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IZENA 
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN MERKATURATZEA ETA ADMINISTRAZIOA 
 

KODEA 
ADGN0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Administrazioa eta kudeaketa. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Finantzak eta aseguruak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ADG311_3 Produktu eta zerbitzu finantzarioen merkaturatzea eta administrazioa (107/2008 EDa, 2008ko otsailaren 1ekoa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Produktu eta zerbitzu finantzarioen inguruko aholkularitza- eta- kudeaketa-lanak egitea merkaturatze-kanalak erabiliz, eta 
finantza-erakundeen kutxako eragiketak egitea, bezeroari arreta emanez eta kalitate oneko zerbitzua eskainiz hura 
leialtzeko, behar izanez gero atzerriko hizkuntza bat erabiliz, indarrean den araudia eta barne-araudia betez, eta hori guztia 
segurtasun- eta konfidentzialtasun-kondizioak errespetatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0989_3: Produktu eta zerbitzu finantzarioen aholkularitza- eta kudeaketa-lanak egitea. 
-  UC0990_3: Kutxako eragiketak kudeatzea eta kontrolatzea 
-  UC0991_3: Zerbitzu finantzarioetako bezeroen iradokizunei, gardentasun eta babesari buruzko kontsultei, kexei eta 

erreklamazioei erantzutea eta haiek bideratzeko zuzemenak egitea. 
- UC0992_3: Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailarekin, zerbitzu finantzarioen 

aholkularitzarekin eta kudeaketarekin lotutako jardueretan. 
- UC0233_2: Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-aplikazioak erabiltzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek besteren kontura lan egiten du, finantza-sektoreko erakunde pribatu, publiko edo erdipublikoetan, 
nagusi hurrenaren zuzendaritzapean, kreditu-erakundeetan, berme gurutzatuko sozietateetan, inbertsio-zerbitzuko 
enpresetan edo antzeko beste batzuetan, bai eta Espainiako Bankuan, kreditu-erakunde ofizialetan, aurrezki-
kutxetan eta kreditu-kooperatibetan ere. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Finantza-sektorean lan egiten du: finantza-erakundeak. 

 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
3401.1010 Produktu eta zerbitzu finantzarioen kudeatzaile komertzialak. 
3401.1029 Finantza-erakundeetako barne-eragiketetarako teknikaria. 
3402.1022 Auditoretzako nahiz finantza-eragiketetako laguntza-teknikaria. 



 
 

Produktu eta zerbitzu finantzarioen  
merkaturatzea eta administrazioa 

 
 
 

 

7 

4113.1015 Finantza-erakundeetako enplegatu administrariak. 
4441.1015 Bankuetako kutxazainak. 
Finantza-erakundeetako teleoperadore komertziala. 
Finantza-bitartekarien laguntzailea. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0989_3:  
Produktu eta zerbitzu 
finantzarioen aholkularitza eta 
kudeaketa administratiboa 

200 

UF0524: Pasiboko produktu eta zerbitzu 
finantzarioen inguruko aholkularitzarako kudeaketa 
administratiboa. 

80 

UF0525: Aktiboko produktuen inguruko 
aholkularitzarako kudeaketa administratiboa. 

70 

UF0526: Produktu eta zerbitzu finantzarioen 
kudeaketa komertziala eta kanal osagarriak 

50 

MF0990_3: 
Kutxaren kudeaketa 
administratiboa 

120 

UF0527: Kutxako eragiketen kudeaketa eta kontrol 
administratiboa 

50 

UF0528: Eragiketa ekonomiko-finantzarioen kudeaketa 
eta kontabilitate-analisia 

70 

MF0991_3:  
Zerbitzu finantzarioetako 
bezeroen iradokizunei, 
kontsultei, kexei eta 
erreklamazioei erantzutea eta 
haiek bideratzeko zuzemenak 
egitea 

120 

UF0529: Bezeroari arreta ematea eta zerbitzu 
finantzarioen kontsultekin lotutako zuzemenak egitea 

70 

UF0530: Zerbitzu finantzarioetako bezeroen kexak eta 
erreklamazioak bideratzeko zuzemenak egitea 

50 

MF0992_3:  
Atzerriko hizkuntza 
profesionala zerbitzu 
finantzarioen inguruko 
aholkularitza eta 
kudeaketarako 

90   

MF0233_2 (ZEHARKAKOA) 
Bulegotika. 190 

UF0319: Sistema eragilea, informazioa bilatzea: 

Internet/intraneta eta posta elektronikoa 
30 

UF0320: Testu-tratamenduetarako aplikazio informatikoak 30 

UF0321: Kalkulu-orrien aplikazio informatikoak 50 

UF0322: Datu-base erlazionaletarako aplikazio 

informatikoak 
50 

UF0323: Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: 

informazio-grafikoak 
30 

MP0114:  
Produktu eta zerbitzu 
finantzarioen merkataritzako 
eta administrazioko lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 800 
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1. gaitasun-atala:  
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN AHOLKULARITZA- ETA 
KUDEAKETA-LANAK EGITEA. 

 
Kodea: UC0989_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroekiko kontaktuak kudeatzea, berariazko kudeaketa-tresna komertzialak erabiliz (CRM, Customer 
Relationship Management) bezeroak aukeratzeko, aholkularitza pertsonala eta aldian-aldikoa eskaintzeko, eta 
erakundearekin duten lotura areagotzeko. 

BI1.1 Bezeroaren profila identifikatzeko, alderdi hauek hartzen dira kontuan: adina, bere gain hartu nahi duen 
arrisku-maila, mentalitate inbestitzailea, inbertsioaren etorkizuna, oinarri ezargarria, bere ondasunen zenbatekoa 
eta banaketa; horretarako, elkarrizketa sakon bat egiten zaio bezeroari edo eskura dauden tresna informatikoak 
erabiltzen dira (RM edo beste batzuk). 

BI1.2 Informazio-tresnak erabiltzen dira bezeroei buruzko informazioa eta eskainitako produktu-motak 
erlazionatzeko. 

BI1.3 Aplikazio informatikoan eskura dagoen agenda komertziala erakundeak emandako argibideei jarraituz 
erabiltzen da. 

BI1.4 Zorro-kudeaketako tresna komertzialak erabiltzen dira une oro, aldian-aldiko aholkularitza eskaintzen da, eta 
bezeroen inplikazioa areagotzen da, erakundeak egindako segmentazioaren arabera.  

BI1.5 Erakundearen ekintza komertzialetarako bezero izan daitezkeenak detektatzen dira eskura dauden tresna 
informatikoen bidez. 

BI1.6 Bezeroekiko harremanak —pertsonalak, telefono bidezkoak edo beste batzuk— erakundeak ezarritako 
metodologiari jarraituz egiten dira, aldian aldiko aholkularitza eskaintzeko eta bezeroen inplikazioa areagotzeko. 

LB2: Ondare-inbertsiorako eta aurreikuspenerako dauden aukerei buruzko aholkua ematea bezeroari, haren profilaren 
arabera, arriskuen aurreko neurriei buruzko informazioa emanez, bezeroaren beharrei eta erakundearen helburu 
komertzialei erantzuteko. 

CR2.1 Bezeroari aholkularitza-zerbitzua emateko, kontuan hartzen dira haren profila eta errenta finko eta 
aldakorreko merkatuen bilakaera eta joera; halaber, produktu bakoitzaren tratamendu fiskalaren berri ematen zaio, 
komunikazio- eta negoziazio-teknikak erabiliz eta erakundearen gomendioei jarraituz.  

BI2.2 Ageriko eta eperako aurrezkiko produktuen edo beste batzuen ezaugarriak, interes-tipoak, epea, 
erabilgarritasuna, komisioak, zigorrak eta abar argi eta zehatz azaltzen zaizkio bezeroari. 

BI2.3 Inbertsio-fondoen, inbertsio-politiken eta aurreikuspenen, errentagarritasun pasatu eta/edo bermatuen, 
moneta nazionalaren edo atzerrikoen, komisioen, merkatuen joeren fondoaren funtzionamenduaren, likidazio-
balioaren, harpidetza- eta ordainketa-plan sistematikoen, mobilizazioen eta beste batzuen ezaugarriak azaltzen 
zaizkie bezeroei, egiaztatzen da ondo ulertu dituztela, eta nabarmentzen zaizkie erakundearen produktu horiek 
dituzten abantailak lehiakideekin alderatuz gero. 

BI2.4 Errenta finko eta aldakorreko merkatuetako aktibo negoziatuetan zuzeneko inbertsioak egiteko dauden 
aukerak eskaintzen zaizkio bezeroari, eta azaltzen zaio zer abantaila dituzten beste inbertsio-aukera batzuekin 
alderatuz gero. 

BI2.5 Aurrezki- eta aurreikuspen-produktuen ezaugarriak azaltzen zaizkio bezeroari, ziurtatzen da bezeroak ulertu 
dituela, eta nabarmentzen zaizkio bakoitzak dituen abantailak beste inbertsio-aukera batzuen aurrean. 

BI2.6 Pentsio-planak kontratatzeak aurrezki-aurreikuspen formula gisa dituen abantailak eta plan bakoitzaren 
ezaugarriak, inbertsio-politika,, errentagarritasun pasatu eta/edo bermatuak eta komisioak azaltzen zaizkio 
bezeroari, eta zerga-aurrezkiaren eta etorkizunean izan ditzakeen prestazioen simulazioak egiten zaizkio. 

BI2.7 Erakundeak merkaturatzen dituen aseguru-moten berri ematen zaio bezeroari, eta bakoitzaren ezaugarri 
finantzarioak azaltzen zaizkio. 

BI2.8 Bezeroak hautatzen duen produktuaren eragiketa ixten duen kontratua edo ondare-inbertsiorako eta 
aurreikuspenerako aukerekin loturiko beste edozein jarduera erakundeak ezarritako arauak errespetatuz egiten da, 
eta horretarako ezarritako dokumentazioa eskatzen zaio bezeroari (NAN, beste batzuk, beharraren arabera). 

1 
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LB3: Bezeroari —partikularra edo ETEa— aholkua ematen zaio, eta aktiboko produktuak eskaintzen zaizkio, dituen 
beharren arabera, kontratazioa kudeatuz eta erakundearen helburu komertzialak eta arrisku-politikak aintzat hartuz. 

BI3.1 Aktiboko produktuen, kontsumorako kredituen edo maileguen, hipotekazko kredituen, autosustatzaileen, 
deskontu komertzialen edo beste batzuen ezaugarriak, xedea, bermea, komisioak, interes-tipoak, kuotak, 
amortizazio-epeak eta abar azaltzen zaizkio bezeroari, eragiketa haren ezaugarrietara egokituz eta erakundeak 
prestatutako arrazoibide komertzialak eta eragozpenetarako erantzunak baliatuz. 

BI3.2 Mailegu eta kredituen simulazioak eta haien arteko konparaketak egiten dira eskura dauden aplikazio 
informatikoen bidez, bezeroari erakusteko eragiketaren kondizio ekonomikoak, interes-tipoak, berrikuste-sistema, 
komisioak, amortizazio-sistema eta -epea, eta kontuan hartu beharreko gainerako gastuak. 

BI3.3 Eragiketa aztertzeko eta formalizatzeko (eskaera egiteko, ondasun-aitorpena egiteko, eta diru-sarrera, zerga 
eta balantzeen ziurtagiriak lortzeko) dokumentazioa eskatzen zaio bezeroari, dokumentazioaren egiatasuna 
aztertzen da behar bezala interpretatuz atzerriko hizkuntza batean dagoenean, eta eskura dagoen tresna 
informatikoan sartuz behar den informazioa, eragiketa aztertzeko. 

BI3.4 Parte-hartzaileen arrisku-kokapenak eskura dauden datu-baseetan kontsultatzen dira —FIG, RAI, Kreditu 
Bureau-a, BIJ, CIRBE, beste batzuk—, eta informazio hori erabiltzen da eragiketa aztertzeko. 

BI3.5 Eragiketaren bideragarritasuna aztertzen da, horretarako tresna egokiak erabiliz (credit scoring edo beste 
batzuk), eta bideratzea erraztuz dagokion instantziari. 

BI3.6 Kontratazioa formalizatzen da bezeroari eskatutako dokumentazioarekin, erakundeko araudia aplikatuz eta 
salmenta gurutzatuko eragiketa beharrezkoak eginez, aseguruak kontratatuz, diru-sarrerak helbideratuz, eta abar. 

BI3.7 Erabiltzen den informazioaren konfidentzialtasuna bermatzen da, legezko arauak eta erakundearen barne-
arauak errespetatuz. 

