatuta antolatzen dira (normala, presakoa, ziurtatua, besteren bat), eta, behar izanez gero,
erreprodukzio, itzultze eta/edo kontsulta egokiak egiten dira.
BI2.4 Korrespondentzia erregistratu, sailkatu eta/edo erreproduzitu egiten da, eta, ondoren, erakundeko pertsona
eta/edo barneko nahiz kanpoko zerbitzuei banatzen zaie, epeak betez, behar diren formatu eta ale-kopuruetan,
emandako jarraibideen arabera.
BI2.5 Igorri beharreko komunikazioak identifikatzeko behar diren datuak (hartzailea, hartu-agiria eta abar) nagusiak
emandakoekin edo datu-baseetan lortutakoekin bat datozen begiratzen da.
BI2.6 Ohiko korrespondentzia ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera prestatzen da bidaltzeko (tolestea,
gutun-azaletan sartzea, zigilatzea eta abar).
BI2.7 Enbalatu edo paketatu behar denean, material egokiak erabiltzen dira, babes fisikoa bizkor eta zehatz
bermatzen da, eta kontuan hartzen dira erakundearen irudia eta indarrean dagoen araudia.
BI2.8 Korrespondentzia eta paketeriaren kudeaketarekin lotutako ohiko tramiteak, erakundetik kanpo egiten
direnak, zintzotasunez eta arduraz egiten dira, eta kostuak optimizatzeko nagusiak proposatutako irizpideak
aplikatuz.
BI2.9 Informazioaren erregistroan, banaketan eta manipulazioan zorrotz aplikatzen da komunikazio-sistemetako
segurtasun eta konfidentzialtasunari buruzko lege-araudia eta, behar denean, korrespondentzia eta paketeria
maneiatzeari dagokiona.
LB3: Erakundeko dokumentu komertzialak, administratiboak, diruzaintzakoak edo beste batzuk emandako jarraibideak
betez erkatzea eta erregistratzea, aplikazio informatiko espezifiko edo generikoen bidez, informazioaren fidagarritasuna
bermatzeko.
BI3.1 Bezero, hornitzaile, biltegiko fitxa, produktuen erreferentzia, tarifa eta beste erregistro komertzial batzuei
buruzko datuak emandako jarraibideak eta erabilgarri dauden bitartekoak (eskuzkoak edo informatikoak) kontuan
hartuta eguneratzen dira.
BI3.2 Eskaerak zuzen erregistratzen dira dauden baliabideen bidez (eskuzkoak edo informatikoak), ezarritako
epeak eta espezifikazioak eta indarrean dagoen araudia betez.
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BI3.3 Erakundeko dokumentu komertzial, administratibo, diruzaintzako dokumentu eta beste dokumentu
batzuetako datuak erregistro konbentzional edo informatikoetan ondo erregistratu direla egiaztatzen da, eta, behar
bada, dagokionari jakinarazten zaio, erakundeak ezarritako kanalen bidez, zer zehaztasun-gabezia, huts edo
narriadura hauteman den.
BI3.4 Kudeaketa administratibotik eratorritako dokumentuen zerrendak haiek sortu dituztenekin erkatzen dira
erabilgarri dauden tresna informatikoen bidez (kalkulu-orriak edo besteren bat), datuak zuzenak diren, badauden,
bikoiztuak dauden edo falta diren begiratzen da, eta diferentzien berri ematen zaio haien egiaztapenaren
arduradunari.
LB4: Kobrantza, ordainketa, diru-sarrera edo itzultzeekin erlazionatutako oinarrizko kudeaketak egitea instituzio, bezero,
hornitzaile eta abarrekin, nagusi batek gainbegiratuta, prozedurak eta emandako jarraibideak kontuan hartuta,
diruzaintzarekin erlazionatutako hirugarren batzuen aurrean eskubideak eta betebeharrak betetzeko.
BI4.1 Emandako jarraibideak zehatz interpretatzen dira, haiek ondo ulertu arte behar diren argibideak eskatuz.
BI4.2 Hirugarren batzuen aurrean egiten diren kobrantzetan, zehatz egiaztatzen dira erakundea, arrazoia,
zenbatekoa eta gainerako alderdi garrantzitsuak.
BI4.3 Kobrantzen ziurtagiriak zenbatekoa jasotzen den unean ematen zaizkio dagokionari.
BI4.4 Dirutan egiten diren kobrantzetan, egiaztatu egiten da behar den kantitatea dagoela eta indarrean dagoen
legeria betetzen dela, eta, behar bada, diru xehea itzultzen da (kantitate zuzena).
BI4.5 Dirua itzultzeko kudeaketetan, kobratzeko ondo beteta aurkezten dira egiaztagiriak.
BI4.6 Erakunde edo bezeroen aurreko ordainketak emandako jarraibideen arabera egiten dira, prestutasunez,
ordainagiria hartuz, eta hartutako ordainagiriak baldintzak betetzen dituela egiaztatuz.
BI4.7 Erakunde eta administrazioetan bideratutako frogagiriak ezarritako prozeduraren arabera biltzen dira, eta
dagokionari ematen zaizkio.
BI4.8 Kobrantza- eta ordainketa-eragiketek eragindako azken saldoa egiaztatu egiten da, egindako eragiketen
frogagiriekin bat datorren begiratuz.
BI4.9 Eskudiruaren erabilera eta harekin lotutako eragiketak zintzotasun-, ardura- eta konfidentzialtasunprintzipioen arabera egiten dira.
LB5: Zerbitzu edo bulegoko ohiko baliabide materialak antolatzea, haien banaketa kudeatuz, beti izakinak badaudela
bermatuz, eta materiala zainduz, emandako jarraibideen arabera.
BI5.1 Bulegoko baliabide edo materialak gainbegiratu egiten dira, eta behar diren kantitatean eta kondizioetan
daudela egiaztatzen da.
BI5.2 Maileguak, material-eskaerei jaramon egitea, banaketa eta baliabideekin egiten diren bete ekintza batzuk
ezarritako prozedura edo barne-arauen arabera egiten dira, eta, behar bada, haien funtzionamendua bermatuz.
BI5.3 Erabilera- eta sarbide-arauak betetzen direla eta hornitutako kantitateak egiaztatuz ematen dira eskatutako
baliabide materialak.
BI5.4 Bulegoko materialen hornidura-zerrendak aldizka eta ezarritako prozedurei jarraikiz eguneratzen dira,
erabilgarri dauden euskarri konbentzionaletan edo aplikazio informatikoetan.
BI5.5 Eskaerak beharren eta entrega-epeen arabera egiten dira, eta, egin aurretik, nagusi hurrenari ematen zaio
haien berri, onar ditzan.
BI5.6 Bulegoko materialen fitxetan eguneratuak mantentzen dira egindako eskaera-entregak, gorabeherak,
hornitzaileen datuak eta abar, ezarritako baliabide informatiko edo dokumentalen bidez.
BI5.7 Puntualki helarazten zaio arduradunari hornikuntzaren kudeaketa egokirako behar den informazioa (unitatekopurua, prezioak, material berriak eta abar).
BI5.8 Jasotako eskaeretan, materialak eskatutako kalitate eta kantitatera egokitzen direla egiaztatzen da eskaeraorriaren bidez, bai eta behar den egiaztapen-dokumentazio guztia dagoela ere.
BI5.9 Material akastunen partidak edo eskaerari egokitzen ez zaizkionak itzuli egiten dira ezarritako prozedura edo
barne-arauak betez, eta aldez aurretik nagusi hurrenari jakinaraziz.
LB6: Laguntza administratiboko norberaren jarduera lantaldean edo sailean integratzea, emandako jarraibideen arabera
eta emaitzei begira lan eginez, langiro emankor bat sortzen lagunduz, ezarritako helburuak betetzeko.
BI6.1 Zuzeneko arduradunarekin berresten dira laguntza administratiboko jarduerak egiteko esleitutako
jarraibideak, prozedurak eta erantzukizunak, arreta berezia jarriz koordinazio-irizpideetan eta emaitzetan, eta,
beharrezkoa bada, emandako zehaztasunak apuntatu egiten dira.
BI6.2 Laguntza administratiboko lanak egitean, betiere arduradun zuzenak emandako koordinazio-jarraibideen
arabera, ardura partekatuz jokatzen da, minimizatu egiten dira lanaren edo lortu beharreko emaitzaren aurreko
jarrera pasibo edo inhibizioak, eta erakundearen arauak errespetatzen dira.
BI6.3 Lana egiteko talde edo sailari esleitutako baliabideak, materialak, ekipoak eta baliabideak erabili eta/edo
birjarri egiten dira beharrezkoa den guztietan, behar bezala zaintzen dira, eta zuzeneko arduradunari edo hark
adierazten dituen pertsonei jakinarazten zaizkie detektatutako anomaliak edo premiak, horrelakorik balego.
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BI6.4 Antolakundearen irudia islatuz eta ezarritako kalitate-irizpideak eta -jarraibideak betez egiten dira laguntza
administratiboko jarduerak.
BI6.5 Nork berak gainbegiratzen ditu norberaren jarduerak jasotako koordinazio-irizpideei eta kalitate-irizpideei
jarraituz, eta portaera proaktiboa hartzen da erroreak zuzentzeari dagokionez eta nork bere lanbide-jarduna
hobetzeari dagokionez, betiere lan-esparruko balio etikoak kontuan hartuta.
BI6.6 Laguntza administratiboko lanetan identifikatzen diren hobekuntza posibleak zuzeneko arduradunari
jakinarazten eta/edo proposatzen zaizkio, izan litezkeen onurak eta, baleude, zailtasunak azalduz.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, posta elektronikoa kudeatzeko aplikazioa, Internet arakatzailea,
kobrantzarako aplikazio informatikoak, antibirusak, suebakiak. Artxibo konbentzionalak, fotokopiagailuak, faxa, euskarri
informatikoak eta konbentzionalak. Telefono mugikorrak. Kobrantza erregistratzeko ekipoak. Baliabide materialak. Lanprozeduretako eskuliburuak. Erakundearen kalitate-eskuliburua edo -irizpideak. Antolakundearen komunikazio-bideak

Produktuak eta emaitzak
Dokumentu komertzialak, administratiboak, diruzaintzakoak eta beste batzuk, emandako jarraibideak betez egindakoak.
Korrespondentzia eta paketeria jasoa, frankeatua, gordailutua, entregatua eta banatua. Merkataritza- eta administraziodokumentazio erkatua. Oinarrizko erregistro ondo formalizatu eta/edo erkatuak. Kobrantza, ordainketa, diru-sarrera edo
diru-itzultze erraz eta kantitate txikikoak. Enpresaren irudiaren transmisioa. Erakundearen barne- eta kanpo-arauak
betetzea. Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera hobezina. Laneko baliabideen, ekipoen eta materialen
aprobetxamendu arduratsua. Lantaldearen jardueretan eta/edo sailekoetan integratzea. Emaitzei begira egindako lanjarduerak. Produktibitatea. Norberaren lanbide-jarduna berraztertzea eta hobekuntzak sartzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ildoak, erakundearen eskuliburua (erakundearen araudia, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak
eta beste eskuliburu batzuk), ekipo eta aplikazio informatikoen erabilera, bulegoko ekipoen erabilera. Prezio eta
eskaintzen zerrenda. Eskaerak, albaranak, fakturak, txekeak, kreditu- edo zordunketa-txartelak, enpresako txartelak.
Sektoreari buruzko informazioa. Aldizkari espezializatuak. Bulegoko materialen stockari buruzko informazioa. Datuen
babesari, segurtasun elektronikoari eta laneko segurtasunari buruzko araudia.
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2. gaitasun-atala:
ERAKUNDETIK KANPOKO ERAGILEEKIN EGITEN DIREN OHIKO
ZUZEMENETAN INFORMAZIO ERAGINKORRA TRANSMITITZEA ETA
HARTZEA
Kodea: UC0970_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Komunikazio-prozesutik eratortzen diren eta zailtasunik ez duten jakinarazpenak, oharrak, informazio-errotuluak eta
beste ohiko barne-dokumentu batzuk egitea, emandako jarraibideak kontuan hartuta eta baliabide konbentzional edo
informatikoak erabiliz, informazio-euskarri egokietan jartzeko.
BI1.1 Emandako jarraibideak zehatz interpretatzen dira, haiek ondo ulertu arte behar diren argibideak eskatuz.
BI1.2 Enpresan txantiloirik badago, haietatik aukeratzen dira informazio-dokumentuetarako erabilgarri dauden
txantiloiak, edukia, xedea eta kokapena kontuan hartuta.
BI1.3 Ohiko barne-dokumentuak aplikazio informatikoen bidez edo bitarteko konbentzionalak erabilik egiten dira,
emandako jarraibide edo ereduak kontuan hartuta, eta ortografia- eta gramatika-arauak betez.
Egindako dokumentuak garaiz eta ezarritako moduan aurkezten zaizkio nagusiari, barne-arau eta -ohiturei
jarraikiz.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