LB4: Bezeroek, telefono bidez edo baliabide elektroniko edo informatikoen bidez egindako produktu edo zerbitzuei 
buruzko kontsultei edo eskariei erantzutea eta haiek kudeatzea, aholkularitza eskainiz eta behar diren administrazio- edo 
bitartekotza-eragiketak eginez kanal aukerazkoen bidez. 

BI4.1 Bezeroek kanal aukerazkoen bidez (telefonoa, posta elektronikoa, web-orria, faxa, FAQ maiz egiten diren 
galderak, bideokonferentzia edo beste batzuk) egiten dituzten eskaerei erantzuten zaie, ahalik eta denbora-epe 
txikienean emanez dauden produktuei buruzko aholkuak, eta eraginkortasunez eginez behar diren zuzemenak. 

BI4.2 Zorrotz errespetatzen da bide telematikoaren segurtasunarekin, merkataritza elektronikoarekin eta 
informazioaren tratamenduarekin lotutako araudia.  

BI4.3 Bide telematikoen bidezko bitartekotzan bezeroaren nortasuna egiaztatzen da, haren identitatea ziurtatuz. 

Bi4.4 Bezeroak agindutako eragiketak denbora errealean egiten dira, eta eginak daudela egiaztatzen da. 

Bi4.5 Kontsulta konplexuak nagusiei edo kontsultak erantzuteko ardura dutenei helarazten zaizkie, eta bermatzen 
da behar bezala erantzungo zaiela, azkar eta eraginkortasunez. 

LB5: Erakundearekiko eragiketak egiteko dauden kanalak sustatzea, abantailak eta onurak argumentatuz eta 
kontratazioa kudeatuz, bezeroaren beharrei erantzuteko eta erakundearen helburu komertzialak betetzeko. 

BI5.1 Zordunketa- eta kreditu-txartelen ezaugarriak azaltzen zaizkio bezeroari, eta jakinarazten zaio: zertarako 
balio duten, ordainketa-moduak, eskudirua lortzeko aukerak, sarrerak, gordailuak eta beste zerbitzu batzuk, 
kontsultak, transferentziak eta beste batzuk; halaber, jakinarazten zaizkio txartelen ordainketa-moduak, komisioak 
eta/edo interesak, bai eta haien mantentze-lanengatik ordaindu beharreko kuota ere. 

BI5.2 Affinity txartel-motak eskaintzen zaizkio bezeroari, affinity ez direnekin alderatuz dituzten abantailen berri 
emateko; halaber, affinity txartelak talde jakin bati lotua egoteagatik dituen kondizio berezien berri ere ematen zaio. 

BI5.3 Txartelekin lotutako zerbitzuak —aseguruak, sustapenak, beste batzuk— jakinarazten zaizkio bezeroari, eta, 
hala badagokio, liburuxkak eta/edo polizak ematen zaizkio. 

BI5.4 Kanal aukerazkoen ezaugarriak (telefono bidezko bankua, Internet, mobipay, kutxazain automatikoak, beste 
batzuk) azaltzen zaizkio bezeroari, eta erakustaldiak egiten zaizkio, modu autonomoan erabiltzeko gai izan dadin. 

BI5.5 Kanal aukerazkoen kontratazioa eta beste edozein eragiketa (aldaketak, gorabeherak, muga-aldaketak, 
beste batzuk) erakundearen araudiaren eta indarrena den legediaren arabera egiten da, bezeroari eskatuz aurrez 
ezarritako dokumentazioa (NAN, beste batzuk). 

LB6: Harreman profesionalak egitea bezeroekin (kanpokoekin zein barrukoekin), kalitate-arauak eta estilo-liburua betez, 
eta erakundearen irudia helaraziz, leialtze-maila handia lortuz.  

BI6.1 Harreman profesionaletan irizpide hauek aplikatzen dira: zerbitzuaren kalitatea, fidagarritasuna, enpatia, 
profesionaltasuna, proaktibotasuna, ulermena, malgutasuna, irudi pertsonala eta korporatiboa, beste batzuk. 

BI6.2 Harreman profesionaletan gerta daitezkeen gorabeherak hala badagokio, nagusi hurrenarengana jotzen da.  

BI6.3 Bezeroen gogobetetze-maila neurtzen da aldiro, erakundeak ezarritako prozeduren bidez, bai eta inkesten, 
elkarrizketa sakonen edo bestelako baliabide batzuen bidez. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ordenagailu pertsonalak, teleprozesuko terminalak, sareak, Internet, finantza-sektoreko kudeaketa komertzialean 
erabiltzen diren aplikazio espezifikoak. CRM edo beste batzuk. Testu, datu-base eta kalkulu-orrien pakete integratua. 

Produktuak eta emaitzak 
Produktu eta zerbitzu finantzarioei buruzko informazioa eta aholkularitza ematea bezeroei. Produktu eta zerbitzu 
finantzarioak kontratatzea: kontu korronteak, aurrezki-libretak, kreditu- eta zordunketa-txartelak, ordainketak eta 
kobrantzak helbideratzea, dibisa-trukea, bitartekotza errenta finkoko eta aldakorreko balioetan, estatuaren zorra, 
enpresen bonuak eta zor-agiriak, inbertsio-fondoak, hipoteka-zedulak, mailegu pertsonalak eta hipoteka-maileguak, 
kredituak, erretiro-planak, pentsio-planak, merkaturatutako aseguruei buruzko informazioa. Aztertutako arrisku-
kokapenak. Bezeroarekiko arreta pertsonala, kalitate-arauak betez. Konfidentzialtasunez tratatutako informazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktuen katalogoa. Bezeroen fitxategiak. Finantza-sektoreko eta haren eragin-eremuko informazio sozioekonomikoa. 
Hauei buruzko araudia: kontsumitzailearen eskubideak, Pentsio Planak eta Fondoak arautzen dituen Legea, Kanbio-letra 
eta Txekeari buruzko Legea, zerga- eta merkataritza-legeria. Konpainiaren zuzendaritzaren jarraibideak. Finantza-
merkatuaren joerei eta bezeroen behar edo eskakizun berriei buruzko informazioa. Lehiakideen produktu eta zerbitzuei 
buruzko informazioa. Formularioak, inprimakiak. Burtsako kotizazioak. Dibisen kotizazioak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
KUTXAKO ERAGIKETAK KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0990_3 

 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Eskudirua erabiltzea eskatzen duten eragiketak baliabide elektroniko edo informatikoen bidez kudeatzea, indarren 
den legeria eta erakundearen barne-araudia betez, kutxako zerbitzua behar bezala mantentzeko. 

BI1.1 Kutxako postua zabaltzeko, eskudiru-kantitate jakin bat esleitzen da hasieran, eta egiaztatzen da gailu 
guztiek behar bezala funtzionatzen dutela. 
BI1.2 Kobrantzak eta ordainketak, tokiko monetan edo atzerrikoan (helbideratu gabeko ordainagiriak, zergak, 
gizarte-segurantzako aseguruak eta beste batzuk), eta bezeroen kontuetan eskudirutan zordundu beharrekoak 
kutxako terminalaren bidez egiten dira, eta horretarako behar den dokumentazioa betetzen da. 
BI1.3 Kobrantzak eta ordainketak kudeatzean erabiltzen diren dokumentu guztien kopiak ezarritako prozeduraren 
arabera artxibatzen dira. 
BI1.4 Eragiketa egiten den unean indarrean diren kanbio-tasen arabera egiten da diru-trukea, erakundeak 
ezarritako gastuak ere erantsiz 
BI1.5 Iruzurra prebenitzeko barne-araudia zehatz-mehatz aplikatzen da, galera ekonomikoak eragingo lituzketen 
eragiketak saihestuz. 
BI1.6 Iruzur gisa identifikatzen diren eragiketak nagusi hurrenari jakinarazten zaizkio, betiere informazioaren 
konfidentzialtasunari eutsiz. 
BI1.7 Eskudiruaren kontaketa egunaren amaieran egiten da, tokiko monetan eta/edo atzerrikoetan dagoen diru-
kopurua zenbatzen da, eta gerta litezkeen diferentziak erregistratzen dira, aplikazio informatikoak erabiliz 
horretarako. 
BI1.8 Eguneroko lanerako behar den eskudirua zerbitzu nagusiei eskatzen zaie, eta hara bidaltzen dira pilatutako 
soberakinak; horretarako, eskura dauden tresna elektronikoak erabiltzen dira, eta erakundeak emandako 
argibideei jarraitzen zaie. 
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LB2: Eskudiruaren, kontsumigarrien eta kutxazain automatikoen mantentze-lanak kontrolatzea, barne-arauak eta 
segurtasun-neurriak betez, bezeroen beharrak aseko dituen zerbitzu eraginkor eta etengabea emateko ahalik eta 
denbora-epe laburrenean. 

BI2.1 Eskudirua erakundeak gomendatutako maiztasunaz zenbatzen eta kargatzen da, kutxazain automatikoen 
karga-beharren arabera, eta dagokien tresnetan erregistratzen dira egindako diru-karga guztiak. 
BI2.2 Diru-sarrerak eta gordailuak erakundeak gomendatutako maiztasunaz erretiratzen dira; gordailututako 
kantitateak egiaztatzen dira, eta erakundeak emandako tresnetan erregistratzen dira. 
BI2.3 Kutxazain automatikoetako kontsumigarriak, ordainagirietarako papera, gordailuetarako gutun-azalak eta 
beste elementu batzuk egiaztatzen dira, behar adina eta behar bezala daudela ziurtatzeko, erakundearen arauei 
jarraituz, eta, behar izanez gero, falta direnak eransten dira. 
BI2.4 Gorabehera teknikoak eta funtzionamendukoak konpontzen dira, eta, ezin badira konpondu, lehenbailehen 
ematen da haien berri, erakundearen barne-arauei jarraituz. 

LB3: Kutxaren eta kutxazain automatikoen bidez egin diren eragiketak ondo zenbatuta daudela egiaztatzea, 
diruzaintzako kontabilitate-desorekak baliabide elektroniko edo informatikoen bidez zuzentzeko, indarrean den araudia 
eta erakundearen barne-araudia betez.  

BI3.1 Bulegoaren eskudiru-kantitatearen berri ematen duten kontabilitate-kontuak egunero egiaztatzen dira eskura 
dauden tresna informatikoen bidez, eta egiaztatzen da benetan dagoen kantitatea bat datorrela kontabilitateko 
saldoarekin. 
BI3.2 Kontabilitate-kontuetako aldea zerk eragin duen aurkitzen da eskura dauden tresna informatikoen edo 
konbentzionalen bidez. 
BI3.3 Jatorri ezezaguneko diru-aldeak aplikazio informatikoetan jasotzen dira, eta nagusi hurrenari jakinarazten 
zaizkio.  
BI3.4 Gertatu den eguna baino beranduago aurkitzen bada diru-aldea, dagokion kontabilitate-kontuan zuzentzen 
da eskura dauden aplikazio informatikoen bidez, eta nagusi hurrenari jakinarazten zaio. 

LB4: Bezeroak eskatutako kutxako eragiketa eskudirugabeak (haren konturako kontrapartida dutenak) eraginkortasunez 
eta baliabide elektroniko edo informatikoen bidez kudeatzea, indarrean den araudia eta erakundearen barne-araudia 
betez. 

BI4.1 Bezeroek emandako dokumentuak egiaztatu egiten dira, ziurtatzeko zorrotz betetzen duten indarrean den 
araudia. 
BI4.2 Fondo-mugimendua, transferentziak, intsuldaketak, txeke-jaulkipena, efektu-sarrera edo bezeroen kontuetan 
egin diren beste eragiketa batzuk eskura dauden tresna informatikoen bidez egiten dira, eta bezeroen argibideei 
jarraituz. 
BI4.3 Kobrantzak eta ordainketak kudeatzean erabiltzen diren txekeak, efektuak eta dokumentuen kopiak 
ezarritako prozeduraren arabera artxibatzen dira. 
BI4.4 Libretak kutxako postuetan eguneratzen dira, bezeroak hala eskatzen duenean. 
BI4.5 Kanal aukerazkoen erabilera (telefono bidezko bankua, Internet bidezkoa, kutxazain automatikoak edo beste 
batzuk) sustatzen da bezeroen artean, erabilera-erakustaldien bidez. 

LB5: Kontuan helbideratutako apunteen zordunketa edo abonua kudeatzea, nagusiak hala agindu ondoren eta barne-
araudiari jarraituz, bezeroen beharrei eta erakundearen helburuei erantzuteko. 