LB2: Pertsonen arteko komunikazio eraginkorrak izatea, jarduera-eremuko lanetan eraginkorrak izateko.
BI2.1 Lan-inguruneko kideekiko edo koordinatzaileekiko hitzezko interakzioan, informazioa edo laneko jarraibideak
hartzean, informazioa ematean eta beste egoera batzuetan, komunikazioaren edukiaren eta esanahiaren
zuzentasuna eta ulergarritasuna ziurtatzen da, komunikazio eraginkorra lortzeko.
BI2.2 lan-inguruneko kide batekin edo gehiagorekin komunikatu beharra dakarten jarduera profesionaletan,
komunikazio hori zuzena, argia eta asertiboa da.
BI2.3 Zalantzak edo eskasiak daudenean, beharrezko informazio, argibide edo baliabideak arduradunari edo laninguruneko kide egokiei eskatzen zaizkie, lana bera egin ahal izateko.
BI2.4 Norberaren iritzi kritikoak gaia zehatz eta modu objektiboan deskribatuz, alde positiboak nabarmenduz edo
enpatia erakutsiz adierazten dira, hitzez edo keinuz inor gutxietsi eta epaitu gabe.
BI2.5 Lan-inguruneko beste kideen kritikak lasai eta erreakzio oldarkor edo negatiborik gabe hartzen dira, kritikak
noiz diren konstruktiboak eta noiz ez bereiziz, eta, horrelakorik badago, aldaketak egiteko edo norberaren jarduera
hobetzeko aukera identifikatuz.
BI2.6 Laneko egoeretako gatazkei adi entzunez, kontrol-jarraibide espezifikoak aplikatuz, iradokizunak eta gatazka
konpontzeko alternatibak eskatuz eta proposatuz egiten zaie aurre.
LB3: Erakundean ohikoak diren ordezkariei eta haiengandik informazio eraginkor eta ohikoa aurrez aurre transmititzea
eta hartzea, argi eta zehatz, erakundearen irudi korporatiboa erakutsiz, oinarrizko komunikazioko zuzemenak egiteko.
BI3.1 Informazio eraginkor eta ohikoaren transmisio eta harrera, aurrez aurrekoa, arin eta solaskidearekiko tratu
adeitsuz egiten dira, erakundeak ezarritako komunikazio-protokoloak aplikatuz.
BI3.2 Adi eta eraginkor entzuteko portaerak informazioaren transmisioan eta harreran sartzen dira, dagokion
eskumen-eremuan, eta komunikazioaren alderdi hitzezkoari, ez-hitzezkoari eta paraberbalari erreparatzen zaie.
BI3.3 Kanpoko solaskideen, bezeroen, hornitzaileen edo beste eragile batzuen aurrean aurkezteko, norbera
identifikatzen da eta erakundearen irudi korporatiboa erakusten du.
BI3.4 Solaskideak identifikatzeko datuak kontrol-dokumentu egokietan erregistratzen dira hala badagokie, barnearauek ezarritako identifikazio-dokumentuak eskatuz eta egiaztatuz.
BI3.5 Jasotako mezuak eta/edo bidaltzekoak idatziz jasotzen dira bitarteko egokiekin (agenda elektronikoak, oharliburuak eta abar), zehatz eta argi, behar diren galderen bidez idatzitakoa zuzena dela ziurtatuz.
BI3.6 Mezuak argi eta soil transmititzen dira, eta hartzaileak ulertzen dituela ziurtatzen da.
BI3.7 Eskatutako informazioa, eskua ez badago edo zalantzazkoa bada, erakundearen barruko pertsona edo iturri
esanguratsuei eskatzen zaie, ezarritako barne-prozedura eta -kanalen bidez.
BI3.8 Dagokion jarduera-eremua gainditzen duten galdera eta informazio osagarrien eskaerak erakunde barruko
pertsona egokiei bideratzen zaizkie.
BI3.9 Egoera profesionala dela eta erantzun negatiboak ematea egokia denean, erantzun horiek modu asertibo,
argi eta laburrean ematen dira, norberaren burua zuritzea ekidinez, eta besteari esker ona edo ulermena adieraziz.
BI3.10 Bezeroari emandako zerbitzuaren kalitatea kontrolatu egiten da, hala badagokio, emandako
informazioarekin lortutako gogobetetzeari buruzko informazioa eskatuz.
BI3.11 Erakundearen barruko segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatzen dira
komunikazio guztietan.
LB4: Bezero edo erabiltzaileen telefono-deiak eta dei telematikoak hartzea eta haiei horrelako deiak egitea, haien
informazio eraginkor eta ohikoaren eskaerei erantzunez, erakundearen jarduera-protokoloak aplikatuz, eta erabilgarri
dauden telefonia-ekipoak zehatz erabiliz.
BI4.1 Dei telefoniko eta telematikoei adeitasunez eta berehala erantzuten zaie, erakundeko protokolo eta
erabileren arabera.
BI4.2 Dei telefoniko eta telematikoetan, zehatz identifikatzen dira dei-egilearen identitatea eta deiaren gaia,
eskatutako informazioa, kontakturako eskatutako pertsona edo saial, edo beste alderdiren bat.
BI4.3 Dei telefoniko eta telematikoak eskatutako pertsona edo zerbitzuetara bideratzen dira zehatz, erabilgarri
dauden baliabide edo ekipo informatikoen bidez, eta kanpoko solaskidearen identifikazioa eta deiaren arrazoia
jakinarazten da.
BI4.4 Erakundeko beste kide batzuentzako mezuak hartzean, ulertzen direla ziurtatzen da, eta haiek transmititzeko
erabilgarri dauden bitartekoetan idazten dira.
BI4.5 Jasotako mezuak hartzaile zehatzari helarazten zaizkio zehatz eta bizkor, ahoz edo idatziz, erakundeak
ezarritako bitartekoen bidez.
BI4.6 Erakundearen barruko segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatzen dira
komunikazio guztietan.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Sare lokala. Ekipo informatikoak, telematikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak (erabiltzaile-inguruneak:
sistema eragileak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, bezeroekiko harremana kudeatzeko programak edo CRMak),
telefonoguneak edo funtzio anitzeko telefonoak, telefono mugikorrak, faxa. Organigrama funtzionalak eta eremu eta
espazioen banaketarenak. Salmenten argumentu-sortak. Lan-prozeduretako eskuliburuak. Erakundearen kalitateeskuliburua edo -irizpideak. Antolakundearen komunikazio-bideak.

Produktuak eta emaitzak
Informazio eraginkorra eta ohikoa ematen zaie bezeroei, hornitzaileei edo kanpoko beste solaskide batzuei.
Erakundearen protokoloaren aplikazioa. Barneko iturri eta pertsonengandik informazioa lortzen da, transmititzeko.
Komunikatzeko trebetasunak aplikatzen dira. Deiak telefonia-ekipo eta telefonogune telematikoen bidez egiten eta
hartzen dira. Kalitate-estandarrak, jarduera-protokoloak eta ezarritako prozedurak betez ematen da zerbitzua. Irudi
korporatiboa transmititzen da. Lan-harreman eraginkorrak. Pertsonen arteko komunikazio eraginkorrak lan-ingurunean.
Lantaldearen jardueretan integratzea. Lan-bileretan aktiboki parte hartzen da. Portaera profesional asertiboa.
Norberaren lanbide-jarduna berraztertzea eta hobekuntzak sartzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Datuak babesteko araudia. Irudi korporatiboari buruzko eskuliburua. Komunikazioari buruzko eskuliburua. Buletin
ofiziala. Erabilitako telefonia-ekipoen eta telefonogunearen eskuliburuak.

3

3. gaitasun-atala
ERREPRODUKZIOKO ETA ARTXIBOKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
EGITEA EUSKARRI KONBENTZIONALEAN EDO INFORMATIKOAN
Kodea: UC0971_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Funtzionamendu-kondizio hobezinetan mantentzea erreprodukzio eta artxibo-ekipoak eta -baliabideak,
gorabeherak detektatuz eta konponduz, edo konponketa kudeatuz, eskuliburuetako jarraibideen eta jasotako argibideen
arabera, bulegoaren funtzionamendu normala errazteko.
BI1.1 Erreprodukzio-ekipoak (fotokopiagailuak, eskanerrak, funtzio anitzeko inprimagailuak, erreproduzigailuak eta
abar) aldizka berrikusten dira, erabilera-eskuliburuen arabera adierazle guztiak egiaztatuz eta gorabehera
posibleak hautemanez.
BI1.2 Erreprodukzio-ekipoak lanerako moduan uzten dira, sistematikoki aztertuz, kontsumigarriak ordezkatuz
(papera, tonerra edo tinta-kartutxoak, beste zenbait) eta, behar izanez gero, kristalak edo lentean garbituz.
BI1.3 Agortzen diren kontsumigarriak garaiz eskatzen dira, horretarako ezarritako prozedurei eta denborei jarraituz.
BI1.4 Erreprodukzio-ekipoen funtzionamendu-akatsak, halakorik bada, konpondu egiten dira, akatsak identifikatuz
eta eskuliburuetan jasotako argibideei jarraituz, edo konponketa kudeatuz.
BI1.5 Artxiboko baliabideetako (artxibategiak, karpetak, bereizgailuak, edo beste batzuk) hutsuneak detektatu
egiten dira, eta hutsunea konpontzeko ardura duenari jakinarazten zaio.
BI1.6 Norberaren arduratik haragoko akatsak erakunde hornitzaileei jakinarazten zaizkie, horretarako ezarritako
prozedurari jarraituz, eta konpondu dituztela egiaztatzen da.
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LB2: Dokumentazioa artxibatzea eta sarbidea izatea, euskarri konbentzionalean edo digitalean, behar diren kodeak
sartuz eta erakundearen prozedurak eta jasotako argibideak errespetatuz, azkar bilatu ahal izateko.
BI2.1 Artxiboaren euskarria kontsulta- edo erabilera-maiztasunaren arabera eta jasotako jarraibideen arabera
hautatzen da.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

BI2.2 Euskarri konbentzionalean edo digitalean artxibatu beharreko dokumentuak edukiaren eta erakundeak
ezarritako sailkapen-ezaugarrien arabera bereizten dira.
BI2.3 Dokumentazioa sailkatzeko irizpidea nagusiak emandako argibideei jarraituz identifikatzen da.
BI2.4 Dokumentuak erakundearen sailkapen-irizpidea edo nagusiak esleitutakoa aplikatuz ordenatzen dira.
BI2.5 Kodeak modu korrelatiboan esleitzen dira, dokumentu- edo informazio-motak ezarritako ordenaren arabera.
BI2.6 Artxibatu beharreko dokumentuak eta informazioa artxiboan kokatzen dira, zuzen erabiliz baliabide
eskuragarriak eta dokumentuak zaintzeko eta eraginkortasunez eskuratzeko ezarritako irizpideak.
BI2.7 Dokumentu eta informazio sarbide mugatukoak edo konfidentzialak ezarritako prozeduren arabera babesten
dira, eta dagokien adierazleak eransten zaizkie.
BI2.8 Euskarri konbentzionalean artxibatutako informazioa jasotako argibideei jarraituz eta barruko prozedurak eta
indarrean den araudia errespetatuz entregatzen da.
BI2.9 Dokumentazio-maileguak, -eskariak, -banaketak edo dokumentu artxibatuekin egin beharreko beste zenbait
ekintza erakundeak ezarritako prozedurak edo arauak errespetatuz egiten dira.
BI2.10 Informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira, eta, hala
badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB3: Modu konbentzional edo elektronikoan artxibatutako dokumentuak lekualdatzeko eta garbitzeko, aurrez ezarritako
arauak, epeak eta jarraibideak errespetatzen dira, artxibo-sistema eguneratua eta erabiltzeko moduan izateko.
BI3.1 Lekualdatu edo garbitu beharreko dokumentazioa zehatz-mehatz bilatzen da artxibo fisikoetan, bilaketa
egiteko baliabideen bidez, behar izanez gero.
BI3.2 Garbitu beharreko dokumentuak edukiaren arabera (konfidentziala edo bestelakoa) multzokatzen dira.
BI3.3 Dokumentu konbentzionalak edo informatikoak garbitu egiten dira, dagokien ekipo edo prozeduren bidez
suntsituz, eduki-motaren arabera eta jasotako jarraibideak eta epeak errespetatuz.
BI3.4 Informazio eta dokumentazioa ezabatu eta suntsitzeko prozesua egiaztatu egiten da, aurrez ezarritako
prozedurei jarraituz eta eskura dauden baliabide elektroniko edo konbentzionalak erabiliz.
BI3.5 Dokumentu edo artxibo fisiko edo informatikoak jatorrizko lekutik helburuko lekura aldatzen dira, jasotako
argibideei jarraituz eta indarrean den araudia betez.
BI3.6 Informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira, eta, hala
badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB4: Informazio-mota askotarikoak eguneratzea eta eskuratzea, datu-baseen aplikazio informatikoak edo beste batzuk
erabiliz, ezarritako arauen eta jasotako jarraibideen arabera, biltegiratutako informazioa erakusteko eta kontsultatzeko,
eta eskatzen duenari helarazteko.
BI4.1 Datu-baseetako edukia antolatzeko, ordenatu eta sailkatu egiten da jasotako jarraibideen arabera, eta zer
informazio aurkeztu behar den kontuan hartuz.
BI4.2 Datu-baseetako kontsultak irizpide zehatzen arabera egiten dira, jasotako jarraibideen arabera, eta zer
informazio aurkeztu behar den kontuan hartuz.
BI4.3 Datu-baseen segurtasun-kopiak egiten dira, eragiketak amaitzean eskura dauden tresnak baliatuz.
BI4.4 Datu-baseetako erregistroak eguneratzeko eta ezabatzeko, dagozkien ekintzak zehatz eta teilakatuta
aplikatzen dira, eta egiaztatzen da aldaketaren aurreko kopia bat dagoela.
BI4.5 Datu-baseak babestu egiten dira eskura dauden tresnak erabiliz; aplikazio informatikoak ematen dituen
segurtasun-mailak eta barruko eta kanpoko araudiak ematen dituenak errespetatzen dira, eta egiaztatzen da lan
hori behar adinako segurtasun-mailaz egin dela.
BI4.6 Erabilitako edo sortutako informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta zaintze-irizpideak zorrotz
errespetatzen dira, eta, hala badagokio, erakundeak ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
LB5: Laneko dokumentuen behar adina kopia lortzea euskarri konbentzional edo informatikoan, dokumentuaren
ezaugarriak eskatutako kantitate eta kalitateari jarraituz, eta jasotako jarraibideak eta ingurumena babesteko arauak
errespetatuz.
BI5.1 Kopiatu beharreko informazioarekin erlazionatutako parametroak —tamaina, kokapena, kolorea, argazkiak,
eta abar— zehatz-mehatz identifikatzen dira kopia egin aurretik, jarraibideen eta erreprografiako tresnen
eskuliburuetan jasotakoaren arabera.
BI5.2 Dauden erreprografia-baliabideak —fotokopiagailuak, eskanerrak, grabagailuak edo beste batzuk— zehatzmehatz erabiltzen dira, jasotako jarraibideak eta erabilera-eskuliburuak errespetatuz, eta ingurumen-inpaktua
murrizteko irizpideak erabiliz.
BI5.3 Kopiak eskatutako formatuan eskaintzen dira (handitzeak, txikitzeak, bi aldeetako kopiak, ordena, kopurua
eta epea), eta jasangarritasun-irizpideak aplikatuz.
BI5.4 Lortutako informazioaren segurtasun-, konfidentzialtasun- eta sarbide-irizpideak zorrotz errespetatzen dira,
eta, hala badagokio, erakundeak ezarritako jarraibideei eta prozedurei jarraitzen zaie.
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BI5.5 Erreprografia-ekipoak erabiltzean, zorrotz errespetatzen dira arriskuak prebenitzeko arauak, eta ez
erabiltzeak dituen ondorioen inguruko kontzientziazioa erakusten da.
LB6: Koadernatze funtzionaleko oinarrizko lanak egitea —grapatzea, tuturatzea, beste batzuk— dokumentua behar
bezala kokatua eta ordenatua dagoela ziurtatuz, formaturik egokienak erabiliz eta jasotako jarraibideak errespetatuz.
BI6.1 Koadernatzeko ekipoak eta zizailak ondo ibiltzeko ezarritako mantentze-lanak eta doikuntzak aldizka egiten
dira, ekipoaren osagai bakoitzerako ezarritako protokoloak betez, eta hondakinak haien nolakotasunaren eta
indarrean den araudiaren arabera botaz.
BI6.2 Koadernatzeko behar diren materialak koadernatu beharreko dokumentu-motaren eta -tamainaren arabera
edo jasotako jarraibideen arabera prestatzen dira.
BI6.3 Dokumentazioa antolatu egiten da, ezarritako irizpideen arabera ordenatuz eta eskura dauden baliabideak
zuzen erabiliz.
BI6.4 Koadernatzean erabiltzen diren euskarrien tamaina aldatu egiten da jasotako jarraibideen arabera, eta
zehaztasunez eta segurtasunez erabiltzen dira eskura dauden tresnak (zizailak edo beste batzuk).
BI6.5 Koadernatu beharreko dokumentuen azalak erabilera-eskuliburuen eta jasotako jarraibideen arabera
aukeratzen dira.
BI6.6 Dokumentazioa koadernatzen da (tuturatzea, grapatzea, kiribiltzea, uztaiak jartzea, edo koadernatzeko beste
modu oinarrizko batzuk) dokumentuaren ezaugarrien arabera eta jasotako jarraibideak errespetatuz.
BI6.7 Egiaztatzen da nagusiak eta erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak betetzen dituela koadernatutako
dokumentuak.
LB7: Behar diren dokumentuak eskaneatzea edo formatu digitalean erreproduzitzea, haien kalitate optimoa bermatuz eta
eskuliburuetan ezarritakoa eta jasotako jarraibideak errespetatuz, dokumentuok behar bezala kontserbatzeko eta
artxibatzeko.
BI7.1 Egiaztatzen da eskaneatu beharreko dokumentuak ez direla aurrez digitalizatu, ez bikoizteko dokumentuak.
BI7.2 Dokumentu berriak gordetzeko karpeten oinarrizko egitura zehatz-mehatz identifikatzen da, dokumentuok
behar den lekuan gordetzeko eta gero erraz berreskuratzeko.
BI7.3 Dokumentu inprimatu mota identifikatzen da, dituen ezaugarrien arabera: kolorea, irudiak, argazkiak; eta
erabakitzen da zein den eskaneatzeko formatu egokiena, jasotako jarraibideen arabera.
BI7.4 Dokumentu eskaneatua aurrez definitutako nomenklatura-arauen arabera izendatzen da, eta, hala
badagokio, dokumentuan ezarritako eremuen arabera egiten da haren erreferentzia.
BI7.5 Dokumentu eskaneatua dagokion karpetan gordetzen da, jasotako jarraibideen edo aurrez ezarritako
prozeduren arabera, eta, hala badagokio, harekin lotutako beste dokumentu batzuk ere lotzen zaizkio, gero azkar
aurkitu ahal izateko.
BI7.6 Sortutako dokumentu elektronikoak aztertu egiten dira, egiaztatzeko kalitate-maila ez dela jatorrizko
dokumentuena baino txikiagoa, osorik daudela, ondo irakur daitezkeela eta ez dagoela akatsik orri-zenbakietan.
BI7.7 Eskaneatzeko prozesuan edo sortutako dokumentu elektronikoan detektatutako gorabeherak konpondu
egiten dira, edo nagusiari jakinarazten, eta azken produktuaren kalitate optimoa bermatzen da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Sare lokalak. Ekipo informatikoak eta bulegotikakoak, programak eta aplikazioak: sistema eragileak, testuprozesadoreak, datu-baseak, eskaneatzeko softwarea, birusen kontrakoak, suebakiak. Artxibategi konbentzionalak,
fotokopiagailuak, faxa, euskarri informatikoak eta konbentzionalak. Erreprografia-ekipoak: fotokopiagailuak, eskanerrak,
grabagailuak, kopiagailuak, beste batzuk. Muntaketa-mahaia. Inprimatzeko, erreproduzitzeko eta koadernatzeko
materialak eta tresnak: papera, kartoi mehea, tututxoak, beste batzuk Zizailak. Zulagailuak.

Produktuak eta emaitzak
Informazio ondo ordenatu eta egituratua, gero erraz eskuratzeko. Dokumentazio eta informazio behar bezala
erregistratua, artxibatua eta babestua. Fotokopiak, hainbat euskarritan grabatutako informazioa, osorik eskaneatutako
dokumentuak, jatorrizko dokumentuaren irudi-kalitate berekoa. Dokumentu koadernatuak. tuturatzea, grapatzea,
kiribiltzea, uztaiak jartzea edo beste batzuk. Ekipo eta baliabide informatikoen erabilera hobezina. Informazio kodetua
eta sarbide mugatukoa. Enpresaren irudia modu egokian transmititzea. Erakundearen barne- eta kanpo-arauak
betetzea. Jasangarritasun-arauen aplikazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa

16

Ildoak, erakundearen prozedura-eskuliburua, erakundearen araudia, erakundearen kalitate-irizpideak, eragiketaeskuliburuak, artxibo-eskuliburuak, komunikazioa eta dokumentuak igortzeko eskuliburuak eta beste eskuliburu batzuk
(estilo-liburuak, ekipo eta aplikazio informatikoen erabilerari buruzkoak, bulegoko ekipoen erabilerari buruzkoak). Datuen
babesa, segurtasun elektronikoa eta laneko segurtasuna. Enpresaren dokumentazio berezkoa: txostenak, eskaintzak,
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aurkezpenak, edo beste batzuk. Barne-prozedurari buruzko eskuliburuak, estilo-liburuak, ekipo eta aplikazio
informatikoen eta bulegotikakoen erabilerari buruzko eskuliburuak. Digitalizatu beharreko dokumentuak: kopiak edo
jatorrizkoak. Informazioa digitalizatzeko formatuak. Katalogoak eta erabiltzaile-gidak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
BULEGOKO OINARRIZKO ADMINISTRAZIO-TEKNIKAK
2. prestakuntza-modulua:
KOMUNIKAZIOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK
3. prestakuntza-modulua:
ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBOA
4. prestakuntza-modulua:
ZERBITZU ADMINISTRATIBO ETA OROKORRETAKO ERAGIKETA
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
BULEGOKO OINARRIZKO ADMINISTRAZIO-TEKNIKAK
Kodea: MF0969_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0969_1 Oinarrizko laguntza administratiboko eragiketak egitea eta

integratzea.

Iraupena: 150 ordu.
1.1. prestakuntza-atala
ENPRESAREN ETA GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA
Kodea: UF0517
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Antolamendu-egitura publiko zein pribatu jakinetako oinarrizko funtzioak eta funtsezko informazio-fluxuak organigramen
bidez irudikatzea.
EI1.1 Erakunde jakinetan (publikoak zein pribatuak) betetzen diren oinarrizko funtzioak aztertzea.
EI1.2 Sail kontzeptua eta erakunde pribatu jakinetan sailak banatzeko normalean erabiltzen diren irizpideak definitzea.
EI1.3 Erakunde jakinetako oinarrizko funtzioak betetzean sortzen den oinarrizko informazioa identifikatzea, eta sailen
artean eta, halakorik balego, kanpora edo kanpotik egiten duen bide edo fluxua zehaztea.
EI1.4 Antolaketa formalaren eta informalaren arteko bereizketa egitea.
EI1.5 Estatuaren antolaketako oinarrizko elementuak zehaztea: administrazio zentrala, administrazio autonomikoa,
tokiko administrazioa eta Europar Batasuna.
EI1.6 Organigramak antolaketa-egiturak grafikoki irudikatzeko tresna gisa duen funtzioa definitzea.
EI1.7 Oinarrizko organigrama-motak bereiztea, antolaketa-alderdi jakinak irudikatzeko duten ahalmenaren arabera.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, antolamendu-egitura jakinetan egiten diren
jarduera errazak proposaturik:
- Proposatutako jarduerak eta egiten diren oinarrizko funtzioak erlazionatzea.
- Erlazionatutako funtzioen arabera esanguratsuenak diren sailak identifikatzea.
- Proposatutako sailen arteko informazio-fluxuak zehaztea.
- Identifikatutako sailak eta informazio-fluxuak organigrama soil batean deskribatzea.
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A2: Lantalde edo sail batean laguntza administratiboko jarduerak integratzeko eta haiekin elkarlanean jarduteko aukera
ematen duten jardun profesionalaren irizpideak identifikatzea, lan-giro produktiboa sortzen laguntzeko, etika pertsonal eta
profesional definitu bati jarraituz.
EI2.1 Laguntza administratiboko lantalde tipo baten ezaugarri nagusiak ezartzen dituzten oinarrizko elementuak
deskribatzea.
EI2.2 Laguntza administratiboko lantalde tipo baten garapen-faseak eta haren dinamika alda dezaketen faktoreak
azaltzea, taldera kide berri bat sartzeak izan dezakeen eragina identifikatuz.
EI2.3 Laguntza administratiboko lantalde tipoetan bete behar diren funtzio nagusiak deskribatzea, haiek dakartzaten
erlazio funtzional eta hierarkikoak zehaztuz.
EI2.4 Taldeko lana, talde-espiritua eta sinergia definitzea, eta banaka edo taldean lan egiteko estrategiak edo moduak
identifikatzea.
EI2.5 Profesionaltasuna definitzen duten balio etiko-profesionalak justifikatzea, bai eta laguntza administratiboko lantalde
tipo batean integratzeko eta aktiboki parte hartzeko duten garrantzia justifikatzea ere.
EI2.6 Erakunde bateko kalitate-prozesuen esanahia eta laguntza administratiboko jardueretan jardun profesionalekin
duten erlazioa azaltzea, jardun profesionalari eragiten dioten irizpide edo adierazleak identifikatuz.
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EI2.7 Kasu praktiko ondo zehaztuetan, lantalde baten koordinatzaileak lanerako rol jakinak, jarraibide zehatzak eta
zenbait irizpide emanik lantalde horrek laguntza administratiboko jarduerak egin ditzan:
- Lan-jarraibideen funtsezko helburua zehaztea.
- Lantaldeko kide bakoitzak egin beharreko laguntza administratiboko jarduerak identifikatzea.
- Definitutako koordinazio-jarraibideak identifikatzea, baita esleitutako laguntza administratiboko zereginak egiteko
zer pertsonarekin koordinatu behar den ere.
- Lana egiteko autonomia-maila zehaztea.
- Lortu beharreko emaitzak zehaztea.
- Nork, noiz eta nola kontrolatu behar duen jarraibideak betetzen diren.
- Laguntza administratiboko lanetan jarduera profesionala gidatu behar duten kalitate-irizpideak deskribatzea.
- Simulazioetako jardunaren bidez, nabarmendu diren balio etiko pertsonalak eta profesionalak identifikatzea.
EI2.8 Kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten simulazio eta rol-jokoen bidez, laguntza
administratiboko lan tipo bat duen lantalde batetik abiatuta eta lantalde hori helburu eta rol jakin batzuekin eta
koordinatzaile batekin dagoeneko martxan egonik:
- Taldeko kide bakoitzak jokatzen duen rola identifikatzea.
- Beste batzuekin elkarlanean jardutea eskatzen duten laguntza administratiboko lanak zehaztea, baita
horretarako zer prozedurari jarraitu behar zaion ere.
- Egin beharreko laguntza administratiboko lanetako kalitate-irizpideak zehaztea.
- Laguntza administratiboko lantalde tipo batean integratzeko jardun pertsonaleko zer jarraibide diren funtsezkoak
deskribatzea, lanarekiko eta taldeko beste lankideekiko jarrera pertsonalari dagokionez.
- Simulazioetako jardunaren bidez, nabarmendu diren balio etiko pertsonalak eta profesionalak identifikatzea.