BI5.1 Kontuan helbideratuta dauden baina automatikoki aplikatzen ez diren txekeak, ordainagiriak, efektuak eta 
abonuak aztertu egiten dira, eskuz kargatzea komeni den erabakitzeko. 
BI5.2 Iruzurra prebenitzeko barne-araudia zehatz-mehatz aplikatzen da, galera ekonomikoak eragingo lituzketen 
eragiketak saihestuz. 
BI5.3 Iruzur gisa identifikatzen diren eragiketak nagusi hurrenari jakinarazten zaizkio, betiere informazioaren 
konfidentzialtasunari eutsiz. 
BI5.4 Kargatzeke dauden mailegu-ordainagiriak aztertu egiten dira, eta kargatu egiten dira edo kobrantza-zuzemen 
osagarriak egiten. 
BI5.5 Kargatzeke dauden kreditu-txartelen fakturazioak aztertu egiten dira, eta kargatu egiten dira, kobrantza-
zuzemen osagarriak egiten dira edo blokeatu egiten dira txartelak. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ordenagailu pertsonalak, teleprozesuko terminalak, sareak, Internet, finantza-sektoreko kudeaketa komertzialean 
erabiltzen diren aplikazio espezifikoak. Testu, datu-base eta kalkulu-orrien pakete integratua. 
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Produktuak eta emaitzak 
Kutxa-koadratzeak, eskudiru-sorta postuen artean eta zerbitzu nagusiekin. Itzulitako eta sartutako esku-dirua. Txeke eta 
efektuen sarrera, ordainagirien ordainketa, zergak, gizarte-segurantzako aseguruak. Kudeatutako bidaia-txekeak eta 
gasolina-txekeak. Kobrantzak eta ordainketak. Transferentziak, intsuldaketak. Dibisa-trukea. Kutxazain automatikoen 
mantentze-lanak. Kutxazainak koadratzea. Kobrantzen eta ordainketen formularioak, betetakoak. Kudeatutako 
merkataritza-efektuak. Diruzaintzako kontabilitate-kontuak koadratzea. Kutxako kontaketak. Kutxako eragiketak eta 
gorabeherak zenbatzea. Zerga-iruzurreko eragiketak hautematea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktuen katalogoa. Hauei buruzko araudia: kontsumitzailearen eskubideak, Kanbio-letra eta Txekeari buruzko Legea, 
zerga- eta merkataritza-legeria, kapitalak zuritzeari buruzko legeria. Espainiako Bankuaren zirkularrak. Konpainiaren 
zuzendaritzaren jarraibideak. Formularioak, inprimakiak. Dibisen kotizazioak. Kontabilitate-plan orokorra. Kreditu-
erakundeen kontabilitate-arauak eta finantza-egoeren ereduak. Bankuen eta beste finantza-erakunde batzuen urteko 
kontuei eta kontu finkatuei buruzko EBko araudia. Bankuen koordinazioari buruzko EBko direktibak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
ZERBITZU FINANTZARIOETAKO BEZEROEN IRADOKIZUNEI, 
GARDENTASUN ETA BABESARI BURUZKO KONTSULTEI, KEXEI ETA 
ERREKLAMAZIOEI ERANTZUTEA ETA HAIEK BIDERATZEKO 
ZUZEMENAK EGITEA. 

 

Kodea: UC0991_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Finantza-zerbitzuetako bezeroari barne-arauen arabera egitea arreta, erakundearen irudi korporatiboa errespetatuz 
eta helaraziz. 

BI1.1 Behar adina informazio jasotzen solaskidearengandik, bezeroari arreta argi eta zehatza emateko, eta 
onlineko eta offlineko komunikazio-tresnak erabiltzen dira, eskura badaude. 
BI1.2 Eskariak edo iradokizunak jarrera adeitsu, tolerante eta zentzudunez hartzen dira, arduraz eta autonomiaz 
erantzunez eta trebetasun sozialak erabiliz.  
BI1.3 Gertakariak kronologikoki ordenatzen dira, eta alde parte-hartzaileak zehazten dira, iradokizun, kontsulta, 
kexa edo erreklamazioa eragin duen gaiari buruzko ideia orokorra osatzeko. 
BI1.4 Gertakarien kontakizunaren alderdiak aztertzean, eskatzaileak azaldutako egoeraren testuingurua baloratzen 
eta zehazten da, eta elementu hauek identifikatzen dira: 

 - Dauden hutsuneak. 
 - Bezeroak edo erabiltzaileak kontakizunean sartu dituen irizpide edo elementu subjektiboak. 
 - Bezeroaren helburua, zer nahi duen hautemateko: informazio gehiago edo iradokizun, kexa edo 

erreklamazio bat aurkeztu. 
BI1.5 Informazioa berehala eta behar adinako azalpenekin ematen zaio solaskideari, komunikaziorako trebezia 
erakutsiz: entzute aktiboa, feedbacka, argitasuna, zehaztasuna, eta abar. 
BI1.6 Solaskideari emandako informazioa lortzeko, bezeroari arreta egiteko zerbitzuaren laguntza-tresnetara jo 
behar da (eskuliburuak, intraneta, etab.), nagusi hurrenarengana, dagokion sailera edo beste iturri batzuetara, 
azkartasunez eta segurtasuna erakutsiz. 
BI1.7 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz, argi eta zehatz errespetatzen dira, 
erakundearen gomendioei jarraituz. 

LB2: Finantza-zerbitzuen bezeroari aholkua ematea dituen eskubide eta interesei buruz eta legeak ematen dituen 
aukerei buruz, hala kalitatezko zerbitzua eskaintzeko. 

BI2.1 Informazioa eta/edo konponbidea bilatzea eskatzen duten iradokizun edo kontsulta konplexuren bat egiten 
badute bezeroek, erantzuna geroratu egiten da, zuhur jokatzeko, edo formalizatzeko eskatzen zaie, alferrik 
itxaronarazi gabe eta egoeraren eta/edo erantzuna jasotzeko epeen berri emanez. 
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BI2.2 Kexen edo erreklamazioen aurrean hartu beharreko neurriak aurrez ezarritako prozeduraren arabera hartzen 
dira, eta geroratu egiten dira edo formalizatzeko eskatzen. 
BI2.3 Araudia aplikagarriak iradokizunak, kontsultak, kexak edo erreklamazioak aurkezteko ezartzen dituen 
helburu, forma, eranskin, betekizun eta epeak jakinarazten zaizkio bezeroari. 
BI2.4 Iradokizunak, kontsultak, kexak edo erreklamazioak onartzeko, dokumentatzeko, zuzemenak egiteko eta 
ebazteko prozesua, horien guztien efektuak eta organo eskudunak jakinarazten zaizkio bezeroari. 
BI2.5 Zuzemena ez onartzeko, gutxiesteko eta bateraezintzat jotzeko kasurik ohikoenak azaltzen zaizkio, argi eta 
garbi, bezeroari, informazioa ematean. 
BI2.6 Bezeroak zalantza adierazten badu prozesu jakin bat gelditzeko aukeraren aurrean, jakinarazten zaio, 
zehatz-mehatz eta ondo ulertu duela ziurtatuz, aukera duela kexa eta erreklamazioak edozein unetan alde batera 
uzteko.  
BI2.7 Kontsultak aurkeztean, bezeroari jakinarazten zaio zer eduki zehaztu behar dituen gardentasuna eta babesa 
kontuan hartuz, espedienteak ahalik eta azkarren bideratzeko. 
BI2.8 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz, argi eta zehatz errespetatzen dira, 
erakundearen gomendioei jarraituz. 

LB3: Zerbitzu finantzarioetako bezeroen iradokizunak, kexak eta erreklamazioak —haien interes eta eskubide legez 
onartuekin erlazionatuak— kudeatzea, bai eta eragiketen gardentasunaren eta bezeroaren babesaren inguruko 
kontsultak kudeatzea ere, ezarritako zehaztapenen eta indarren den araudiaren arabera.  

BI3.1 Iradokizunak, kontsultak, kexak eta erreklamazioak haiekin doan dokumentazioarekin batera —paperezkoa 
zein euskarri informatikoko, elektroniko edo telematikokoa— jasotzen dira, indarrean den araudian ezarritako 
baldintzak betez. 
BI3.2 Formalki jasotzen dira, baliabide konbentzional edo telematikoen bidez, iradokizunak, kontsultak, kexak edo 
erreklamazioak, eta, hala dagokionean, bezeroari arreta emateko zerbitzuari edo unitate eskudunari helarazten 
zaizkio, zuzemenekin jarraitzeko. 
BI3.3 Egiaztatzen da iradokizunak, kontsultak, kexak eta erreklamazioak garaiz eta behar bezala bideratu direla, 
barne-araudia eta legea errespetatuz. 
BI3.4 Bezeroari idatziz jakinarazten zaio nora bideratu behar duen kexa edo erreklamazioa, eta jaso izanaren 
adierazpena helarazten zaio. 
BI3.5 Bezeroari arreta emateko zerbitzuak edo unitate eskudunak kexa edo erreklamazioa konpontzeko egindako 
eskakizunei erantzuten zaie, indarrean den araudiak ezarritako epeak eta forma errespetatuz. 
BI3.6 Informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-irizpideak zorrotz, argi eta zehatz errespetatzen dira, 
erakundearen gomendioei jarraituz. 

LB4: Kontsulta, kexa edo erreklamazioei arreta emateko eta bideratzeko prozesuaren jarraipena egitea, gorabeherak 
edo atzerapenak detektatuz eta konponduz, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 

BI4.1 Bideratutako erreklamazioaren jarraipena egiten da, ikusiz zer fasetan dagoen eta, hala badagokio, neurriak 
hartuz behar den unean. 
BI4.2 Erantzunak behar bezala eta ezarritako epean jasotzen edo bidaltzen direla egiaztatzen da. 
BI4.3 Jarraipenari buruzko informazioa antolatzeko, artxibo- eta estatistika-teknikak —konbentzionalak edo 
informatikoak— aplikatzen dira, gero hauek guztiak errazteko: datuen azterketa, ebazpen-kopuruari buruzko 
informazioa, izapidetzeko onartu den edo zergatik ez den onartu, plantatutako arrazoiak eta gaiak, kopuru eta 
zenbatekoak, eta abar. 
BI4.4 Ebazpenak irizpide orokorren arabera multzokatzen dira: erreklamazioa jarri duenaren aldeko edo kontrako 
ebazpena, edo beste irizpide batzuk, zerbitzuaren kalitatea hobetzen lagunduko dutenak beste erreklamazio 
batzuen aurrean. 
BI4.5 Esperientziatik ondorioztatutako gomendioak edo iradokizunak aldian aldiko txosten batean jasotzen dira, 
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta erakundearen helburuak lortzen laguntzeko. 
BI4.6 Bezeroen gogobetetze-maila neurtzen da aldiro, erakundeak ezarritako prozeduren bidez —inkestak, 
elkarrizketa sakonak edo beste batzuk—, eta zerbitzua hobetzeko kalitate-irizpideak aplikatuz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipoak: Ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Internet konexioarekin. Telefonoak eta/edo telefonogunea. Programak: 
Erabiltzaile-inguruneak, testu-prozesadoreak, datu-baseak. Internet nabigatzaileak. Interneten nabigatzen laguntzeko 
sistemak, berehalako mezularitzako sistemak. Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. 
Euskarriak eta artxibatzeko materiala. Bulego-materiala. 
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Produktuak eta emaitzak 
Zerbitzu-finantzarioetako bezeroen kontsultetarako aholkularitza. Bezeroen iradokizunak, erreklamazioak eta kexak: 
sailkatuak, kudeatuak eta bideratuak. Bezeroen iradokizunak, erreklamazioak eta kexak: erantzundakoak eta 
kudeatutakoak. Kexen edo erreklamazioen arrazoi identifikatu nagusiak. Egindako zerbitzuaren kalitate-kontrola. Kexen 
eta erreklamazioen txostenak eta haien ebazpenak. Indarrean den araudia betetzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kontsulta- eta informazio-eskaerei, eta salaketei eta erreklamazioei buruzko kasuistika jasotzen duten datu-baseak. 
Zerbitzu finantzarioetako bezeroa defendatzeko legeria espezifikoa. Espainiako Bankuaren zirkularrak. Erreklamazioen 
sarrera-fitxak; artxiboak. Zerbitzu finantzarioen erabiltzaileak defendatzeko erakundeen zerrenda eta haiei buruzko 
informazioa. Merkataritzan eta/edo finantza-sektorean datuen babesari eta sinadura elektronikoari buruz aplika 
daitekeen legedia/informazio espezifikoa. 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
ATZERRIKO HIZKUNTZA BATEAN KOMUNIKATZEA, ERABILTZAILE 
INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN, ZERBITZU FINANTZARIOEN 
AHOLKULARITZAREKIN ETA KUDEAKETAREKIN LOTUTAKO 
JARDUERETAN. 