Edukiak:
1. Erakunde publiko eta pribatuen antolaketa
- Enpresen funtzioak:
•
Motak.
•
Hierarkia.
- Funtzio administratiboa:
•
Definizioa.
•
Helburuak.
- Enpresaren egitura:
•
Antolaketaren kontzeptua.
•
Antolamendu-printzipioak.
•
Antolamendu formala eta informala.
- Sailak:
•
Deskribapena.
•
Tipologia.
•
Sailei jarduerak esleitzeko irizpideak.
- Organigrama:
•
Deskribapena.
•
Helburuak.
•
Baldintzak.
•
Motak.
•
Abantailak eta eragozpenak.
- Harrera egiteko espazio fisikoaren antolaketa.
•
Ingurumen-baldintzak.
•
Material osagarrien antolaketa eta material osagarri motak.
•
Altzariak.
- Estatuaren eta Europar Batasunaren oinarrizko antolamendua.
•
Administrazio zentrala.
•
Autonomia-erkidegoko administrazioa.
•
Tokiko administrazioa.
•
Europar Batasuna.

2. Giza baliabideen antolamendua
- Antolamendua laguntza administratiboko jardueretan.
•
Antolaketa- eta koordinazio-irizpideak.
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•
Laneko prozedurak.
•
Erakundearen kalitate-adierazleak.
•
Emaitzak lortzeko jarraibideak.
- Taldeak.
•
Elementuak.
•
Egitura.
•
Sailkapena.
- Taldeko lanaren faseak eta portaera.
•
Taldearen identifikazioa: taldearen eredua.
•
Taldeko arauak.
•
Paperak taldean.
•
Taldearen indarra eta kohesioa.
•
Talde-lanaren abantailak eta eragozpenak.
•
Taldeak dinamizatzeko tekniken asmoa.
•
Talde-dinamika aldarazten duten faktoreak.
•
Talde-koordinatzailearen funtzioak: lan- eta erlazio-maila.
- Talde-lana laguntza administratiboko jardueretan.
•
Laguntza administratiboko lantalde baten ezaugarriak.
•
Laguntza administratiboko lantalde baten funtzioak.
•
Parte-hartze maila.

1.2. prestakuntza-atala
KORRESPONDENTZIA ETA PAKETERIAREN KUDEAKETA OSAGARRIA
ENPRESAN
Kodea: UF0518
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

22

A1: Paketeak eta posta konbentzional eta telematikoa hartzeko, sailkatzeko eta banatzeko teknikak aplikatzea.
EI1.1 Erakunde jakinetan normalean erabiltzen diren idatzizko oinarrizko komunikazio-motak (barnekoak eta kanpokoak)
bereiztea, haien funtzioak eta elementuak zehaztuz.
EI1.2 Korrespondentzia eta paketeria bidaltzeko baliabideak identifikatzea, eta haien kostua eta bidalketa-denbora
zehaztea.
EI1.3 Jasotako eta bidalitako korrespondentzia eta paketeriarako esanguratsuak eta aipagarriak diren elementuak
identifikatzea.
EI1.4 Idatzizko komunikazioak eta korrespondentzia artxibatzeko erabiltzen diren oinarrizko irizpide eta prozedurak
azaltzea.
EI1.5 Dokumentazioa eta artikulu edo produktu espezifikoak biltzeko edo paketatzeko prozedura eta bitarteko egokienak
aplikatzea.
EI1.6 Korrespondentzia eta paketeria posta konbentzionalez bidaltzeko oinarrizko baldintzak identifikatzea.
EI1.7 Kanpoko eta barneko komunikazioak hartzeko, banatzeko eta artxibatzeko erabiltzen diren bitarteko telematikoei
dagozkien oinarrizko funtzio eta prozedurak deskribatzea.
EI1.8 Korrespondentzia eta paketeria manipulatzeko segurtasun eta konfidentzialtasunari buruzko lege-araudia
identifikatzea.
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, idatzizko komunikazio batzuk (barnekoak zein
kanpokoak) proposaturik:
- Barne-komunikazioetan eta kanpotik jasotako korrespondentzian hartzailea eta hura banatzeko baliabide eta
prozedurak zehatz definitzea.
- Korrespondentzia kanpora bidaltzeko baliabideak, tarifak eta prozedurak aplikatzea.
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- Baliabidea telematikoak (faxa, posta elektronikoa eta beste batzuk) behar bezala erabiltzea, idatzizko
komunikazioak eta korrespondentzia hartzeko, erregistratzeko, banatzeko eta artxibatzeko.
- Komunikazioak bidaltzailearen, hartzailearen eta gaiaren arabera artxibatzea.
- Komunikazioak eta/edo korrespondentzia modu konbentzionalean ondo erregistratzea eta artxibatzea.
EI1.10 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, paketeria jakin batzuen bidalketa proposaturik:
- Entregatutako dokumentazioa eta/edo artikuluak ondo biltzea edo paketatzea.
- Bidalketa-tarifak eta -prozedurak aplikatzea.

Edukiak:
1. Barneko eta kanpoko korrespondentzia eta paketeriaren tratamendua
- Idatzizko komunikazioa enpresa publiko eta pribatuetan.
•
Funtzioak.
•
Elementuak.
•
Motak: gutun komertzialak eta dokumentu administratiboak.
•
Idatzizko testuen adierazpen zuzena.
- Korrespondentziaren harreraren kudeaketa.
•
Hautaketa eta sailkapena.
•
Erregistroa.
•
Banaketa.
- Korrespondentziaren prestaketa.
•
Lan hori egiten duten pertsonak.
•
Kopia-kopurua.
•
Korrespondentziaren sinadura.
- Dokumentazioa eta produktuak biltzea eta paketatzea.
•
Baliabideak.
•
Materialak.
•
Prozedurak.
- Korrespondentziaren irteeraren kudeaketa.
•
Bidalketa egin aurreko lanak.
•
Irteerako erregistro-liburua.
- Korrespondentzia eta paketeria bidaltzeko erabiltzen diren bitartekoak:
•
Posta-zerbitzua.
•
Mezularitza.
•
Telefaxa.
•
Posta elektronikoa: funtzioa, elementuak, abantailak eta eragozpenak.
- Korrespondentzia bidaltzea.
•
Posta-zerbitzuak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuak.
•
Bidalketa egiteko moduak.
•
Korrespondentziaren bidalketaren tarifak eta denbora.
- Segurtasun eta konfidentzialtasunari buruzko lege-araudia.
- Idatzizko komunikazioen eta korrespondentziaren artxiboa.
•
Artxibo-prozesua
•
Artxiboaren kontrola.
•
Dokumentuak sailkatzeko sistema.
- Internet, komunikazio-bide gisa.
•
Interneten definizioa.
•
Web-orria.
•
Atariak.
•
Fitxategien transferentzia.
•
Komunikazioak posta elektronikoz hartzea eta bidaltzea.
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1.3. prestakuntza-atala
DOKUMENTAZIO EKONOMIKO, ADMINISTRATIBO ETA KOMERTZIALAREN
KUDEAKETA OSAGARRIA
Kodea: UF0519
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Oinarrizko dokumentazio administratiboa erregistratzeko eta sailkatzeko teknikak aplikatzea, haien funtzioa, elementuak
eta oinarrizko baldintzak zehaztuz, aplikazio informatiko egokien bidez.
EI1.1 Dokumentazio administratiboa erregistratzeko metodo eta prozedura ohikoenak azaltzea.
EI1.2 Bezero, hornitzaile, produktu eta langileen artxibo edo fitxategiei dagozkien erregistroetan funtsezko informazioa
duten eremuak bereiztea, haien funtzioaren arabera.
EI1.3 Ondasun- edo zerbitzu-eskaera batek izan behar duen funtsezko informazioa bereiztea, eta informazio hori
produktu, bezero eta/edo hornitzaileen erregistroetako informazio-eremuekin erlazionatzea.
EI1.4 Ohiko dokumentazio komertzial eta administratiboa arautzen duen oinarrizko araudia deskribatzea.
EI1.5 Albaran, emate-agiri eta fakturen oinarrizko elementu eta baldintzak azaltzea, eta produktu, bezero eta/edo
hornitzaileen erregistroetako informazio-eremuekin erlazionatzea.
EI1.6 Nomina soil baten eredua, atalak eta oinarrizko datuak bereiztea.
EI1.7 Bezero eta hornitzaileen fakturazioko eta kudeaketako aplikazio informatikoen oinarrizko funtzioak zehaztea.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, eragiketa komertzialen oinarrizko dokumentazio
administratiboa emanik:
- Eskaera, albaran, faktura eta ordainketa-bitartekoek emandako informazioak bat datozela egiaztatzea, eta, behar
bada, zuzenketak proposatzea.
- Dokumentuak eremu esanguratsuetako informazioaren arabera sailkatzea.
- Bezero, hornitzaile eta produktuen fitxategi konbentzionalak eguneratzea emandako dokumentuetako
informazioarekin.
- Emandako dokumentuak fitxategi konbentzionaletan erregistratzea.
- Proposatutako dokumentuek emandako informazioa eguneratzea eta erregistratzea, biltegiko, fakturazioko eta
bezero eta hornitzaileen kudeaketako aplikazio informatikoen oinarrizko funtzioak erabiliz.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, nomina errazak eta dagozkien ordainketabideak emanik:
- Proposatutako nominek ematen duten informazio garrantzitsua bereiztea.
- Nominak eta ordainbideak bat datozela egiaztatzea, eta, behar bada, zuzenketak proposatzea.
- Langileen fitxategia eguneratzea, nominetako informazioarekin.
- Emandako nominak erregistratzea.
A2: Oinarrizko ordainketa-bideekin eragiketak egitea, eta eragiketa, igorle eta hartzaileen frogagirietan, zenbatekoetan eta
kalkuluetan beharrezkoak diren baldintzak identifikatzea.
EI2.1 Ohiko ordainketa-bideen oinarrizko funtzio, elementu eta baldintzak bereiztea.
EI2.2 Ohiko ordainketa-bideak arautzen dituen oinarrizko araudia deskribatzea.
EI2.3 Diruzaintzako eragiketa errezetan, zenbatekoaren kalkuluan eragina duten oinarrizko aldagaiak bereiztea.
EI2.4 Diruzaintzako eragiketa errazen zenbatekoak kalkulatzeko oinarrizko prozedurak azaltzea.
EI2.5 Finantza-erakundeen oinarrizko funtzioak identifikatzea, eta ohiko ordainketa eta kobrantzen kudeaketako
dokumentu eta prozedurekin erlazionatzea.
EI2.6 Diruzaintzarekin erlazionatutako eragiketa guztietan zintzotasun-, ardura- eta konfidentzialtasun-printzipioak
aplikatzea.
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, diruzaintzako eragiketa errazen oinarrizko
dokumentazio administratiboa eta alegiazko dirua emanik:
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-

Dokumentuak emandako informazioaren arabera sailkatzea.
Emandako kobrantza- eta ordainketa-bitarteko eta -frogagirien zenbatekoen oinarrizko kalkuluak egiaztatzea.
Emandako kobrantza- eta ordainketa-agirien egoera-orriak egitea, eta azken saldoa kalkulatzea.
Ordainbideek eta egindako egoera-orriak emandako informazioak bat datozen begiratzea, eta, behar bada,
zuzenketak proposatzea.
Emandako dokumentuen artxibo konbentzionalak eguneratzea.
Proposatutako dokumentuek emandako informazioa eguneratzea eta erregistratzea, diruzaintzaren kudeaketako
aplikazio informatikoen oinarrizko funtzioak erabiliz.
Eskudiruaren baliozkotasuna identifikatzea.
Eskudirutan egiten diren eragiketetan alegiazko dirua erabiltzea, behar diren kalkuluak zuzen eginez.
Proposatutako eragiketak koadratzea.

A3: Dokumentazio, material eta bulegoko ekipoen izakinak kontrolatzeko prozedurak, erregistro- eta sarbide-metodoak eta
ezarritako segurtasun-stocka aplikatzea.
EI3.1 Bulegoko material eta ekipoen inbentarioen oinarrizko funtzioak bereiztea.
EI3.2 Bulegoko askotariko materialaren kontrolaren ondoriozko arrisku profesionalak deskribatzea.
EI3.3 Bulegoko dokumentazio, material eta ekipoen harrera, erregistro, biltegiratze eta entregako ohiko prozedurak
deskribatzea.
EI3.4 Inbentarioen kontroleko eta segurtasun-stockaren bermerako metodo ohikoenak azaltzea.
EI3.5 Bulegoko dokumentazio, material eta ekipoak ematea eta banatzea.
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala definitutako kasu praktiko simulatuetan, inbentarioen kudeaketako eragiketei buruzko
dokumentazio eta informazioa emanik:
- Biltegiko fitxetan sarrera-irteerak erregistratzea.
- Izakinen bolumena kalkulatzea.
- Izakinen inbentarioa egitea.