 

Kodea: UC0992_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Finantza-zerbitzuetako bezeroek aholkularitza eta arreta profesionaleko egoeretan atzerriko hizkuntza estandar 
batean —baita hizkuntza egituratugabea bada ere— helarazten duten informazioa interpretatzea, aktiboki parte hartuz, 
bezeroen beharrak identifikatzeko eta aholkularitza-zerbitzu optimoa eta zuzena bermatzeko. 

BI1.1 Zehaztasunez interpretatzen da —baita inguruan zarata badago ere— zerbitzu finantzarioetako bezeroek 
atzerriko hizkuntza estandar batean eskatutako informazioa, eta, hala badagokio, behar diren zehaztasunak 
eskatzen zaizkio solaskideari, haren azentuagatik ondo ulertu ez direnak ondo ulertzeko. 
BI 1.2 Ondo eta erraz ulertzen da zerbitzu finantzarioekin erlazionatutako bileretan, jardunaldi teknikoetan edo 
erakusketetan hizkuntza teknikoa erabiliz helarazitako informazioa. 
BI1.3 Zehaztasunez ulertzen dira finantza-sektoreko teknikariek hizkuntza estandarrean eta abiadura normalean 
emandako jarraibideak, abisuak eta gomendioak; informazioa trukatzen da eta edozein gairi buruzko gomendioak 
ematen dira. 
BI1.4 Ulertu egiten dira zerbitzu finantzarioen jardueretan hizkuntza estandarrean egindako grabazioak eta 
telefono-deiak, informazioaren edukia eta solaskideen ikuspegia identifikatuz. 
BI1.5 Erraz ulertzen da ikus-entzunezko baliabide teknikoen bidez (bideoak, CDak, DVDak edo beste batzuk) 
helarazitako zerbitzu finantzarioei buruzko informazio administratibo edo komertziala. 

LB2: Autonomia-maila jakin batez interpretatzea zerbitzu finantzarioekin erlazionatutako dokumentu luzeetako 
informazioa, atzerriko hizkuntza batean idatzia, eta informazioaren zailtasun-maila identifikatzea, behar diren kudeaketa- 
eta komunikazio-jarduerak egiteko. 

BI2.1 Azkar identifikatzen da jarduera profesionalean egunero erabili ohi diren materialetan jasotako informazio 
idatziaren garrantzia, informazioa erabiltzea edo baztertzea komeni den erabakitzeko. 
BI2.2 Txostenak eta gutunak, hizkuntza estandarrean nahiz ez-estandarrean idatziak, luzeak izan arren ere, eta 
sektore finantzarioarekin erlazionatuta egon edo ez, zehatz interpretatzen dira, xehetasun guztiak ulertuz. 
BI2.3 Sektore finantzarioko iturri espezializatuetako (aldizkariak, Interneteko orriak, foroak eta beste) informazioa 
lortzen da, iritziak eta ideiak identifikatzen dira, eta euskarri horietako hiztegi espezifikoa erabiltzen da, gero berriz 
erabili ahal izateko. 
BI2.4 Sektore finantzarioko testu luze, orokor zein espezifiko, bateko informazio garrantzitsua (produkzio berria, 
kutxaren kudeaketa, tarifikazioa, eskubideak eta betebeharrak, edo beste batzuk) laburbildu egiten da, eta testuko 
ideia eta iritzi nagusiak ateratzen dira, gero eraginkortasunez erabiltzeko. 
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BI2.5 Informazio-iturrietara aldian-aldian sartzen da, eta sektore finantzarioari eta norberaren lanari eragiten dion 
informazio profesional giltzarri eguneratua hautematen eta ateratzen da. 
BI2.6 Sektore finantzarioko ekipo edo prozedura berariazkoak (kontratazio-prozedurak, polizen kontratazioa, 
ezbeharren inguruko zuzemenak, edo beste batzuk) erabiltzeko jarraibideak interpretatu eta ondo ulertzen dira, 
baita kondizioei, prozesuei edo jakinarazpenei buruzko xehetasunak ere, eta, behar izanez gero, bigarren aldiz 
irakurtzen dira sekzio konplexuenak. 
BI2.7 Bezeroek eta erabiltzaileek jasotako zerbitzuaren inguruan osatutako dokumentazioa (iradokizunak, 
kontsultak, kexak edo erreklamazioak) behar bezala interpretatzen dira; informazioa, ideiak eta iritziak ateratzen 
dira, eta berehala interpretatzen da haien edukia. 
BI2.8 Testu konplexuak ulertzeko zailtasunak testuok beste behin irakurriz gainditzen dira, informazioa 
testuinguruan kokatuz eta koherentzia-irizpideak aplikatuz; behar izanez gero, hiztegiak eta itzulpengintzako 
tresnak ere erabiltzen dira. 
BI2.9 Oso testu konplexuak edo oso arlo espezializatuetakoak pertsona egokiei igortzen zaizkie, erakunde 
barnekoei edo kanpokoei, itzulpenaren koherentzia eta kongruentzia bermatzeko zehaztutako barne-prozedurei 
jarraikiz. 

LB3: Ahoz informazioa ematea barne- eta kanpo-bezeroei edo beste eragile batzuei, atzerriko hizkuntza batean, erraz 
eta naturaltasunez, ahozko aurkezpenen, aurkezpen telematikoen edo beste euskarri batzuen bidez, beharrezko 
komunikazio-kudeaketak gauzatzeko. 

BI3.1 Bileretan, jardunaldi teknikoetan edo ahozko aurkezpenetan, bertaratzekoetan nahiz telematikoetan, eman 
beharreko informazioa garaiz planifikatzen da, eta bezeroengan edo publikoarengan zer eragin izango dituen 
balioesten da. 
BI3.2 Aurkezpenetako, erakustaldietako, komunikatu publikoetako edo beste egoera batzuetako ahozko esku-
hartzeak eraginkortasunez eta erraz egiten dira, solaskidearentzako egokiak diren aurkezpen-, argudio- eta 
konbentzitze-maila egokiak erabiliz.  
BI3.3 Narrazio konplexuak eta deskribapenak intonazio egokiz egiten edo grabatzen dira, eta argi eta xehe 
egituratzen dira. Gai egokiak lantzen dira, eta, hala dagokionean, ondorioak ateratzen dira. 

LB4: Zerbitzu finantzarioetako ohiko dokumentazioarekin lotutako testu argi eta xeheak idaztea atzerriko hizkuntza 
batean, koherentziaz emanez eta deskribatuz informazioa, jarduera-eremu jakin bateko dokumentazioa sortzeko. 

BI4.1 Dokumentazio orokorra eta teknikoa (kontratuak, txostenak, formularioak edo beste batzuk) behar bezala 
idazten edo osatzen da, alderdi garrantzitsuenak nabarmenduz, sistematikoki argumentatuz, xehetasun 
beharrezkoak bereiziz eta sektore finantzarioko hizkuntza teknikoki egokia erabiliz. 
BI4.2 Iradokizunekin, kontsultekin, kexekin edo erreklamazioekin erlazionatutako erantzunak eta eskaerak 
hizkuntza egokian idazten dira, arduradunek beharrezko informazio guztia izan dezaten erantzun egokia emateko, 
eta kexa jarri duen pertsonak arreta eman zaiola senti dezan. 
BI4.3 Komunikazio aktiboa mantentzen da bezeroekin, posta arruntaren, faxaren edo posta elektronikoaren bidez, 
emozio-maila desberdinak helarazteko, gertaera jakin batzuen garrantzia nabarmentzeko eta solaskideak finantza-
bezeroen zorroa eguneratzeko dituen berriak eta iritziak komentatzeko. 
BI4.4 Salerosketako dokumentu-ereduen egitura eta hizkuntza komertziala argi eta xehe erabiltzen dira, 
sistematikoki eta alderdi garrantzitsuenak nabarmenduz. 
BI4.5 Sektore finantzarioarekin erlazionatutako hainbat iturritako informazioa (aldizkariak, liburuxkak, Internet edo 
beste batzuk) fidagarritasunez laburtzen dira, jatorrizko testuetako hitzak eta ordena erabiliz, testu labur eta 
ulerterrazak sortzeko formatu konbentzionalean. 
BI4.6 Barruko zein kanpoko bezeroentzako dokumentuak prestatzean, kontuan hartzen dira beti hartzailearen 
ezaugarri sozioekonomikoak eta zer testuingurutan gertatzen den komunikazioa. 
BI4.7 Informazioa eta dokumentuak lexikoaren, gramatikaren, semantikaren eta paratestuaren zuzentasun-
irizpideei jarraikiz egiten dira, hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabiliz. 
BI4.8 Onlineko komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da, eta foroetako, txatetako, SMSetako eta 
beste bitarteko batzuetako komunikazio telematikoak arindu egiten dira. 

LB5: Barruko zein kanpoko bezeroekin atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erraz eta naturaltasunez, interakzioan 
aktiboki jardunez, aholkularitza eta arreta eskainiz eta gerta daitezkeen arazoak konponduz. 

BI5.1 Hizkuntza estandarra eta hizketa egituratua darabilten atzerriko bi bezeroren edo gehiagoren arteko 
aholkularitza-egoera baten alderdi nagusiak erraz ulertzen dira gehienetan, eta arazorik gabe jarraitzen zaio 
elkarrizketaren erritmoari, bezeroen interesei eta beharrei erantzuteko. 
BI5.2 Zerbitzu finantzarioetako bezeroei aholkularitza eskaintzeko egoera bateko komunikazioak (telefono 
bidezkoak zein telematikoak) erregistro formal edo informalera, hizkuntzaren erabileraren kondizio 
soziokulturaletara, kortesia-arauetara, kulturara eta beste ezaugarri batzuetara egokitzen dira, eta naturaltasun-
maila handiz eta zuzentasun gramatikala errespetatuz gauzatzen dira.  
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BI5.3 Zerbitzu finantzarioetako bezeroei arreta edo aholkularitza emateko egoeretan erabiltzen diren argumentuak 
garapen sistematiko bati jarraituz adierazten dira, alderdi garrantzitsuenak eta xehetasun egokiak nabarmenduz, 
estilo-liburua errespetatuz eta irudi korporatiboa helaraziz. 
BI5.4 Zerbitzu finantzarioetako beste profesional batzuekin izandako ahozko komunikazioetako —aurrez aurrekoak 
zein baliabide teknikoen bidez egindakoak— elementu teknikoak zehaztasunez ulertzen eta interpretatzen dira. 
BI5.5 Zerbitzu finantzarioen arreta zerbitzuan (aurrez aurrekoan zein bestelakoetan) egiten diren 
kobrantzako/ordainketako eragiketak zehaztasunez ulertzen dira, eta, hala badagokio, kontuan hartzen dira 
komunikazioan ez-hitzezko elementuak. 
BI5.6 Harreman komertzialean (aurrez aurrekoan edo bestelakoan) sor daitezkeen iradokizunak, kontsultak, kexak 
edo erreklamazioak zehaztasun-maila handiz identifikatzen dira, eta, hala badagokio, kontuan hartzen dira 
komunikazioan ez-hitzezko elementuak. 
BI5.7 Testuinguruaren informazioa eta ez-hitzezko informazioa zehatz erabiltzen eta interpretatzen dira, eta esaldi 
edo hitz ezohikoen edo teknikoen esanahia identifikatzen da. 
BI5.8 Beste solaskide batekin edo batzuekin izaten diren askotariko komunikazio ez-formalak (esperientzia 
pertsonalak, profesionalak, gaurkotasun gaiak eta beste) arinak, xeheak, argiak eta koherenteak izaten dira, eta 
gaiari buruzko lexiko zabala erabiltzen da. 
BI5.9 Egoera gatazkatsu edo konplexuetako esku-hartzeak (kontsultak, kexak eta erreklamazioak aurkeztea eta 
haiei arreta ematea) ondo eta formalki argumentatuz egiten dira, galdera, iruzkin edo eragozpenei arin, natural eta 
egoki erantzunez. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo informatikoak, ordenagailu pertsonalak, teleprozesuko terminalak, sareak, intraneta eta Internet. Erabiltzaile-
inguruneko aplikazio informatikoak, testu-prozesadoreak, datu-baseak, nabigatzaileak, posta elektronikoa, 
bideokonferentzietarako programak eta aurkezpena, hiztegiak, itzultzaileak eta sektore finantzarioko kudeaketa-tresna 
berariazkoak. Telefonoa, finkoa nahiz mugikorra. Esku-agendak eta elektronikoak. Produktuen katalogoak. Inprimakiak. 
Laguntza didaktikoko materiala. Atzerriko herrialdeetako protokolo eta kortesia-arauak. Ikus-entzunezko ekipoak. 
Fotokopiagailuak, faxa. Bulego-materiala. 