Edukiak:
1. Oinarrizko dokumentazio administratiboaren kudeaketa osagarria
- Dokumentu administratiboak erakunde publiko eta pribatuetan.
•
Elementuak.
•
Funtzioak.
•
Ezaugarriak.
•
Sailkapena.
•
Erregistro-metodoak.
•
Horretarako oinarrizko araudia.
- Dokumentu administratiboak salerosketaren kudeaketan:
•
Eskaera: elementuak, baldintzak, klaseak, igorpena, harrera eta kontrola.
•
Albarana edo emate-agiria: elementuak, baldintzak, igorpena eta egiaztapena.
•
Faktura: elementuak, baldintzak, igorpena, egiaztapena eta zuzenketa.
•
Ordainagiria: kontzeptua, atalak eta banku-helbideratzea.
- Dokumentu administratiboak ekoizpenaren eta langileen kudeaketan:
•
Lan-aginduak.
•
Nomina: osagaiak eta erregistroa.
- Beste dokumentu administratibo eta enpresarial batzuk:
•
Eskaerak.
•
Ziurtagiriak.
•
Aktak.
•
Txostenak.
•
Memoriak.
- Fakturazioko eta nominetako eragiketa informatikoak:
•
Fakturazioari buruzko informazioaren erregistroa (bezeroak eta hornitzaileak).
•
Fakturazioari buruzko informazioaren eguneraketa (bezeroak eta hornitzaileak).
•
Nominei buruzko informazioaren erregistroa (langileak).

25

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
Profesionaltasun-ziurtagiria

•

Nominei buruzko informazioaren eguneraketa (langileak).

2. Diruzaintzaren oinarrizko kudeaketa
-

-

-

-

-

Kobrantza eta ordainketetako oinarrizko eragiketak:
Eragiketa-motak. Funtzioak. Ezaugarriak. Kudeaketa-moduak.
Kobrantza- eta ordainketa-bitartekoak: Kontzeptua. Funtzioak. Kobrantza- eta ordainketa-moduak.
Eskudirutan kobratzeko era ordaintzeko dokumentuak:
•
Dirua.
•
Txekea: kontzeptua, baldintzak, motak, abala, endosua eta ez ordaintzea.
•
Hartu-agiria: kontzeptua eta edukia.
•
Transferentzia eta kontura egindako sarrera: kontzeptua eta modua.
•
Zordunketa-txartelak.
Kredituan kobratzeko era ordaintzeko dokumentuak:
•
Zor-agiria: kontzeptua eta baldintzak.
•
Kanbio-letra: kontzeptua, baldintzak, atalak, abala, endosua, ez ordaintzea eta efektu-sorta.
•
Kreditu-txartelak.
Kutxako liburu osagarria:
•
Elementuak.
•
Aplikazio informatikoan betetzea.
•
Kutxako kontaketa.
•
Koadratzea.
Bankuen liburu osagarria:
•
Elementuak.
•
Aplikazio informatikoan betetzea.
•
Banku-berdinkatzea.
Konfidentzialtasun-printzipioak diruzaintzako eragiketetan.
Diruzaintzaren kudeaketako eragiketak eta baliabide informatikoak:
•
Banka elektronikoa.
•
Diru-poltsa elektronikoa.
•
Internet bidezko ordainketak.
•
Internet bidezko erosketak.

3. Izakinen oinarrizko kudeaketa eta kontrola.
- Bulegoko materiala eta ekipoak: Deskribapena. Material-motak: suntsikorrak eta ez-suntsikorrak. Bulegoko ekipo
ohikoenak.
- Izakinen hornidura.
•
Horniduraren funtzioa.
•
Biltegia.
•
Izakin-motak.
- Izakinen oinarrizko kudeaketa
•
Biltegiko fitxak.
•
Biltegiko sarrerak.
•
Biltegiko irteerak.
•
Izakinak baloratzeko irizpideak.
•
Faltak osatzeko aginduak.
•
Kalkulu-orria biltegiaren kudeaketan.
- Izakinen oinarrizko kontrola.
•
Izakinen kontrol-fitxa: kontzeptua eta eredua.
•
Izakinen inbentarioa: kontzeptua, prozesua eta egitura.
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2. prestakuntza-modulua:
KOMUNIKAZIOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK
Kodea: MF0970_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0970_1 Erakundetik kanpoko eragileekin egiten diren ohiko zuzemenetan
informazio eraginkorra transmititzea eta hartzea
Iraupena: 120 ordu
2.1. prestakuntza-atala
KOMUNIKAZIOA ERLAZIO PROFESIONALETAN
Kodea: UF0520
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Erakundeko nahiz erakundetik kanpoko pertsonekiko harreman profesionaletan komunikazio eraginkorreko teknikak
aplikatzea, elementu, barrera, zailtasun eta alterazioen arabera jarduera-jarraibide egokiak aukeratuz.
EI1.1 Informazio- eta komunikazio-prozesuak bereiztea, eta komunikazio eraginkorreko prozesu baten funtzionamendua
eta hartan parte hartzen duten elementuak identifikatzea.
EI1.2 Komunikazio eraginkorreko prozesu batean entzute aktiboa zertan datzan azaltzea, baita hitzezko osagaiak eta
ez-hitzezko osagaiak eta osagai paraberbalak zein diren ere.
EI1.3 Laneko egoeren kasu ondo zehaztuetan oinarrituta, non pertsonen arteko komunikazioko askotariko distortsio,
interferentzia, oztopo, zailtasun eta alterazioak bizitzen baitira:
- Kasuan-kasuan komunikazio-arazoak eragin dituzten kausa zehatzak identifikatzea.
- Pertsonen arteko harremanetan lan mailak (arrazionala) eta erlazio mailak (emozionala) elkarri nola eragiten
dioten azaltzea, baita lanaren emaitzari eragiten dioten zailtasun nagusiak ere.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko bat oinarri hartuta, non entzute-seinale batzuk
erabiltzen dituzten bi solaskideren arteko komunikazio bat ikusten baita:
- Solaskideen arteko komunikazioan, entzute-zantzuak eta -seinaleak bereiztea.
- Entzutea enpatikoa eta eraginkorra izan dadin, jarrerazko osagai nagusiak definitzea.
- Entzute eraginkorrean erabili beharreko trebetasunak identifikatzea.
- Entzute eraginkorrean egiten diren akatsik ohikoenak identifikatzea.
- Pertsonen arteko komunikazioetan entzute eraginkorrak dituen onura eta abantailak azaltzea.
EI1.5 Egoera profesional simulatu baten behaketa oinarri hartuta, non entzute eraginkorraren trebetasunak erabiltzen
baitira:
- Entzute aktiboan egiten diren akatsik ohikoenak identifikatzea.
EI1.6 Lan-inguruneko pertsonen arteko harremanen hainbat kasutan, simulazioen bitartez:
- Igorlearen ikuspuntutik komunikazio eraginkorrak lortzeko estrategiak eta jardun-jarraibideak definitzea.
- Kasuan kasuko komunikazio eraginkorrerako jarraibideak aplikatzea.
- Simulazioa egindakoan, garatutako komunikazio-prozesuaren puntu kritikoak identifikatzea, eta indarguneak eta
ahulguneak azaltzea.
- Laneko testuinguru jakin batean, eraginkortasunik ez duen komunikazio batek izan litzakeen ondorioak azaltzea.
- Pertsonen arteko komunikazioan norbera hobetzeko alderdiak definitzea, eta lehentasunak zehaztea.
- Simulazioetako jardunaren bidez, nabarmendu diren balio etiko pertsonalak eta profesionalak identifikatzea.
A2: Portaera asertiboaren jarraibideak aplikatzea talde-laneko komunikazio-prozesuetan, laguntza administratiboko
jarduerekin erlazionatutako egoera profesionalen arabera erabiliz.
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EI2.1 Hitzezko interakzioko erantzun-estiloen arteko diferentzia azaltzea: asertiboa, agresiboa, eta ez-asertiboa;
horietako bakoitzaren hitzezko eta ez-hitzezko portaera, eta ondorioak.
EI2.2 Asertibitate-teknika nagusiak zertan dautzan azaltzea: "disko akastuna", "lainogunea", informazio librea, asertzio
negatiboa, galdera negatiboa, autoezagutaraztea, konpromiso bideragarria, eta abar.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu batzuetan, non laguntza administratiboko lanetako pertsonen
arteko komunikazio-prozesuak simulatzen baitira, portaera asertiboaren jarraibide hitzezko eta ez-hitzezkoak aplikatzea,
hauek lortzeko:
- Taldeko lan simulatu batean iritziak, itxaropenak edo nahiak adieraztea.
- Beste kide baten eskaera bati ezezko erantzunak ematea.
- Lantaldeko kide bati eskaerak egitea edo argibideak eta informazioa eskatzea, edo jarraibideak eskatzea
zuzeneko arduradunari.
- Lantalde simulatu bateko beste kide batzuei kritikak egotea, jarduera profesionalarekin lotuta.
- Lantaldeko ustezko kide baten kritikak jasotzea, eta portaera positiboaren zeinuak erakustea.
- Norberaren ikuspegiarekin bat ez datorren ustezko lantalde batean norberaren iritziak defendatzea.
A3: Jarduera profesionaleko gatazka-egoerak tratatzeko oinarrizko jarduera-jarraibideak aplikatzea, portaera desberdinak
eta haien ondorio posibleak kontuan hartuta.
EI3.1 Erakundeko edo erakundetik kanpoko pertsonekiko harreman profesionalen egoeratan normalean sortzen diren
gatazkak definitzea.
EI3.2 Laneko inguruneko gatazken kasua ohikoenak identifikatzea, bereiziz laguntza administratiboko lanekin
erlazionatutakoak (prozedurak, helburuak, ardura eta beste zenbait) eta pertsonen arteko harremanekin
erlazionatutakoak (harreman-estilo pertsonala, komunikazio-arazoak, jarrera pertsonalak eta abar).
EI3.3 Norberaren emozioen kontrola agerian uzten duten hitzezko eta ez-hitzezko portaeraren jarraibideak deskribatzea.
EI3.4 Gatazka-egoeretan jarduera pertsonalak duen garrantzia justifikatzea, baita portaera-mota desberdinen arabera
dauden ondorioak ere.
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala definituta dauzkaten kasu praktikoetan, laguntza administratiboko jardueretako gatazkaegoeretako erlazio eta rol jakinak emanik, jardun-simulazioen eta rol-jokoen bidez:
- Gatazka-motak eta haien kausa posibleak identifikatzea.
- Identifikatutako gatazka-egoeren tratamendurako jarduera-lerroak eta, gatazkei aurre egiteko teknikaren arabera,
haietan esku hartzeko kondizio egokienak proposatzea.
- Ezarritako jarraibideak aplikatuz jardutea: Esku hartzeko une egokia identifikatuz, tentsioa lasaitu denean,
arretaz entzuteko portaerekin, eta besteen desadostasun, iritzi, argudiaketa eta jardueren aurrean enpatia,
errespetua eta tolerantzia adieraziz.
- Zure ikuspegia argi eta modu ordenatuan azaltzea, emozioen kontroleko oinarrizko jarraibideak betez, objektiboa
izanez eta uneoro pertsona eta arazoa bereiziz.
- Galderen bidez eta enpatia-adierazpenekin, alternatiba posiblerik baden aztertzea, eta arazoa konpontzeko
proposamen onargarriak egitea.
- Norberaren jarduera aztertzea, eta akats, hobekuntza eta lehentasunak identifikatzea.
- Simulazioetako jardunaren bidez, nabarmendu diren balio etiko pertsonalak eta profesionalak identifikatzea

Edukiak:
1. Komunikazio-prozesuak eta -teknikak, informazioaren harrera eta transmisioko egoera profesionaletan.
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- Komunikazioa prozesu gisa.
•
Funtzioak.
•
Elementuak.
•
Beroaren eta tenperaturaren arteko aldea.
•
Komunikazioaren faseak.
•
Komunikazioetarako erabiltzen diren hizkuntzak.
•
Komunikazio-motak: entzumen, ikusmen eta ukimen bidezkoa.
•
Mezuen edukiaren hautaketa eta antolaketa.
- Komunikazio eraginkorreko teknikak.
•
Entzute-portaeretan eta -seinaleetan eragina duten faktoreak.
•
Oztopoak eta zailtasunak.
•
Konponbideak.
•
Komunikazio eraginkorrak: feed-backa, entzute enpatiko eta aktiboa.
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- Komunikazioa eta enpresa.
•
Komunikazioaren printzipioak.
•
Enpresako komunikazio-moduak: barnekoa eta kanpokoa.
•
Barne-komunikazioak: bertikalak, zeharkakoak, formalak eta informalak.
•
Kanpo-komunikazioak: sarrera eta irteera.
•
Enpresa-komunikazioetan erabiltzen diren baliabideak.
•
Presazko komunikazioak.
- Komunikazio-fluxuak:
•
Fluxu-diagramak.
•
Informazio grafikoa.
- Komunikazio-jarraibideak eta irudi korporatiboa.

2. Laneko egoeretan portaera asertiboa izateko jarraibideak
- Erantzun-estiloak hitzezko interakzioan:
•
Asertiboa.
•
Agresiboa
•
Ez-asertiboa.
- Hitzezko portaera.
- Ez-hitzezko portaera.
- Asertibitate-teknika nagusiak: "disko akastuna", "lainogunea", asertzio negatiboa, galdera negatiboa,
autoezagutaraztea, informazio librea, konpromiso bideragarria.

3. Gatazkak enpresako eta enpresatik kanpoko pertsonekin
- Gatazka laneko harremanetan.
•
Gatazken ezaugarriak.
•
Gatazka-motak: taldekoa, banakakoa, araudiari dagokiona, ekonomikoa, baketsua, bortitza, positiboa,
negatiboa.
- Gatazken tratamendua.
•
Gatazkaren identifikazioa.
•
Gatazken kausak eta ondorioak.
•
Lanarekin erlazionatutako gatazkak.
•
Pertsonen arteko harremanarekin erlazionatutako gatazkak.
•
Oinarrizko portaera eta seinaleak.
•
Jarduera pertsonalerako jarraibideak, jarduera pertsonala konponbiderako izan dadin: elkarrizketa.
•
Gatazka aldaketarako aukera gisa.

2.2. prestakuntza-atala
AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA ENPRESAN
Kodea: UF0521
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Idazteko tresna elektroniko edo eskuzkoak erabiliz oharrak, errotuluak edo antzeko beste informazio-dokumentu batzuk
egiteko, idatzizko komunikazio-teknikak aplikatzea.
EI1.1 Testu edo mezu laburrak idaztean garrantzitsuak diren hizkuntza-ezaugarri eta -alderdiak identifikatzea.
EI1.2 Testu laburrak idazteko arau ortografikoak zehaztea.
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EI1.3 Oharrak, errotuluak edo beste informazio-dokumentu batzuk egiteko erabiltzen diren bitarteko eta tresnak
identifikatzea (paper estandarra, errotuladoreak, eta beste zenbait).
EI1.4 Komunikazioetarako inprimakiak edo formularioak bereiztea (oharrak, errotuluak, barne-oharrak eta beste batzuk),
transmititu nahi den informazioaren arabera.
EI1.5 Formatu tipografikoak eta irudikatu edo errotulatu beharreko letren diseinua bereiztea, dokumentuaren tamainaren
eta tipologiaren arabera.
EI1.6 Kasu praktiko ondo zehaztu batzuk oinarri hartuta, oinarrizko informazioa ematen dela kontuan hartuz:
- Ohar, errotulu, eta bulego eta erakunde publiko zein pribatuetan ohikoak diren dokumentuetan sartzeko testu
errazak idaztea, ortografia-akatsik gabe, lexiko egokia erabiliz eta formatu egokian aurkeztuz.
EI1.7 Erakunde publiko eta/edo pribatuei zuzendutako idatzizko komunikazio mota batzuen kasu praktiko simulatu
batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik, eta idazketa-tresna elektronikoak edo eskuzkoak erabiliz:
- Komunikazio idatziko eta errotulazioko teknika egokiak aplikatzea komunikazio-motaren arabera.
- Dokumentuaren oinarrizko testua idaztea, behar bezala betez norberaren hizkuntzaren arau ortografikoak eta
sintaktikoak.
- Transmititu beharreko mezu-motari edo errotulatu beharreko dokumentuari hobekien egokitzen zaizkion letratipoa eta testu-mota aukeratzea.
- Idatzizko formatuak dokumentuaren tamainari egokitzea.
- Komunikazioetan erabiltzen den hizkuntza hartzaileari eta mezu-motari egokitzea.
- Proposatutako idatzizko komunikazioak egitean, testuak prozesatzeko edo edizio automatikoko aplikazio
informatikoak zehatz erabiltzea.
A2: Aurrez aurreko oinarrizko komunikazio-teknikak erabiltzea, eta erakunde eta solaskide tipoen erabilera eta ohitura
sozioprofesionalen arabera transmititzea informazio eraginkorra eta irudi korporatiboa.
EI2.1 Erakunde batek ahozko informazioa helarazteko erabili ohi duen ahozko eta keinu bidezko komunikaziorako
protokoloa identifikatzea.
EI2.2 Komunikazio-prozeduren zerbitzu-kalitatearen parametroak identifikatzea: enpatia, adeitasuna, hizkuntza
ulergarria eta beste zenbait.
EI2.3 Informazio eraginkorra eta irudi korporatiboa transmititzeko eta hartzeko modu eta jarrera egokiak deskribatzea.
EI2.4 Aurrez aurreko komunikazioko segurtasun, erregistro eta konfidentzialtasuneko barne-arauak identifikatzea.
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkaten kasu praktikoetan, informazio eraginkorra transmititzeko eta
hartzeko egoera simulatuen bidez:
- Solaskidea eta komunikazioaren helburua zehatz identifikatzea.
- Gorputz-adierazpeneko teknikak behar bezala aplikatzea.
- Norbera identifikatzea, irudi positiboa agertuz, dagozkion protokoloa eta zerbitzu-kalitatearen parametroak
aplikatuz.
- Erabilitako lexikoa eta adierazpenak solaskide-motari zehatz egokitzea.
- Mezuak argi eta zehatz transmititzea, solaskideak ulertzen duela bermatuz.
- Irudi korporatiboa transmititzea, emandako jarraibideak betez.
- Informazioa argi, modu egituratuan, zehatz, adeitasunez, errespetuz eta sentsibilitatez helarazten dela
bermatzea.
- Egindako akatsak hautematea, eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzea.
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A3: Komunikazio telefoniko eta telematikoko oinarrizko teknikak erabiltzea informazio eraginkorra emateko, enpresa
jardunean irudi korporatiboaren protokolo eta jarraibide tipoak aplikatuz.
EI3.1 Deiak egitean eta jasotzean, telefono bidezko oinarrizko komunikazio-teknikak identifikatzea: irribarrea, tonua,
mintzaera, hizkuntza positiboa eta beste.
EI3.2 Telefono bidezko dei bat eraginkorra izateko beharrezkoak diren elementuak identifikatzea fase bakoitzean:
prestaketa, aurkezpena eta deia egitea.
EI3.3 Tratamendu-motak solaskideen ezaugarrien arabera bereiztea.
EI3.4 Telefonia-ekipoen oinarrizko funtzioak bereiztea eta erabiltzea (finkoa, mugikorra, telefonogunea, luzapenak eta
beste zenbait), erabilera-arau oinarrizkoak aplikatuz erabiltzean, itxarote-denboran, telefonoa hartzean ematen den
oinarrizko informazioan, dei bat pasatzean eta beste egoera simulatu batzuetan.
EI3.5 Komunikazio telefoniko eta telematikoetako segurtasun, erregistro eta konfidentzialtasuneko barne-arauak
identifikatzea.
EI3.6 Komunikazio telefoniko eta telematikoko kasu praktiko simulatuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik:
- Elkarrizketa telefoniko eta telematiko bat hastea.
- Irudi korporatiboa proiektatzea.
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-

Nork bere burua identifikatzea, baita solaskidea ere.
Tratamendu egokiak erabiltzea, solaskidearen arabera.
Informazioa eskatzea eta/edo ematea.
Telefono bidezko mezuak eta mezu telematikoak zehatz hartzea eta/edo ematea.
Solaskideen iritziak errespetatzea, baita norberaren iritzien kontrakoak badira ere.
Deiak aldi berean kudeatzea.
Telefono bidezko elkarrizketa bat emandako protokoloak aplikatuz amaitzea.

Edukiak:
1. Ahozko komunikazioa
- Ahozko hizkuntza.
•
Kontzeptua eta ezaugarriak.
•
Ahozko mezuen ezaugarriak.
•
Ahozko komunikazioaren elementuak.
•
Ahozko komunikazioaren funtzioak.
•
Ahozko komunikazio motak: berehalakoak, banakakoak edo taldekoak.
•
Ahozko komunikazioaren plangintza.
•
Ahozko komunikazio moduak: elkarrizketa, bilera, eztabaida.
- Komunikazio ez-hitzezkoa.
•
Mezuak komunikazio ez-hitzezkoan: borondatezkoak eta nahi gabekoak.
•
Ahozko komunikazioko baliabide ez-hitzezkoak: intonazioa, keinuak eta espazioari dagozkionak.
•
Hitzezkoa ez den komunikazioaren alderdi garrantzitsuak: begirada, postura, keinuak.
- Hitzezko eta ez-hitzezko komunikazioa aurrez aurreko komunikazioan.
•
Portaera-jarraibideak eta irudi korporatiboa.
•
Hizketan aritzeko arauak.
•
Entzuteko arauak.
•
Kalitate-irizpideak: enpatia, adeitasuna.
•
Eragozpenen tratamendua.
•
Kexak eta erreklamazioak.
- Telefono bidezko komunikazioa.
•
Telefonoa enpresa-jardueran.
•
Telefono bidezko arretarako enpresako jarraibideak: ahotsa, irribarrea, isiltasuna, mintzaera, eta abar.
•
Telefono-dei bat egiteko arauak.
•
Telefono-dei bati erantzuteko urratsak.
•
Tratamendu-protokoloak.
•
Informazioaren transmisioko oztopoak eta zailtasunak.
•
Telefono-dei motak.
•
Enpresako telefono bidezko komunikazio-sistemak.
•
Informazio telefonikoaren bilaketa.
- Aurrez aurreko komunikazioko eta komunikazio telefonikoko segurtasun-, erregistro- eta konfidentzialtasun-arauak.

2. Idatzizko komunikazioa
- Idazketa, komunikazio-bide gisa.
•
Idatzizko mezua: kontzeptua.
•
Idatzizko mezuaren ezaugarriak.
•
Idatzizko komunikazio-motak.
•
Idazketa-printzipioak, idatzizko mezua eraginkorra izan dadin.
•
Testuen planifikazioa.
•
Zuzentasun sintaktikoa eta gramatikala.
•
Puntuazio-zeinuak.
•
Laburdurak eta siglak.
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- Komunikazio idatziko ekipoak eta -sistemak.
•
Komunikazio-sistemak: kontzeptua.
•
Ordenagailua.
•
Beste komunikazio-tresna batzuk: faxa.
- Barne-komunikazio idatzi laburrak.
•
Kontzeptua.
•
Barneko komunikazio-motak.
•
Oharrak: kontzeptua eta elaborazio-modua.
•
Errotuluak: euskarri- eta paper-motak, tresnak eta teknikak.
•
Barne-erregimeneko komunikatuak: kontzeptua eta egiteko modua.

3. Enpresa-komunikazioaren kudeaketan parte hartzen duten aplikazio eta baliabide informatikoak
- Posta elektronikoa:
•
hura osatzen duten elementuak;
•
Posta bidaltzea.
•
Posta jasotzea.
•
Posta-artxiboa.
- Agenda elektronikoa:
•
Kontaktuak.
•
Eginkizunak.
•
Oharrak.
•
Egutegia.
- Testu-prozesadorea:
•
Testu-prozesadore baten egitura.
•
Testu-prozesadore baten funtzioak.
•
Dokumentuen kudeaketa.
•
Dokumentu-ereduak: faxa, memoranduma eta abar.
•
Dokumentuei formatua aplikatzea.
•
Dokumentuen edizioa.
•
Dokumentuak inprimatzea.
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3. prestakuntza-modulua:
ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBOA
Kodea: MF0971_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
euskarri konbentzionalean edo informatikoan

Iraupena: 120 ordu
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UC0971_1 Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