Produktuak eta emaitzak 
Ahozko komunikazioak ingelesez, errazak, naturalak eta eraginkorrak alor hauetan: barruko eta kanpoko bezeroei 
arreta, aholkuak eta laguntza ematean, agenda planifikatzean, bilerak egitean eta erakundea aurkeztean. Atzerriko 
hizkuntzan egindako komunikazioen (ahozko zein idatzizkoen) interpretazio erraza. Egokitasun soziolinguistikoa. 
Sektore finantzarioko dokumentazioa atzerriko hizkuntza batean (kontratuak, txostenak, eskariak, ordainagiriak eta 
kobrantza- eta ordainketa-formularioak, faxak, mezu elektronikoak edo beste batzuk), argi, xehe eta, hizkuntzaren 
aldetik, koherentea, eta dokumentu-mota eta hartzailea aintzat hartzen dituena. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erakundeak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuen katalogoa. Sektore finantzarioko kudeaketarekin erlazionatutako 
dokumentazioa. Bezeroen fitxategiak. Prozedura-eskuliburuak, erakundearen araudia, erakundearen erantzukizun-arloei 
buruzko informazioa, erakundearen kalitate-plana, eragiketa-eskuliburuak, dokumentuak igortzeko eskuliburuak. Gai 
hauei buruzko eskuliburuak, atzerriko hizkuntza batean: korrespondentzia, gramatika, erabilerak eta esamoldeak. Hiztegi 
elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta antonimoenak. Atzerriko hizkuntza batean idatzitako hainbat argitalpen: 
eskuliburuak, katalogoak, egunkariak eta aldizkari espezializatuak. Sareetan atzerriko hizkuntzaren batean 
argitaratutako informazioa. Komunikazioaren helburu den hartzailearen kulturari eta zibilizazioari buruzko eskuliburuak. 
Konpainiaren zuzendaritzaren jarraibideak. Formularioak, inprimakiak. Gai hauei buruzko eskuliburuak, atzerriko 
hizkuntza batean: kontsumitzailearen eskubideak, Pentsio Planak eta Fondoak arautzen dituen Legea, Kanbio-letra eta 
Txekeari buruzko Legea, zerga- eta merkataritza-legeria, kapitalak zuritzeari buruzko legeria, Europako Banku 
Zentralaren zirkularrak, dibisen kotizazioa, aseguru eta berraseguru pribatuen bitartekaritza, eta pentsio-plana eta 
-fondoak. 
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5. gaitasun-atala 
INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA KUDEATZEKO  
BULEGOTIKA-APLIKAZIOAK ERABILTZEA 

 

Kodea: UC0233_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

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

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

LB2: Eskatutako informazioa intranetean edo Interneten eskuratzea eta antolatzea, jasotako jarraibideei eta ezarritako 
prozedurei jarraikiz, erakundearen jarduerak garatzeko, laguntzeko dauden bitarteko elektroniko eta eskuzkoen bidez. 

BI2.1 Informazio-iturriak identifikatu eta lehenetsi egiten dira, sartzeko erraztasunaren eta fidagarritasun 
egiaztatuaren arabera, erakundeak definitutako premien arabera. 
BI2.2 Jarduerarako behar den informazioa, erakundearen artxiboan erabilgarri dagoena, irizpide zehatzekin bilatuz 
eskuratzen da, ezarritako aldizkakotasunaz eguneratzen da, eta haren funtzionaltasuna eta osotasuna aztertzen 
da. 
BI2.3 Internetetik edo bestelako iturri legal eta etikoetatik behar den informazioa arin eskuratzen da, fidagarritasun 
egiaztatua duten bilaketa-tresnak erabiliz (bilatzaileak, gai-aurkibideak, bilaketa-eragileak eta beste). 
BI2.4 Sarean bilaketak egiteko irizpideak modu eraginkorrean erabiltzen dira, emaitza-kopurua murrizteko, iturri 
fidagarriena erabiliz. 
BI2.5 Eskuratutako datuak behar diren bulegotika-tresnak erabiliz lekualdatzen dira, eta gero erabiltzeko bitarteko 
dokumentuak sortzen dira, ezarritako segurtasun-sistemak aplikatuz. 
BI2.6 Bilaketaren emaitzak garbitzeko eta homogeneizatzeko eragiketak egiten dira: detektatutako akatsak 
zuzentzen dira, zentzurik gabeko balioak edo erregistro bikoiztuak ezabatzen dira, eta balio lehenetsiak edo beste 
batzuk esleitzen edo kodetzen dira, jasotako jarraibideen arabera. 
BI2.7 Jasotako informazioa, edo datuak garbitu eta homogeneizatu ondorengoa, artxibatu edota erregistratu egiten 
da, ezarritako barne-prozedurei jarraikiz. 
BI2.8 Barne- edo kanpo-sareko informazioa eskuratzeko eta bilatzeko dauden segurtasun- eta pribatutasun-arauak 
zorrotz errespetatzen dira. 
BI2.9 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

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

BI3.1 Jardun-esparruan behar diren dokumentuak (txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, 
memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, jakinarazpenak, barne-oharrak, eskabideak edo beste batzuk) 
idatzi egiten dira eskuizkribuek, ahots-iraulketak edo bestelako euskarriek emandako informazioa erabiliz, 
zehaztasunez eta formatu egokian gordeta, bulegotika-tresnak trebetasunez erabiliz. 
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BI3.2 Maiz erabiltzen diren dokumentuetarako testu-txantiloiak sortzen dira, zehaztasunik ezak optimizatzeko eta 
murrizteko, bulegotika-aplikazio egokiak erabiliz, hala badagokio estilo-arauak eta irudi korporatiboa errespetatuz, 
dokumentu-motarekin gordez erabiltzaile-terminalean, sarean edo bestelakoetan, eta sailkatzeko jarraibideen 
arabera. 
BI3.3 Aurrez definitutako formatu bat duen dokumentazioa osatu egiten da informazioa oinarrizko dokumentu edo 
txantiloietan txertatuz eta formatuari eutsiz. 
BI3.4 Dokumentuetan sartutako datuetan zehaztasunik ezak edo akatsak dauden begiratzen da bulegotika-
aplikazioaren tresnen edo morroien laguntzaz, eta, hala badagokio, zuzendu edo emendatu egiten dira. 
BI3.5 Dokumentuak prestatzean ezarritako prozedura eta teknika mekanografikoak nagusitasunez eta doitasunez 
betetzen dira, lanerako jarrerari eutsiz, segurtasun- eta osasun-baldintza egokiei jarraikiz. 
BI3.6 Dokumentuen antolamendu hobea eskaintzen duten elementuak (goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, indizea, 
bibliografia edo beste batzuk) zuzen txertatzen dira dagokien tokian, hala badagokie iturriak aipatuz eta egile-
eskubideak errespetatuz. 
BI3.7 Lan-dokumentuetako informazioa berrerabili edo ezabatu egiten da, dagokionaren arabera, haren edukia 
gainbegiratuz, ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera, eta segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak 
errespetatuz. 
BI3.8 Testuak prozesatzeko edota autoeditatzeko dokumentuak mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien 
edukia gainbegiratuz, eta informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 
BI3.9 Azken dokumentu editatua dokumentu inprimatuarekin konparatzen da, haren doikuntza zehatza egiaztatuz, 
eta irakurgarritasuna galarazten duen lerro solterik, orrialde-jauzirik edo bestelakorik ez dagoela egiaztatuz, eta 
emaitzen kalitatea eta hobekuntza indartuz. 
BI3.10 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

LB4: Behar diren datu, kalkulu, eransketa, iragazte, estatistika edota grafiko zehatzak eskuratzea, kalkulu-orriak 
eskaintzen dituen funtzio guztiekin lan eginez, dokumentu fidagarriak eta kalitatezkoak sortzeko. 

BI4.1 Kalkulu-orrien liburuak bulegotika-aplikazioaren tresnen bidez sortzen dira, orrien atalak erlazionatuz (egokia 
bada), eta erabiltzailearen terminalean, sarean edo beste lekuren batean gordetzen dira, erakundearen sailkatzeko 
jarraibideen eta dokumentu-motaren arabera. 
BI4.2 Kalkulu-orriak xede berriaren arabera eguneratzen dira berrerabili behar direnean, kalkulu-orriak berak dituen 
tresnen bidez. 
BI4.3 Kalkulu-orrietan maiz erabiltzen diren formulak eta funtzioak doitasunez erabiltzen dira, behar denean 
habiaratuz, eta lortutako emaitzak egiaztatu egiten dira, espero zirenak izan daitezen. 
BI4.4 Babesa behar duten gelaxka, orri eta liburuei sartzeko pasahitz eta kontrol egokiak ezartzen zaizkie 
aplikazioaren prestazioak erabiliz, eta zer segurtasun, konfidentzialtasun eta babes behar den zehazten da. 
BI4.5 Maiz erabiltzen diren grafikoak zehatz, azkar eta argi egiten dira morroiaren bidez, behar diren datu-barrutiak 
ezarriz, formatu eta titulu adierazgarriak aplikatuz, eta eskatutako informazio-motarako kokapen egokia zehaztuz.  
BI4.6 Orrialdeen eta inprimatze-arearen konfigurazioa ezartzen da tresnaren aukeren bidez, ondoren inprimatzeko. 
BI4.7 Kalkulu-orriak (dokumentuak) mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten dira, haien edukia gainbegiratuz, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz aplikatuz. 
BI4.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

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

BI5.1 Hizlari bati azalpenetan laguntzeko aurkezpen grafikoak, pantailako proiekzioak, diapositibak edo gardenkiak 
trebeziaz prestatzen dira, jasotako jarraibideen arabera, hala badagokio aplikazio informatikoaren tresnak eta 
morroiak erabiliz, eta estilo- eta antolamendu-arauak errespetatuz.  
BI5.2 Edozein euskarri erabilgarritan egindako aurkezpenak mugitzeari, kopiatzeari edo ezabatzeari dagokienez, 
erakundeak ezarritako prozedurak azkar eta zorrotz aplikatzen dira, haien edukiak gainbegiratzen dira, eta 
informazioaren segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak betetzen dira. 
BI5.3 Adierazpen grafiko, taula, grafiko, kalkulu-orri, argazki, marrazki, organigrama, audio- eta bideo-artxibo eta 
bestelakoetan behar diren objektuak aurkezpen-motarako edo aurkezpenaren helbururako posizio egokienean 
txertatzen dira, dauden morroiak erabiliz hala dagokionean. 
BI5.4 Aurkezpenetan txertatutako objektuak eraginkortasunez animatzen dira behar denean, aplikazioan dauden 
morroien bidez, eta aurkezpenaren helburua edo emandako jarraibideak kontuan izanda. 
BI5.5 Erakundearen produktuak edo zerbitzuak Internet edo intranet bidez aurkeztean, informazioa modu 
konbentzigarrian aurkezten da, formatu-alderdi guztiak zainduz, eta webgunerako dokumentuaren estiloari, 
kokapenari eta motari buruzko barne-arauei jarraituz. 
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BI5.6 Aurkezpenaren xede den informazioan edo dokumentazioan akats edo zehaztasun ezik ez dagoela 
egiaztatzen da, eta erakundearen sailkapen-jarraibideen arabera gordetzen da, proposatutako izenak edo, hala 
badagokio, ondoren azkar berreskuratzeko aukera ematen dutenak esleituz. 
BI5.7 Aurkezpen egiaztatuaren xede den informazioa edo dokumentazioa aurkezpenaren hartzaile diren pertsona 
edo entitateen esku jartzen da, aurreikusitako epeak errespetatuz, eta ezarritako moduan. 
BI5.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 
BI5.9 Segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz errespetatzen dira. 

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

BI6.1 Kalkulu-orri edo datu-baseetako tauletan dauden datuak zuzen aurkezten dira, dokumentuari gehien komeni 
zaion formatua, ordena eta banaketa emanda, dokumentuaren helburuaren arabera titulu adierazgarrienak erabiliz, 
eta, hala badagokio, horiek premien edo jasotako jarraibideen arabera iragazita. 
BI6.2 Dokumentuak (gutun-azalak, etiketak edo bestelakoak) prestatzeko behar diren berariazko taula edo datu-
baseetako datuak ezarritako ordenaren arabera konbinatzen dira, erabilitako euskarri-motaren arabera behar diren 
bulegotika-aplikazioen bidez. 
BI6.3 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 

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

BI7.1 Taulak, kalkulu-orriak, grafikoak, marrazkiak, irudiak, hiperestekak eta abar leku egokian txertatzen dira 
dokumentuetan, haien osotasuna ziurtatuz. 
BI7.2 Kalkulu-orritik eskuratutako objektuak dokumentuetan txertatzen dira, baldin eta testu-prozesadore batekin 
edo editatzeko programa batekin editatu behar badira. 
BI7.3 Diapositibak edota aurkezpenak aplikazioak dituen tresnen bidez bidaltzen dira lanerako dokumentuetara, 
haien jarraipena ziurtatzeko. 
BI7.4 Testuak, taulak, grafikoak eta beste objektu batzuk maiz erabiltzen diren mezu elektronikoetan sartzen dira 
tresnen bidez, eta irudi korporatiboa kontuan izanda. 
BI7.5 Txantiloiak konbinatu egiten dira formatu bereko edo beste formaturen bateko artxiboetan dauden datuekin 
aplikazioaren morroien bidez, jasotako jarraibideen arabera dokumentu banakatuak sortuz. 
BI7.6 Txertatutako objektuen kalitatea tresna egokiak erabiliz optimizatzen da (irudi-tratamendua, kolorea 
optimizatzea edo bestelakoak). 