3.1 prestakuntza-atala
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO EDO INFORMATIKOKO ARTXIBOAREN
KUDEAKETA OSAGARRIA.
Kodea: UF0513
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ohiko sistema eragileen oinarrizko funtzioak erabiltzea karpetak eta fitxategiak kudeatzeko eta bilatzeko.
EI1.1 Sistema eragile batek sare-ingurune batean dituen oinarrizko funtzioak identifikatzea.
EI1.2 Sistema eragileen antolaketa-printzipioak zehaztea, dituzten artxibo eta karpetak kontuan hartuz, eta, hierarkiaren
arabera, eskema egokiak erabiliz.
EI1.3 Sistema eragile baten artxiboak kudeatzeko aplikazioen eta haren barruko gainerako aplikazioen artean dauden
aldeak bereiztea.
EI1.4 Informazioa bilatzeko, artxibatzeko eta haren segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna zaintzeko aukera
ematen duten oinarrizko prestazioak azaltzea.
EI1.5 Ohiko sistema eragileen oinarrizko funtzioak bereiztea karpetak eta fitxategiak kudeatzean
EI6.6 Sistema eragilea erabiltzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik:
- Karpetak sortzea, eta erraz aurkitzeko eta eskuratzeko moduko izenak ematea.
- Karpeta baten izena aldatzea jasotako aginduen arabera.
- Karpetetako fitxategiak eta dokumentuak hautatzea tekla egokiak erabiliz, behar izanez gero.
- Fitxategiak, dokumentuak eta/edo karpetak kopiatzea eta/edo lekuz aldatzea.
- Fitxategiei pasahitzak jartzea.
- Fitxategiak eta/edo karpetak azkar eta zehatz bilatzea, aurrez ezarritako irizpideei jarraikiz.
- Fitxategien eta dokumentuen segurtasun-kopiak egitea.
- Karpetak eta fitxategiak ezabatzea.
A2: Oinarrizko artxibo- eta sailkapen-teknika ohikoak aplikatzea dokumentazio administratibo tipoa kodetzean eta
antolatzean, artxibo fisikoak eta informatikoak erabiliz.
EI2.1 Artxibo-, antolamendu- eta sailkapen-sistema konbentzionalak identifikatzea.
EI2.2 Dokumentuak antolatzeko dauden kodetze-teknikak deskribatzea.
EI2.3 Segurtasun-kopiak egiten dituen aplikazio informatiko baten prestazioak identifikatzea.
EI2.4 Artxiboen homogeneotasun- eta funtzionamendu-irizpideak bereiztea.
EI2.5 Dokumentu-mota bakoitzaren babes- eta segurtasun-neurriak bereiztea.
EI4.5 Dokumentazio tipoa eskaintzen den kasu praktiko ondo zehaztu batean:
- Artxibatzeko euskarri bakoitza bereiztea, kontuan hartuz zenbat aldiz kontsultatu edo erabili behar den
dokumentu jakin bat.
- Dokumentuak sailkatzea kontuan hartuz enpresa-mota eta zenbat erabili behar diren.
- Fitxategiak sailkatzeko arauak aplikatzea: Alfabetikoak, zenbakizkoak, alfanumerikoak edo beste batzuk.
- Dokumentazioa fisikoki antolatzea proposatutako fitxategian.
- Dokumentuak ondo antolatuta eta gero erraz aurkitzeko moduan gordetzeko softwarea erabiltzea.
EI2.7 Egin beharreko zereginak eta eskuragarri dagoen artxibo-sistema zehazten dituen eta ezaugarriak behar bezala
zehaztuak dituen kasu praktiko batean:
- Fitxategiak artxibatzeko prozesu administratiboak aplikatzea (sailkapena, kodetzea, aurreartxiboa, artxiboa),
dokumentuak paperezko artxibo fisikoetan edo prozedura informatikoen bidez kudeatuz eta antolatuz.
- Mailegatutako dokumentuak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko prozesuak aplikatzea, beharrezko
formularioak betez.
EI2.8 Birusen kontrako programak aldian-aldian erabiltzea, eta eguneratuak izatea, artxibatutako dokumentuen
segurtasuna bermatzeko.
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A3: Dokumentuak eta artxiboak eskuratzeko, entregatzeko, bidaltzeko eta ezabatzeko teknikak erabiltzea, eskuratzeko,
kontserbatzeko eta indarrean izateko dauden mailen arabera.
EI3.1 Dokumentuak eta artxiboak entregatzeko, bidaltzeko eta ezabatzeko prozesuak identifikatzea.
EI3.2 Artxiboetan sartzeko tresnak zehaztea, ingurune-egoera bakoitzaren arabera.
EI3.3 Dokumentuak eta artxiboak bidaltzeko eta ezabatzeko baliabideak bereiztea.
EI3.4 Dokumentazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten irizpideak zehaztea.
EI3.5 Artxibo-sistema batera sartzeko, hura kontserbatzeko eta zaintzeko simulazioko kasu praktiko ondo zehaztu
batean:
- Dokumentuen kontrola egiteko mekanika deskribatzea.
- Dokumentuen transferentzia egitea proposatutako transferentzia-plan baten arabera.
- Artxiboak, dokumentuak eta haien segurtasun-kopiak ezabatzea, eskura utzitako baliabideen arabera.
- Artxiboetako dokumentazioa identifikatzea, bakoitzaren tratamenduaren arabera: Kudeaketa-artxiboak, tartekoak
eta historikoak.
- Dokumentu-motaren arabera aplika daitezkeen kontserbazio-irizpideak zerrendatzea.
A4: Datu-base beharrezkoen oinarrizko funtzioak erabiltzea, informazio eguneratua sartuz, ordenatuz, kontsultatuz eta
aurkeztuz.
EI4.1 Datu-base baten oinarrizko funtzioak identifikatzea.
EI4.2 Datu-base bateko objektuak bereiztea, ezaugarrien eta ematen dituzten aukeren arabera.
EI4.3 Datuak datu-baseko objektuetan akatsik egin gabe lekualdatzeko, hautatzeko eta sartzeko aukera guztiak
ezagutzea.
EI4.4 Kontsulta errazak egiteko eta emandako jarraibideen araberako informazio zehatza lortzeko irizpideak
identifikatzea.
EI4.5 Datu-baseko objektuetan bilatu beharreko informazioaren arabera erabil daitezkeen iragazkiak ezagutzea.
EI4.6 Ezagutzea zer tresna dituen aplikazioak jasotako jarraibideei egokitutako txosten sinpleak egiteko.
EI4.7 Ezagutzea inprimatzeko zer aukera dauden datu-baseko objektu bakoitzean.
EI4.8 Informazioa kontsultatzeko, prozesatzeko, editatzeko, artxibatzeko, eta haren segurtasuna, osotasuna eta
konfidentzialtasuna zaintzeko aukera ematen duten aplikazioaren oinarrizko prestazioak azaltzea.
EI4.9 Datu-baseen aplikazio informatiko bat erabili behar den kasu praktiko ondo zehaztuetan:
- Datu-base bat irekitzea eta ixtea.
- Erregistroak, aldaketak, altak eta bajak sartzea, jasotako datuak oinarri hartuz.
- Informazioa iragaztea eta ordenatzea, jasotako jarraibideen arabera.
- Behar diren datuak edo informazioa lortzea, kontsulta errazetatik abiatuta.
- Datu-baseko informazioa artxibatzea eta segurtasun-kopiak egitea, emandako euskarrian.
- Taulak, kontsultak eta txostenak inprimatzea, inprimatzeko aukerak jasotako jarraibideen arabera konfiguratuz.
- Informazioaren konfidentzialtasuna bermatuko duten prozedurak aplikatzea.

Edukiak:
1. Ohiko sistema eragileak.
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- Sistema eragilea.
- Lan-ingurunea. Interfazea.
•
Atalak.
•
Lekualdatzea.
•
Konfigurazioa.
- Karpetak, direktorioak eta haiekin egiten diren eragiketak.
•
Definizioa.
•
Sortzea.
•
Izena aldatzea.
•
Irekitzea.
•
Kopiatzea.
•
Kokapena aldatzea.
•
Ezabatzea.
- Fitxategiak eta haiekin egiten diren eragiketak.
•
Definizioa.
•
Sortzea.
•
Izena aldatzea.
•
Irekitzea.
•
Kopiatzea.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
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-

•
Kokapena aldatzea.
•
Gordetzea.
•
Ezabatzea.
Aplikazioak eta erremintak.
Arakatzea/nabigatzea.
Elementuen konfigurazioa.
Erabiltzaile-kontuak. Erabilera.
Segurtasun-kopia. Euskarriak.
Eragiketak sare-ingurune batean.
•
Sarbidea.
•
Sareko baliabideak bilatzea.
•
Sareko baliabideekin egin daitezkeen eragiketak.

2. Dokumentazio administratiboaren artxiboa eta sailkapena
- Artxiboa enpresan.
•
Deskribapena.
•
Helburua.
•
Artxiboak enpresarako duen garrantzia.
•
Artxibo-motak.
•
Artxibatzeko ekipoak eta materialak.
•
Artxibo baten funtzionamendua.
•
Artxibo baten mantentze-lanak.
•
Dokumentu baten artxibo-prozesua.
•
Dokumentuen kontserbazioa arautzen duten araudiak.
•
Dokumentuen suntsiketa.
•
Informazioaren konfidentzialtasuna eta segurtasuna.
- Artxiboaren antolamendua.
•
Zentralizatua.
•
Deszentralizatua.
•
Mistoa.
•
Aktiboa.
•
Erdi aktiboa.
•
Ez-aktiboa edo pasiboa.
- Dokumentazio administratiboa ordenatzeko eta sailkatzeko sistema.
•
Ordenazioaren eta sailkapenaren kontzeptua.
•
Sailkapen alfabetikoa.
•
Zenbakizko sailkapena.
•
Sistema mistoa.
•
Sailkapen kronologikoa.
•
Irizpide geografikoa.
•
Gaikako sailkapena.

3. Datu-baseak.
-

Aplikaziora sartzea eta aplikaziotik ateratzea.
Aplikazioaren leihoa.
Oinarrizko objektuak: Taulak. Kontsultak. Formularioak. Txostenak.
Sortzea.
Irekitzea.
Gordetzea.
Amaiera.
Segurtasun-kopia.
Berreskuratzeko eta mantentze-lanak egiteko tresnak.

4. Datuak tauletan sartzea.
-

Erregistroak eta eremuak.
Datuak sartzea.
Eremuetan eta erregistroetan mugitzea.
Erregistroak ezabatzea.
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-

Erregistroak aldatzea.
Datuak kopiatzea eta lekuz aldatzea.
Datuak bilatzea eta ordeztea.
Iragazkiak aplikatzea.
Eremuak alfabetikoki ordenatzea.
Taula baten formatuak.
Taulekin egiten diren oinarrizko eragiketak: Izena aldatzea. Ezabatzea. Kopiatzea. Esportatzea eta inportatzea.

5. Hautaketa-kontsultak.
-

Sortzea.
Gordetzea.
Gauzatzea.
Irizpideak aldatzea.
Emaitzak inprimatzea.
Ezabatzea.

6. Formularioak eta txostenak.
-

Datuak formularioetan sartzea, aldatzea, eta ezabatzea.
Formularioetan iragazkiak aplikatzea.
Morroiarekin txostenak sortzea.
Txostenak testu-prozesadorean argitaratzea, hobetzeko.
Formularioak eta txostenak inprimatzea.

3.2. prestakuntza-atala
EUSKARRI KONBENTZIONALEKO EDO INFORMATIKOKO ERREPRODUKZIOAREN
KUDEAKETA OSAGARRIA
Kodea: UF0514
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
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A1: Hainbat ekiporen oinarrizko funtzionamenduari begiratzea (erreprodukzioa, informatika eta koadernatzea,
fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak, erreproduzigailuak, zulagailuak, koadernagailuak eta beste zenbait), eta
oinarrizko gorabeherak identifikatzea, erabilera-eskuliburuak eta laguntza-sistemak kontuan hartuta.
EI1.1 Erreprodukzio-ekipoen eta ekipo informatikoen oinarrizko gorabeherak identifikatzea.
EI1.2 Koadernatzeko tresnak garbitzeko eta mantentzeko lanak identifikatzea, baita ondo ibil daitezen egin beharreko
doikuntzak ere.
EI1.3 Erreprodukzio-ekipo eta ekipo informatikoetako oinarrizko mantentze-lanak eta garbiketa-lanak bereiztea. EI1.4
Baliabide kontsumigarriak bereiztea (tintak eta likidoak, papera, inprimatzeko zintak eta kartutxoak, tonerra eta abar),
erreprodukzio-ekipoen eta ekipo informatikoen arabera.
EI1.5 Ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako baliabideei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI1.6 Erreprodukzio-ekipo, ekipo informatiko eta koadernatze-ekipoen funtzionamenduarekin erlazionatutako simulazio
praktiko batean:
- Makinak prestatzea eta garbitzea.
- Matxura mekaniko txikiak hautematea, eta, ahal bada, hautemandako gorabeherak konpontzea.
- Makinak beharrezko materialez hornitzea.
- Ekipo informatikoen eta erreprodukzio-ekipoen oinarrizko funtzionamendu-probak egitea.
- Ekipo informatikoen eta bulegoko ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea.
- Dagokion ekipoan kontsumigarriak ordeztea, emandako kontsumigarri-motak kontuan hartuta.
- Oinarrizko funtzionamendua segurtasunez egiaztatzeko hartu beharreko segurtasun-neurriak hartzea.
- Babesteko ekipoak erabiltzea, kontuan hartuz zer konektore eta terminalekin lan egin behar den.
- Gorabehera ezin bada konpondu, dagokionari hori jakinaraztea.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
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A2: Erreprografiako tresnak erabiltzea, dokumentazio tipoaren kopia dokumentalak eta/edo digitalak lortzeko, ezarritako
kalitate-irizpide eta -estandarrei jarraituz.
EI2.1 Benetako makinetan oinarrituta, erreprografia-ekipoen funtzioak eta ekipo horiek osatzen dituzten oinarrizko zatiak
identifikatzea.
EI2.2 Dokumentazio administratiboaren eta kudeaketako dokumentazioaren erreprografian erabiltzen diren makinen
erabilgarritasuna azaltzea, katalogo eta erabiltzaile-giden bidez.
EI2.3 Erreprodukzio-metodoak zehatz bereiztea: erreprografia, kopiagailua, fotokopiagailua eta digitalizazioa.
EI2.4 Dokumentu-motak identifikatzea haien ezaugarrietan oinarrituta (kolorea, irudiak, argazkiak), eta erreprodukziomota desberdinen arabera formatua zehaztea.
EI2.5 Erabilera-prozedurak bereiztea erabili beharreko ekipoaren arabera (fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak,
erreproduzigailuak eta abar).
EI2.6 Bulego batean gehien erabiltzen diren paper-formatuak bereiztea, dokumentu bakoitzaren ezaugarriak kontuan
hartuz.
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kopia fisikoen erreprodukzioari buruzko kasu batean:
- Fotokopiatzea eta inprimatzea, jatorrizko dokumentuak sailkatuz eta tartekatuz dokumentu-motaren arabera.
- Orri bikoitzeko kaierak fotokopiatzea, erdiko ildo beltza ahalik eta hobekien «ezabatuz».
- Dokumentu bateko orriak «bi aldeetatik» fotokopiatzea, jatorrizkoen kaier berdin-berdinak osatzeko.
- Dokumentuak fotokopiatzea, beharrezko diren handiagotze eta txikiagotzeak eginez.
- Fotokopiatzea eta inprimatzea, jatorrizko dokumentuak handiagotuz edo txikiagotuz dokumentu-motaren
arabera.
- Paperezko kopia-kopurua murriztea, jasangarritasun-irizpideak aplikatuz.
- Lanak akabera egokiaz amaitzeko interesa erakustea.
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kopia digitalen erreprodukzioari buruzko kasu batean:
- Egiaztatzea erreproduzitu/eskaneatu beharreko dokumentuak ez direla aurrez erreproduzitu edo digitalizatu, lana
ez bikoizteko.
- Dokumentuak aurrez definitutako nomenklatura-arauen arabera izendatzea, eta, behar izanez gero, dagozkien
eremuekin lotzea.
- Eskaneatutako dokumentu elektronikoen bereizmena eskatutakoarekin bat datorrela egiaztatzea.
- Dokumentu digitalizatua osorik dagoela, guztia irakur daitekeela eta orriak dagokien ordenan zenbakituta
daudela egiaztatzea.
- Dokumentu digitalizatuak berreskuratzea, gero erreproduzitzeko.
- Dokumentu digitalizatuak bikoiztea horretarako ematen diren euskarrietan.
A3: Koadernatze funtzionaleko materialak eta tresnak zehaztasunez erabiltzea, dokumentu tipoen ezaugarriak kontuan
hartuz eta segurtasun- eta jasangarritasun-irizpideak errespetatuz.
EI3.1 Koadernatu beharreko dokumentazioa identifikatzea, haren ezaugarriak eta ordenatzeko irizpide egokienak
deskribatuz.
Ei3.2 Koadernatze funtzionaleko eragiketetako tresnak eta erremintak bereiztea (eskuzko gillotina, papera zulatzeko
makinak, zizailak edo beste batzuk), haien mekanismoak, funtzioak eta erabilera identifikatuz.
EI3.3 Koadernatze funtzionalean erabiltzen diren materialak (tututxoak, grapak, kiribilak, uztaiak, azalak eta beste
batzuk) bereiztea.
EI3.4 Birziklatze-sistemak identifikatzea, koadernatze funtzionalean sorturiko hondakinen ezaugarrien arabera.
EI3.5 Koadernatze funtzionaleko makinak eta erremintak erabiltzeak dituen arrisku profesionalak eta haietaz babesteko
ekipoak deskribatzea.
EI3.6 Koadernatze funtzional motaren arabera, bakoitzarekin lotutako kalitate-irizpideak ezagutzea.
EI3.7 Egin beharreko zereginak eta eskuragarri dauden koadernatze funtzionaleko baliabideak zehazten dituen eta
ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen kasu praktiko batean:
- Koadernatze funtzionaleko tresnak ondo dabiltzan egiaztatzea.
- Koadernatu beharreko dokumentazioa antolatzea, ezarritako irizpideen arabera ordenatuz eta eskura dauden
baliabideak zuzen erabiliz.
- Zizaila eta antzeko beste tresna batzuk erabiltzea papera zehaztasunez mozteko, dagozkion segurtasun-arau
guztiak errespetatuz.
- Papera zulatzeko makina behar bezala erabiltzea.
- Eskainitako dokumentazioa koadernatzea (tuturatzea, grapatzea, kiribiltzea, uztaiak jartzea, edo beste batzuk),
eta azal egokiak aukeratzea dokumentuaren ezaugarrien arabera, betiere jasotako informazioari jarraituz.
- Hondakin bakoitza, dituen ezaugarrien arabera, birziklatze-ontzi egokira botatzea.
- Koadernatze funtzionala segurtasunez egiteko behar diren neurriak eta babes-ekipoak erabiltzea.
- Egiaztatzea koadernatze funtzional birziklatuak koadernatze-mota jakin horri dagozkion kalitate-irizpideak
betetzen dituela.
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Edukiak:
1. Erreprodukzioa erreprografia-ekipoetan.
- Erreprografia-ekipoak.
•
Elementuak.
•
Motak: Fotokopiagailuak eta inprimagailuak.
•
Ezaugarriak.
•
Funtzionamendua.
•
Argibide teknikoak.
•
Martxan jartzea.
•
Mantentze-lanak eta garbiketa.
- Erreprodukzio-euskarriak:
•
Erreprografiarako paperak.
•
Erreprografiarako kartoi mehea.
•
Kartoia.
•
Plastikoak.
•
Digitalak.
- Erreprografia-ekipoetarako kontsumigarriak:
•
Tonerra.
•
Tintak.
- Jatorrizko dokumentuen erreprodukzioa.
•
Jatorrizko-motak.
•
Jatorrizko digitalen bateragarritasuna.
- Produkzioa erreprografian.
•
Kalitatea erreprografian.
•
Alda daitezkeen parametroak.
•
Erreprodukzio-probak.
•
Erreprodukzio-prozesuko doikuntzak.
- Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudia erreprografiako eragiketetan.
•
Segurtasun-arauak ekipoak martxan jartzeko, erabiltzeko eta haien mantentze-lanak egiteko
prozesuetan.
•
Arrisku espezifikoak eta zerikusia duten faktoreak.
•
Hondakinen kudeaketarako prozedurak.