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

BI8.1 Jasotako komunikazioen helbidea eta gaia egiaztatu egiten dira helbide-liburuaren edo horretarako den 
beste tresnaren baten bidez, nahi ez diren mezuak saihesteko. 
BI8.2 Igorri behar diren komunikazioak identifikatzeko datuak (hartzailea, gaia, eranskinak, hartu-agiria, beste 
batzuk) nagusi hurrenak emandako datuekin edo datu-base, helbide-liburu edo beste nonbaitetik eskuratutakoekin 
egiaztatzen dira, hutsak edo akatsak detektatuz eta, hala badagokio, zuzenduz. 
BI8.3 Baliabide informatiko edo elektronikoen bidez jasotako edo igorritako korrespondentzia finkatutako irizpideen 
arabera sailkatzen da (erakundeak, datak, beste batzuk), hala badagokio segurtasun-kopia egokiak sortuz, barne-
prozedurei jarraikiz eta iraunkortasun-irizpideak erabiliz. 
BI8.4 Helbide-liburu informatiko edo elektronikoetan sartutako kontaktuak haiek ezagutzean eguneratzen dira, 
edukia ezabatuz edo erabilera optimizatzen duten informazio edo dokumentu berriak gehituz. 
BI8.5 Korrespondentzia edota dokumentazio erantsia azkar eta zehatz birbidaltzen dira (behar denean), hartzailea 
zehatz adieraziz eta mezuaren gorputza egokituz. 
BI8.6 Komunikazio informatiko edo elektronikoetako erroreak edo akatsak azkar eta eraginkortasunez 
identifikatzen eta zuzentzen dira, bere arduraren eremuan, eta, beharrezkoa denean, laguntza teknikoa eskatuz. 
BI8.7 Komunikazio-sistemetako legezko segurtasun- eta konfidentzialtasun-araudia zorrotz aplikatzen da mezuak 
birbidaltzean, erantzutean eta erregistratzean. 
BI8.8 Laguntzako eskuliburu konbentzionalak eta/edo informatikoak erabiltzen dira, sarekoak nahiz lineaz kanpo 
erabiltzekoak, aplikazioak erabiltzean edo jarduera-prozedurak egitean sortutako zalantzetan edo arazoetan. 
BI8.9 Posta elektronikoa mugitu, kopiatu edo ezabatu egiten da, haien edukia gainbegiratuz, eta informazioaren 
segurtasun- eta konfidentzialtasun-arauak zorrotz betez. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 

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

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

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gai hauei buruzko araudia: egile-eskubideak, lan-arriskuen prebentzioa, ingurumena babestea eta zaintzea, segurtasun 
elektronikoa, administrazio elektronikoa. Hauei buruzko eskuliburu konbentzionalak edo onlineko eta offlineko 
eskuliburu informatikoak: barne-prozedura, estiloa, ekipo informatiko, bulegoko makina eta aplikazio informatikoen 
erabilera. Laguntza-programak. Posta-informazioa. Sarean argitaratutako informazioa. Hainbat argitalpen: aldizkari 
ofizialak, aldizkari espezializatuak, estatistika-buletinak, beste batzuk. Informazioa aurkezteko eta dokumentuak eta 
txantiloiak egiteko formatuak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN AHOLKULARITZA ETA 

KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

KUTXAREN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ZERBITZU FINANTZARIOETAKO BEZEROEN IRADOKIZUNEI, 
KONTSULTEI, KEXEI ETA ERREKLAMAZIOEI ERANTZUTEA ETA HAIEK 

BIDERATZEKO ZUZEMENAK EGITEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA ZERBITZU FINANTZARIOEN 
INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KUDEAKETARAKO 

 
5. prestakuntza-modulua:  

BULEGOTIKA 

 

6. prestakuntza-modulua  
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN MERKATARITZAKO ETA 
ADMINISTRAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 

3 

4 
 

5 

6  
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1. prestakuntza-modulua:  
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN AHOLKULARITZA ETA 
KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 
 

Kodea: MF0989_3: 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0989_3 Produktu eta zerbitzu finantzarioen aholkularitza- eta kudeaketa-

lanak egitea. 
 

Iraupena: 200 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
PASIBOKO PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN INGURUKO 
AHOLKULARITZARAKO KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA. 
 

Kodea: UF0524 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Finantza-erakundeen sektorearen egitura eta ezaugarriak aztertzea, eraginkortasunez erantzuteko eragiketa 
finantzarioei lotutako funtzioen bilakaerari. 

EI1.1 Finantza-sistema baten ezaugarriak, egitura, eta hura osatzen duten erakundeak deskribatzea. 
EI1.2 Europako Banku Zentralak eta Espainiako Bankuak sektore finantzarioan duten funtzioa azaltzea. 
EI1.3 Finantza-erakundeen kontzeptua eta funtzio ekonomikoa definitzea. 
EI1.4 Espainiako gaur egungo finantza-erakunde nagusi motak eta zer funtzio dituzten interpretatzea, eta haien arteko 
alde nabarmenenak zein diren adieraztea. 
EI1.5 Finantza-erakunde baten antolaketa deskribatzea, hura osatzen duten elementuen arteko oinarrizko erlazioak 
zehaztuz. 
EI1.6 Banku bateko bulego tipo bateko eta banku elektroniko bateko postuak eta funtzio operatiboak bereiztea. 
EI1.7 Espainiako finantza-merkatuaren bilakaera eta bezeroen portaeran izandako aldaketak azaltzea. 
EI1.8 Finantza-erakundeen kontzeptua eta funtzio komertziala, eta erabiltzen diren merkaturatze-kanalak zehatz-mehatz 
definitzea eta argumentatzea. 
EI1.9 Espainiako Bankuak ezartzen dituen finantza-eragiketak eta arrisku-politikak arautzen dituen araudia identifikatzea 
eta interpretatzea. 

A2: Pasiboko produktuen eta eskainitako zerbitzu finantzarioen inguruko aholkularitza eskaintzeko behar diren kalkuluak 
egitea.  

EI2.1 Interes nominala eta interes efektibo edo urteko tasa baliokide (UTBa) kontzeptuak eta haiek kalkulatzeko modua 
zehaztea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten zerbitzu finantzario jakin batzuei buruzko informazioa ematen den 
kasu praktiko batean: 

- Eragiketako subjektuak eta haiei buruz jaso behar diren datu garrantzitsuak identifikatzea. 
- Sortutako gastuak eta komisioak kalkulatzea, eta nola egozten diren zehaztea. 
- Eskatutako tratamendu fiskala zehaztea, hala badagokio. 

EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten pasiboko produktu finantzario jakin batzuei buruzko informazioa 
ematen den kasu praktiko batean: 

- Sortutako interesak, gastuak eta komisioak kalkulatzea. 
- UTBa kalkulatzea. 
- Produktuen tratamendu fiskala zehaztea. Atxikipenak, desgrabazioak eta salbuespenak. 

1 
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- Zehazteko modua eta likidazio-epeak eta interesen ordainketa espezifikatzea. 

A3: Ondare-inbertsiorako eta aurreikuspenerako, banku-zerbitzuetarako eta aseguruetarako dauden aukerak aztertzea, 
bakoitzaren ezaugarriak eta espezifikazioak identifikatuz. 

EI3.1 Ondare-inbertsioko, aurreikuspeneko, banku-zerbitzuetako eta aseguruetako aukerak zehaztasunez bereiztea, 
identifikatuz bakoitzaren ezaugarriak eta zer bezero-motarentzat diren egokiak. 
EI3.2 Inbertsio-fondoen ezaugarriak, motak, kontratuak eta zergak azaltzea, bai eta haietan guztietan parte hartzen 
duten eragileen ezaugarriak azaltzea ere. 
EI3.3 Fondo-saski bat abiapuntu harturik, fondo-mota bakoitza bereiztea, irizpide hauek kontuan hartuz: 

- Segurtasuna. 
- Errentagarritasuna. 
- Likidezia. 
- Zergak. 
- Dibertsifikazioa. 

EI3.4 Finantza-merkatuen ezaugarriak eta funtzionamendua azaltzea, eta merkatuotan kontratatzen diren aktiboen 
ezaugarriak azaltzea. 
EI3.5 Aktibo finantzarioak jaulkitzeko, negoziatzeko, kontratatzeko, amortizatzeko, kitatzeko eta dokumentu bidez 
formalizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.6 Balore-kontu batean gordailututako inbertsio bati kontzeptu hauengatik aplikatu behar zaizkion komisioak 
deskribatzea: erosketa. salmenta, administrazioa eta zaintza. 
Ei3.7 Aktibo finantzario desberdinen datu errealak ematen diren kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

- Salerosketa-eragiketen ondoriozko zenbatekoa simulatzea. 
- Inbertsioaren errentagarritasuna kalkulatzea. 
- Espainiako finantza-merkatu nagusiak. 
- Zerga-araudia aplikatzea plusbalioak eta desgaitasunak tratatzean. 

EI3.8 Pentsio-planen eta aurrezki-aseguruen ezaugarriak, motak eta zergak azaltzea. 
EI3.9 Pentsio-planetan eta aurrezki-aseguruetan zer eragilek parte hartzen duten jakitea. 
EI3.10 Pentsio-planei eta aurrezki-aseguruei buruzko datu errealak ematen diren kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

- Dauden errentagarritasunak konparatzea, aurreikuspen-aukeren arabera. 
- Aplikatu beharko litzaieken tratamendu fiskala zehaztea, produktu bakoitzerako zerga-aurrezkia kalkulatuz. 

EI3.11 Eperako ezarpen baten ezaugarriak azaltzea. 
EI3.12 Bezero tipo baten profila eta beraren inbertsio-beharrak azaltzen diren kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

- Merkatuan dauden ondare-inbertsioko eta aurreikuspeneko produktuei buruzko informazio beharrezkoa lortzea. 
- Proposatutako inbertsio-produktu bakoitzaren zerga-ondorioak aztertzea. 
- Bezeroaren ezaugarriak aintzat harturik, hari gehien komeni zaion inbertsio- edo aurreikuspen-aukera egokiena 

eskaintzea. 
- Inbertsio- edo aurreikuspen-aukera guztien bilakaerari buruzko informazioa ematea aldiro, eta guztien azterketa 

konparatiboa egitea. 
 

Edukiak: 
1. Finantza-sistemaren azterketa. 

- Finantza-sistema. 

• Ezaugarriak. 

• Egitura. 

• Bilakaera. 
- Finantza-merkatuak. 

• Funtzioak. 

• Sailkapena. 

• Espainiako finantza-merkatu nagusiak. 
- Finantza-bitartekariak: 

• Deskribapena. 

• Funtzioak. 

• Sailkapena: bankuetakoak eta bankuetakoak ez direnak.  
- Aktibo finantzarioak: 

• Deskribapena. 

• Funtzioak.  

• Sailkapena. 
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- Produktu deribatuen merkatua: 

• Deskribapena. 

• Ezaugarriak. 

• Produktu deribatuen merkatu-motak: etorkizunekoak, opzioak, trukeak. 
- Balore-burtsa: 

• Espainiako burtsen antolaketa. 

• Kontratazio-sistemak. 

• Burtsako indizeak. 

• Finantza-bitartekariak. 

• Eragiketa-motak: eskurakoa eta kreditua. 

• Agindu-motak. 
- Banku Zentralen Europako Sistema. 

• Egitura.  

• Funtzioak. 
- Espainiako kreditu-sistema. 

• Deskribapena.  

• Egitura.  

• Espainiako Bankua: funtzioak eta organo errektoreak. 

• Kaudimen-koefizientea: deskribapena. 

• Kutxaren koefiziente legala: deskribapena. 
- Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala. 

• Funtzioak.  

2. Kreditu-erakundeen kudeaketa. 
- Banketxeak. 

• Ezaugarriak. 

• Elementuak. 

• Sailkapena. 
- Espainiako banketxeen antolaketa. 

• Bulego nagusiak: funtzioak, sailak eta sukurtsalekiko harremanak.  

• Sukurtsalak: motak, funtzioak eta sailak. 
- Banketxeak. 

• Ezaugarriak. 

• Sortzea eta zabaltzea. 

• Banku-erakundeak: Banketxe Pribatuen Espainiako Elkartea eta Gordailu Bermearen Fondoa. 
- Aurrezki-kutxak. 

• Ezaugarriak. 

• Espainiako Aurrezki Kutxen Konfederazioa. 
- Kreditu-kooperatibak. 

• Helburua. 

• Motak. 

3. Oinarrizko finantza-kalkuluko prozedurak, pasiboko produktu finantzarioei aplikatzekoak. 
- Kapitalizazio sinplea: 

• Interes sinplea. 

• Kapitalizazio sinpleko indize baliokideak. 
- Kapitalizazioa konposatua. 

• Interes konposatua. 

• Kapitalizazio konposatuko indize baliokideak. 

4. Pasiboko banku-eragiketen kudeaketa eta azterketa. 
- Pasiboko banku-eragiketak. 

• Ezaugarriak. 
- Ageriko gordailuak. 

• Deskribapena. 

• Motak. 

• Irekitzeko baldintzak. 
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- Libreta edo aurrezki-kontuak. 

• Ezaugarriak. 

• Motak: bereizigabea, baterakoa, aurrezki lotukoa. 
- Kontu korronteak. 

• Ezaugarriak. 

• Motak: baterakoak, bereizigabeak, superkontuak. 

• Likidazioa. 
- Eperako gordailuak edo epe finkorako ezarpenak. 

• Deskribapena. 

• Motak. 

• Tratamendu fiskala. 

5. Ondare-inbertsioko eta aurreikuspeneko produktuak eta beste banku-zerbitzu batzuk kudeatzea eta 
aztertzea. 
- Sozietate kudeatzaileak. 

• Deskribapena. 

• Funtzioak. 
- Erakunde gordailuzainak. 

• Deskribapena. 

• Helburuak. 
- Inbertsio-fondoak. 

• Ezaugarriak. 

• Helburua. 

• Abantailak. 

• Motak: errenta finkoa, aldakorra, mistoa. 

• Tratamendu fiskala. 
- Pentsio-planak eta -fondoak. 

• Ezaugarriak. 

• Parte-hartzaileak. 

• Motak. 

• Tratamendu fiskala. 
- Errenta finkoko tituluak. 

• Deskribapena. 

• Ezaugarriak. 

• Tituluen balioa. 

• Errentagarritasuna. 
- Fondo publikoak. 

• Ezaugarriak. 

• Sailkapena. 
- Fondo pribatuak. 

• Ezaugarriak. 

• Sailkapena. 
- Errenta aldakorreko tituluak. 

• Deskribapena. 

• Ezaugarriak. 

• Akzioak: ezaugarriak, motak, balioa eta errentagarritasuna. 

• Tratamendu fiskala. 
- Aseguruak. 

• Ezaugarriak. 

• Motak: kalteak eta pertsonak. 
- Banku-helbideratzeak. 

• Deskribapena. 

• Motak: efektuak, ordainagiriak, nominak, pentsioak. 
- Txartelak jaulkitzea. 

• Zordunketa-txartelak. 

• Kreditu-txartelak. 

• Txanpon-txartela. 
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- Efektu-kobrantzaren kudeaketa.  

• Ezaugarriak. 
- Alokairu-kaxak.  

• Ezaugarriak. 
- Tituluak gordailutzeko eta administratzeko zerbitzua. 
- Beste zerbitzu batzuk: zerga-ordainketa, bidaia-txekeak, zerga-aholkularitza, isun-ordainketa. 
- Banketxeen komisioak. 

• Ezaugarriak. 

• Motak. 

 
1.2. prestakuntza-atala 
AKTIBOKO PRODUKTUEN INGURUKO AHOLKULARITZARAKO KUDEAKETA 
ADMINISTRATIBOA 
 

Kodea: UF0525 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aktiboko produktuen inguruko aholkularitza eskaintzeko behar diren kalkuluak egitea.  
EI1.1 Maileguen amortizazioko aldagaiak azaltzea, eta amortizazio-sistema erabilienen arabera haiek kalkulatzeko 
modua zehaztea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten aktiboko produktu finantzario jakin batzuei buruzko informazioa 
ematen den kasu praktiko batean:  

- Eskatutako berme pertsonal edo errealak definitzea. 
- Interes-kuotak eta sortutako gastu eta komisioak kalkulatzea. 
- Amortizazio-kuotak kalkulatzea. 
- Bezeroaren zorpetzea kalkulatzea. 
- Produktuen tratamendu fiskala zehaztea. 

A2: Finantzaketa-eragiketen bideragarritasuna aztertzea, horretarako behar den informazioa erabiliz. 
EI2.1 Finantzaketa-baliabide nagusiak deskribatzea. 
EI2.2 Maileguen amortizazioko aldagaiak azaltzea, eta amortizazio-sistema erabilienen arabera haiek kalkulatzeko 
modua zehaztea. 
EI2.3 Finantzaketa-eragiketetan parte hartzen duten eragileak ezagutzea. 
EI2.4 Arrisku-azterketarako eskura dauden datu-baseak deskribatzea, enpresaren barne-prozedurak eta -arauak 
errespetatuz. 
EI2.5 Bezero batek eskatutako finantzaketa-egoera simulatu batean: 

- Aholkularitza-, negoziazio- eta kontratazio-egoerak identifikatzea, bai eta bezeroak aurkeztu behar duen 
dokumentazioa identifikatzea ere. 

- Kontsultatu beharreko datu-baseak zerrendatzea. 
- Maileguaren amortizazio-koadro bat egitea eta eragiketaren komisioak kalkulatzea. 
- Eragiketaren UTBa kalkulatzea: 
- Bezeroaren zorpetzea kalkulatzea. 
- Txosten labur bat egitea, informazio hau jasoz: eragiketaren helburua, bezeroaren aurrekariak eta eragiketaren 

balorazioa. 

A3: Erakunde baten egoeraren balantzearen eta emaitza-kontuaren edukia eta egitura interpretatzea, haren finantza-egoera 
ezagutzeko. 

EI3.1 Erakunde baten balantzearen aktiboaren eta pasiboaren konposizioa azaltzea. 
EI3.2 Erakunde baten emaitza-kontuaren konposizioa azaltzea. 
EI3.3 Erakunde baten balantzearen edukia azaltzea. 
EI3.4 Inbertsio propioen eta besteren inbertsioen eta finantza-baliabideen arteko orekaren erlazioak azaltzea, eta 
zirkulatzailearen finantziazioa eta ibilgetuarena behar bezala bereiztea. 
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EI3.5 Kontzeptu hauek behar bezala definitzea: 
- Maniobra-fondoa. 
- Cash-flow finantzarioa. 
- Batez besteko heltze-aroa. 
- Lokagunea edo errentagarritasun-atalasea. 
- Palanka-efektu finantzarioa. 

EI3.6 Kasu praktiko batean, enpresa simulatu baten urteko kontuak, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituztenak, 
emanik: 

- Eskatzen den analisi-motarako garrantzitsua den informazioa hautatzea. 
- Finantza-, ondasun- eta joera-analisirako garrantzia duten diferentzia, portzentaje, indize eta ratioak kalkulatzea. 
- Emaitzak behar bezala interpretatzea, eta, haiek oinarri hartuta, egoera finantzarioa interpretatzea, analisiaren 

hainbat elementurekin erlazionatuz. 
 

Edukiak: 
1. Oinarrizko finantza-kalkuluko prozedurak, aktiboko produktu finantzarioei aplikatzekoak. 

- Eguneratze sinplea: 

• Merkataritza-deskontua. 

• Deskontu matematikoa. 
- Eguneratze konposatua: 

• Deskontu konposatua. 
- Errenta konstanteak, aldakorrak eta zatikatuak: 

• Esku hartzen duten aldagaien deskribapena. 

2. Aktiboko banku-eragiketen kudeaketa eta azterketa. 
- Aktiboko banku-eragiketak. Ezaugarriak. 
- Maileguak. 

• Elementuak. 

• Mailegu-eragiketa baten aldagaiak. 

• Motak. 

• Mailegua emateko eragiketari eragiten dioten faktoreak. 

• Maileguak amortizatzeko metodoak. 

• Tratamendu fiskala. 
- Kredituak. 

• Ezaugarriak. 

• Kontu korronteko kredituak. 
- Kreditu-bermea:  

• Berme pertsonala. 

• Berme erreala. 
- Banku-abala. 

• Deskribapena. 

• Formalizazioa. 
- Efektu-sorta. 

• Ezaugarriak. 

• Likidazioa. 
- Finantza-alokairua edo leasinga. 

• Ezaugarriak. 

• Elementuak. 

• Esku hartzen duten pertsonak. 

• Motak. 

• Leasing eragiketa baten aldagaiak. 

• Leasing kostua. 
- Rentinga. 

• Ezaugarriak.  

• Esku hartzen duten pertsonak.  
- Faktoretza. 

• Deskribapena.  

• Parte-hartzaileak.  
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• Motak: baliabideduna eta baliabidegabea. 
- Confirminga. 

• Deskribapena.  

• Ezaugarriak. 

• Motak: finantziazioduna eta sinplea. 
- Jesapenak. 

• Deskribapena. 

• Elementuak. 

• Jesapen baten aldagaiak. 

• Motak: interesen aldizkako ordainketa, interesen ordainketa metatua. 

3. Banku-kudeaketako aplikazio informatikoak. 
- Finantza-kalkuluko orriak: 

• Aktiboko produktuei aplikatutako funtzio finantzarioak. 

• Maileguen amortizazio-koadroak. 

• Datuen irudikapen grafikoak. 
- Kredituak kudeatzeko aplikazioak: 

• Credit scoringa. 
- Finantza-kalkuluko simulagailuak. 
- Internet. 

• Web-helbideak. 

• Nabigatzailea. 
- Segurtasun- eta ingurumen-araudia material informatikoa erabiltzean. 

4. Kontabilitateko finantza-egoeren analisia eta interpretazioa. 
- Ondare-masak: 

• Aktiboa: korrontea eta ez-korrontea. 

• Ondare garbia. 

• Pasiboa: korrontea eta ez-korrontea. 
- Balantzea. 

• Konposizioa.  

• Eredu arrunta. 

• Eredu laburtua. 
- Kudeaketa-kontuak. 

• Diru-sarreren kontuak. 

• Gastuen kontuak. 
- Galera-irabazien kontua. 

• Konposizioa. 

• Eredu arrunta. 

• Eredu laburtua. 
- Analisirako tresnak: 

• Maniobra-fondoa.  

• Cashflowa. 

• Batez besteko heltze-aroa. 

• Lokagunea edo errentagarritasun-atalasea. 

• Palanka-efektu finantzarioa. 

• Ratioak. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN KUDEAKETA KOMERTZIALA ETA 
KANAL OSAGARRIAK 
 

Kodea: UF0526 

 

Iraupena: 50 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Finantza-erakundeetako bezeroekiko harremanak kudeatzeko teknikak aplikatzea, horretarako tresna informatiko 
espezifikoak erabiliz.  

EI1.1 Sektore finantzarioan bezeroak segmentatzeko eta sailkatzeko erabiltzen diren irizpideak azaltzea. 
EI1.2 Bezeroen segmentazioa finantza-erakundeek merkaturatzeko dituzten produktuekin erlazionatzea. 
EI1.3 Zenbait finantza-erakundetako informazioa ordenatzea eta sailkatzea, eta batzuen eta besteen abantailak 
konparatzea.  
EI1.4 Bezeroen kudeaketa komertzialeko aplikazio baten utilitate nagusiak eta datuen babesa arautzen duen legedia 
identifikatzea. 
EI1.5 Bezero-motei eta produktu eta zerbitzu finantzario motei buruzko informazioa ematen den kasu praktiko batean, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroa merkatuko segmentu batean identifikatzea eta sailkatzea. 
- Produktu edo zerbitzu egokia aukeratzea bezero-mota bakoitzerako, eta CRM tresna bat erabiltzea horretarako. 

EI1.6 Finantza-eragiketetako salmenta gurutzatuko produktuak identifikatzea. 
EI1.7 Finantza-erakundeetan bezeroen jarraipena egiteko eta saldu osteko kontrola egiteko erabiltzen diren prozedurak 
azaltzea. 
EI1.8 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala 
badagokio, programa informatiko bat erabiliz: 

- Egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, etab.), argi eta labur, haien 
asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, mugikorretako mezuak, 
etab.). 