2. Dokumentuen koadernatze funtzionaleko eragiketak.
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- Koadernatze funtzionala:
•
Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Koadernatze funtzional motak: tututxoa, kiribila, uztaiak.
•
Ekipoen doikuntza.
•
Mantentze-lanak.
- Koadernatzeko materialak eta tresnak:
•
Estaltzeko paperak.
•
Kartoi meheak.
•
Plastikoak: gardenkiak.
•
Grapak eta uztaiak.
- Koadernatze-eragiketak:
•
Berdintzea.
•
Gainjartzea.
•
Zulatzea.
•
Zenbakitzea.
•
Gomaztatzea.
•
Grapatzea.
- Koadernatzeko makinak:
•
Moztea (eskuzko gillotina, zizailak).
•
Tolestea (tolesteko makina).
•
Plastifikatzea (plastifikagailua).
- Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudia koadernatze funtzionaleko eragiketetan.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

•
Arriskuak.
•
Babes-sistemak.
•
Lan-prozedura seguruak.
•
Hondakinak ezabatzea eta birziklatzea.
- Kalitate-kontrola koadernatze funtzionalean:
•
Prozesuaren kalitate-irizpideak.
•
Produktua ikuskatzeko jarraibideak.

4

4. prestakuntza-modulua:
ZERBITZU ADMINISTRATIBO ETA OROKORRETAKO ERAGIKETA
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0112
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Paketeak eta posta konbentzional eta telematikoa hartzeko, sailkatzeko eta banatzeko eragiketak egitea.
EI1.1 Baliabidea telematikoak (faxa, posta elektronikoa eta beste batzuk) behar bezala erabiltzea, idatzizko
komunikazioak eta korrespondentzia hartzeko, erregistratzeko, banatzeko eta artxibatzeko.
EI1.2 Komunikazioak igorlearen, hartzailearen eta gaiaren arabera sailkatzen laguntzea.
EI1.3 Komunikazioak eta/edo korrespondentzia modu konbentzionalean ondo erregistratzea eta artxibatzea.
EI1.4 Korrespondentzia kanpora bidaltzeko baliabideak, tarifak eta prozedurak erabiltzea.
EI1.5 Dokumentazioa eta/edo artikuluak biltzen eta paketatzen laguntzea.
A2: Oinarrizko dokumentazio administratiboa erregistratzea eta sailkatzea, bulegoko materialen eta ekipoen izakinak
kontrolatzea, eta diruzaintzako eragiketetako oinarrizko kalkuluak egitea.
EI2.1 Albaranak, fakturak eta ordainbideak egiaztatzea, sailkatzea eta erregistratzea.
EI2.2 Emandako kobrantza- eta ordainketa-bitarteko eta -frogagirien zenbatekoen oinarrizko kalkuluak egiaztatzea.
EI2.3 Diruzaintzarekin erlazionatutako eragiketa guztietan zintzotasun-, ardura- eta konfidentzialtasun-printzipioak
aplikatzea.
EI2.4 Biltegiko fitxetan sarrera-irteerak erregistratzen laguntzea.
A3: Komunikazio telefoniko, telematiko eta aurrez aurrekoko oinarrizko eragiketak egitea informazio eraginkorra emateko,
enpresa jardunean irudi korporatiboaren protokolo eta jarraibide tipoak aplikatuz.
EI3.1 Elkarrizketa telefoniko eta telematiko batean parte hartzea, solaskidearen arabera tratamendu egokiak erabiliz.
EI3.2 Mezu telefonikoak zehatz hartzea eta/edo transmititzea, eta solaskideen iritziak errespetatzea, norberaren iritzien
aurkakoak izanik ere.
EI3.3 Informazioa argi, modu egituratuan, zehatz, adeitasunez, errespetuz eta sentsibilitatez helarazten dela bermatzea.
EI3.4 Harreran, gorputz-adierazpeneko teknikak behar bezala aplikatzea.
EI3.5 Komunikazio telefoniko eta telematikoetako segurtasun, erregistro eta konfidentzialtasuneko barne-arauak
aplikatzea.
A4: Oinarrizko artxibo- eta sailkapen-eragiketa ohikoak egitea dokumentazio administratibo tipoa kodetzean eta antolatzean,
artxibo fisikoak eta informatikoak erabiliz.
EI4.1 Fitxategiak artxibatzeko prozesu administratiboetan laguntzea (sailkapena, kodetzea, aurreartxiboa, artxiboa),
dokumentuak paperezko artxibo fisikoetan edo prozedura informatikoen bidez kudeatuz eta antolatuz.
EI4.2 Fitxategiak sailkatzeko arauak aplikatzea (alfabetikoak, zenbakizkoak, alfanumerikoak edo beste batzuk), eta
dokumentazioa fisikoki antolatzea proposatutako artxiboan.
EI4.3 Dokumentuak ondo antolatuta eta gero erraz aurkitzeko moduan gordetzeko softwarea erabiltzea.
EI4.4 Dokumentazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten irizpideak aplikatzea.
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A5: Hainbat ekiporen oinarrizko funtzionamenduari begiratzea (erreprodukzioa, informatika eta koadernatzea,
fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak, erreproduzigailuak, zulagailuak, koadernagailuak eta beste zenbait), ekipo
horiek funtzionaraztea, eta oinarrizko gorabeherak identifikatzea, erabilera-eskuliburuak eta laguntza-sistemak kontuan
hartuta.
EI5.1 Erreprodukzio-ekipo eta ekipo informatikoetako oinarrizko mantentze-lan eta garbiketa-lanetan parte hartzea.
EI5.2 Baliabide kontsumigarriak erabiltzea (tintak eta likidoak, papera, inprimatzeko zintak eta kartutxoak, tonerra eta
abar), erreprodukzio-ekipoen eta ekipo informatikoen arabera.
EI5.3 Dagokion ekipoan kontsumigarriak ordeztea, emandako kontsumigarri-motak kontuan hartuta.
EI5.4 Dokumentazioa (hainbat formatakoa) fotokopiatzea eta koadernatzea.
EI5.5 Lanak akabera egokiaz amaitzeko interesa erakustea.
EI5.6 Koadernatze funtzionala segurtasunez egiteko behar diren neurriak eta babes-ekipoak erabiltzea.
A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz.
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti

Edukiak:
1. Korrespondentzia eta paketeriaren kudeaketako eragiketa osagarriak.
- Hartzea eta hautatzea.
- Erregistroa eta sailkapena: erabiltzen diren baliabideak eta irizpideak.
- Banaketa: biltzea, paketatzea, bidalketa-prozedurak eta tarifen aplikazioa.

2. Oinarrizko dokumentazio ekonomiko, administratibo eta komertzialaren eragiketa osagarriak.
-

Eskaerak, albaranak eta fakturak egiaztatzea, sailkatzea eta erregistratzea.
Bezeroen eta hornitzaileen artxiboak eguneratzea.
Langileen artxiboa eta nominen erregistroa eguneratzea.
Kobrantza- eta ordainketa-dokumentuen oinarrizko kalkuluak egiaztatzea.
Diruzaintzako dokumentuak sailkatzea.
Diruzaintzako dokumentuak eguneratzea eta erregistratzea.
Diruzaintzako eragiketak koadratzea.
Izakinen sarrera-irteerak erregistratzea.
Izakinen kalkulua eta inbentarioa.

3. Aurrez aurreko komunikazioko eta komunikazio telefoniko eta telematikoko oinarrizko eragiketak.
-

Portaera eta gorputz-adierazpena.
Hizkuntzaren erabilera komunikazioan.
Ekipo telefoniko eta telematikoen erabilera.
Elkarrizketa telefoniko eta telematikoak izatea.
Komunikazioan tratamendu egokiak erabiltzea.
Solaskideen iritziak errespetatzea.

4. Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko artxiboko eragiketa osagarriak.
-

Dokumentazioa lortzea eta sailkatzea
Dokumentuak antolatzea eta artxibatzea.
Dokumentazioa zaintzea.
Artxiboak hautatzea, kopiatzea eta mugitzea.
Artxiboak bilatzea eta ezabatzea.
Informazioaren konfidentzialtasun-prozedurak aplikatzea.

5. Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko erreprodukzioko eragiketa osagarriak.
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Erreprografiako ekipoak garbitzea eta prest jartzea.
Materialen hornikuntza.
Segurtasun-neurriak ekipoen funtzionamenduan.
Babesteko ekipoak erabiltzea.
Kopia fisikoak eta digitalak erreproduzitzea.
Koadernatu beharreko dokumentazioa antolatzea.

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

-

Koadernatze-tresna egokiak prestatzea.
Koadernatzea, horretarako dauden modu anitzetan
Produktu amaituaren kalitatearen egiaztapena.
Birziklatze-ontziko hondakinak kentzea.

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

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

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
43

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
Profesionaltasun-ziurtagiria

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0969_1:
Bulegoko oinarrizko
administrazio-teknikak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

1 urte

3 urte

MF0970_1:
Komunikazioko oinarrizko
eragiketak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

1 urte

3 urte

MF0971_1:
(ZEHARKAKOA)
Erreprodukzioa eta artxiboa

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat
• Administrazioa eta kudeaketa eta Arte
grafikoak lanbide-arloetako teknikaria
eta goi-mailako teknikaria.
• Administrazioa eta kudeaketa lanbidearloko Informazioaren eta
komunikazioaren kudeaketa eremuko 2.
eta 3. mailako profesionaltasunziurtagiriak.

1 urte

3 urte

Zerbitzu administratibo eta orokorretako
eragiketa osagarriak

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak,
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

45

60

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

−
−
−
−
−
−
−
−

Ikus-entzunezko ekipoak
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek 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.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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