A2: Merkaturatze-kanal batzuen bidez produktu eta zerbitzu finantzarioak saltzeko aholkularitza- eta kontratazio-teknika 
egokiak aplikatzea. 

EI2.1 Oinarrizko aholkularitza-, salmenta- eta leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen 
duten arrazoizko eta emoziozko elementuak aztertuz. 
EI2.2 Produktu eta zerbitzu finantzarioen saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten 
merkataritza-erlazioetan izan behar dituen ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea. 
EI2.3 Finantza-bezeroaren jokaeran eta erosketa-motibazioetan parte hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak produktu edo zerbitzu finantzarioaren salmentan duen 
eragina deskribatzea. 
EI2.5 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea. 
EI2.6 Negoziazio-prozesu baten fase nagusiak azaltzea aurrez aurreko nahiz bestelako egoera tipoak kontuan hartuz 
(telefonoa, Internet, mugikorra, telebista interaktiboa eta beste batzuk), eta produktu eta zerbitzu finantzarioak 
merkaturatzean erabiltzen diren salmenta-teknika ohikoenak azaltzea. 
EI2.7 Finantza-erakundeetan bezeroekiko harremanetarako aplikatzen diren kalitate-irizpideak definitzea. 
EI2.8 Finantza-erakunde jakin bati buruzko informazio xehea abiapuntu harturik, erakundearen egoera identifikatzea eta 
deskribatzea, eta egoera horrek bezeroarekiko harremanean duen eragina ere deskribatzea. 
EI2.9 Merkataritza-erlazio ez aurrez aurrekoen simulazio batean:  

- Aholkularitza- edo salmenta-teknikak proposatutako komunikazio-bidera egokitzea (telefonoa, Internet, telefonia 
mugikorra, posta konbentzionala, posta elektronikoa, beste batzuk). 

- Informazioa argi eta zehatz helaraztea, ahoz zein idatziz. 
EI2.10 Finantza-erakunde bateko bezero batekin egindako elkarrizketa komertzial simulatu batean, eta produktu eta 
zerbitzu finantzarioei buruzko informazio ondo zehaztua eman dela kontuan hartuz: 

- Bezeroaren tipologia eta haren inbertsio-, aurrezki- edo finantziazio-premiak identifikatzea, galdera egokiak 
eginez, bezeroak kudeatzeko tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

- Produktu edo zerbitzu finantzarioaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko 
egokitasuna nabarmenduz, eta, hala badagokio, kudeaketa komertzialari laguntza eskaintzeko tresnen bidez 
(eskuliburuak, laguntza elektronikoa, intraneta, etab.) lotutako informazioa erabiliz. 

- Kontratazio-erabakia errazten duen negoziazio-jarrera izatea. 
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren arabera. 
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 

EI2.11 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duen komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
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- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 

A3: Finantza-erakundeetara heltzeko kanal aukerazkoen ezaugarriak eta erabilerak aztertzea. 
EI3.1 Erabili ohi diren kanal aukerazkoak identifikatzea. 
EI3.2 Kanal aukerazkoen komisioak eta gastuak deskribatzea. 
EI3.3 Zordunketa-txartelek kreditu-txartelekin konparatuz dituzten abantailak —eta alderantziz— konparatzea. 
EI3.4 Espainiako finantza-erakunde nagusien web-orriak aztertzea, eta bakoitzaren funtzionalitateak konparatzea. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan aktiboko eragiketa baten kasu praktiko batean: 

- Simulazioak egitea hainbat web-orritan dauden tresnak erabiliz, eta emaitzak konparatzea. 
 

Edukiak: 
1. Finantza- eta erlazio-marketina. 

- Finantza-marketina: 

• Elementuak. 

• Printzipioak. 

• Ezaugarriak.  

• Marketin-plan batean aztertu beharreko alderdiak. 

• Marketin-plan baten abantailak. 

• Marketin-plan baten faseak. 

• Marketin-plan baten egitura.  

• Marketin-planen plan baten egileak. 
- Bezero aztertzea. 

• Informazio-iturriak. 
- Bezeroen segmentazioa. 

• Segmentazioaren helburuak. 

• Bezeroen sailkapena. 

• Segmentazioaren abantailak. 

• Salmenta-prozesuaren faseak. 

• Segmentazio-irizpideak. 
- Bezeroak leialtzea. 

• Elementuak. 

• Faktoreak. 

• Estrategiak. 

• Leialtze-teknikak. 

• Leialtze-plana. 

• Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko tresnak (CRM). 
- Zerbitzu finantzarioen kalitate-kudeaketaren azterketa. Faktoreak. 

2. Produktu eta zerbitzu finantzarioak merkaturatzea. 
- Finantza-erakundeetako saltzailea: 

• Ezaugarriak. 

• Funtzioak. 

• Ezaugarriak. 

• Jarduera-eredua. 
- Merkaturatzeko oinarrizko teknikak. 

• Salmenta gurutzatua. 

• Merkatu-hobiak detektatzea. 

• Eskaintza komertzialak. 
- Bezeroarentzako arreta. 

• Printzipioak. 

• Helburuak. 

• Zerbitzu-jarrera bezeroaren aurrean. 

• Telefono bidezko arreta. 

• Produktua aurkezteko teknikak. 

• Kontsulten tratamendua: mezuak eta jarrerak. 
- Bezeroak babestea. 

• Eragiketen gardentasuna. 
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• Bezeroaren eskubideak. 

3. Bankuetako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko kanal aukerazkoak. 
- Intraneta eta estraneta. 

• Deskribapena. 
- Telefono bidezko bankua. 

• Ezaugarriak. 

• Funtzionamendua. 

• Eragiketa-motak. 
- Internet bidezko bankua. 

• Funtzionaltasuna. 

• Abantailak eta eragozpenak. 
- Banku elektronikoa. 

• Ezaugarriak. 

• Funtzionaltasuna. 
- Telebista interaktiboa. 

• Ezaugarriak. 

• Abantailak. 
- Ticketinga. 

• Ezaugarriak. 

• Abantailak. 
- Autozerbitzuetako postuak. 

• Ezaugarriak. 

• Motak. 

• Abantailak. 

• Funtzionaltasuna. 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KUTXAREN KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA 

 
Kodea: MF0990_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0990_3 Kutxako eragiketak kudeatzea eta kontrolatzea. 

 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
KUTXAKO ERAGIKETEN KUDEAKETA ETA KONTROL ADMINISTRATIBOA 
 

Kodea: UF0527 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

2 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Eskudirua erabiltzea eskatzen duten kutxako eragiketak eta eragiketa horietan erabiltzen diren tresnak identifikatzea. 
EI1.1 Finantza-erakunde batean eskudirua (lekuko monetan edo atzerrikoan) erabiltzea eskatzen duten eragiketak eta 
tresnak deskribatzea. 
EI1.2 Eragiketa eta tresnon dokumentazioaren ezaugarriak eta euskarriak identifikatzea. 
EI1.3 Zerga-iruzurra edo kapital-zuritzea ekar lezaketen eragiketak eta haiekin lotutako araudia identifikatzea. 
EI1.4 Kutxako kontaketaren funtzioa azaltzea. 
EI1.5 Kutxazain automatikoaren funtzionamendua eta mantentze-lanak azaltzea, eta banku-eragiketak egiteko bide 
aukerazko gisa duen garrantzia baloratzea. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten zenbait eskudiru-eragiketari buruzko informazioa ematen den kasu 
praktiko batean: 

- Eragiketa deskribatzea. 
- Harekin lotutako dokumentazioa zehaztea. 
- Zerga-iruzurreko eragiketak identifikatzea. 
- Eskudiru-beharrak identifikatzea, kasu praktikoaren ezaugarriak aintzat hartuz. 
- Dibisa-trukeak egitea. 

A2: Kobrantza- eta ordainketa-tresna (konbentzional edo telematiko) nazional eta nazioartekoei dagokien dokumentazioa 
aztertzea, egiaztatuz behar bezala bete dela, indarrean den legeria errespetatuz. 

EI2.1 Kobrantza- eta ordainketa-dokumentuen epigrafeak identifikatzea, eta haien edukia, funtzioa eta bermea behar 
bezala azaltzea. 
EI2.2 Diruzaintza-kudeaketako erregistro-dokumentuen funtzioa egoki zehaztea. 
EI2.3 Aldi jakin bateko diruzaintza-eragiketa batzuk proposatzen dituen kasu praktiko ondo zehaztu batean: 

- Kobrantzei eta ordainketei dagokien dokumentazioa betetzea, merkataritza- eta zerga-araudia behar bezala 
aplikatuz. 

- Enpresei, finantza-erakundeei eta administrazio publikoei kobrantzak edo ordainketak egiteko edo banku-
kontuetan baliabide telematikoen bidez dirua sartzeko formularioen artean bereiztea. 

A3: Kutxako eragiketei eta hari lotutako komisioei buruzko kalkuluak egitea, kobrantza- eta ordainketa-tresna ohikoei eta 
telematikoei lotutako prozedurak arautzen dituen merkataritza-legedia aplikatuz. 

EI3.1 Bankuetako komisioak kalkulatzeko kontuan hartu beharreko aldagaiak azaltzea. 
EI3.2 Kontu korronteen likidazio-prozedurak behar bezala deskribatzea eta azaltzea. 
EI3.3 Baliokidetza finantzario, muga-egun arrunt eta batez besteko muga-egun kontzeptuak behar bezala azaltzea. 
EI3.4 Aldi jakin bateko diruzaintza-eragiketa batzuk proposatzen dituen kasu praktiko ondo zehaztu batean:  

- Merkataritza-efektuen kobrantza negoziatzean eta kudeatzean deskontuak, komisioak eta zergak kalkulatzea, 
merkataritza- eta banku-araudia errespetatuz. 

- Eragiketaren zenbatekoa kalkulatzea dibisa-trukean, gastuak ere kontuan hartuz. 
- Proposatutako kontu korronteak likidatzea. 
- Kutxako mugimenduak erregistratzea dagokion aplikazio informatikoaren bidez. 

A4: Banku-eragiketaren emaitza egokiak lortzea kutxako eragiketetan, behar bezala erabiliz bankuetako aplikazio 
informatikoak. 

EI4.1 Erabiltzen diren aplikazioen funtzioak eta prozedurak analizatzea. 
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- Proposatutako kutxako eragiketak erregistratzea.  
EI4.3 Lanpostuko jarrerari, argiztapenari eta ordenagailuaren aurreko posizioari lotutako laneko arriskuak identifikatzea. 

 
 
 
 

Edukiak: 
1. Kalkulu finantzario eta komertzialeko prozedurak kutxako eragiketetan. 

- Interes sinplearen analisia eta aplikazioa:  

• Kapitalizazio sinplea. 

• Interes sinplea kalkulatzeko metodo laburtua: zatitzailea eta biderkatzaile finkoa. 
- Deskontu sinplea; analisia eta aplikazioa: 

• Merkataritza-deskontua. 

• Deskontu arrazionala edo matematikoa. 
- Baliokidetza finantzarioa interes sinplean aztertzea eta aplikatzea. 
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• Kapital baliokideak. 

• Muga-egun arrunta. 

• Batez besteko muga-eguna. 
- Interes sinplea kontu korronteetan; analisia eta aplikazioa. 

• Kontu korronte truke-interesdunak. 

• Kontu korronte truke-interesdun gabeak. 

• Kontu korronteak likidatzeko metodoak. 
- Indize nominala eta efektiboa (UTB). 

2. Kutxaren dokumentazioa eta kudeaketa. 
- Kobrantzako eta ordainketako dokumentuak aztertzea eta betetzea. 

• Txekea. 

• Kanbio-letra. 

• Zor-agiria. 

• Ordainagiriak. 

• Administrazioarekiko autolikidazioak. 

• Nazioarteko ordaintzeko bitarteko oinarrizkoak. 

• Finantza-erakundeko barne-dokumentu (konbentzional eta telematiko) nazionalak eta nazioartekoak. 
- Kutxaren kudeaketako prozedurak. 

• Kutxa-fluxuen kudeaketa. 

• Kutxa-kontrolak. 

• Kutxako kontaketak eta koadratzeak. 
- Atzerriko moneta. 

• Dibisa. 

• Dibisa-motak. 

• Dibisa-trukea kalkulatzea eta bihurketa egitea.  
- Dagokion merkataritza-araudia aplikatzea. 
- Dibisetan egindako finantza-eragiketak aztertzea eta kudeatzea. 

• Dibisen merkatua. 

• Euromerkatua. 
- Nazioarteko ordainketa-baliabideak aztertzea. 

3. Kapital-zuritzeari buruzko prebentzio-neurriak aplikatzea. 
- Kapitalak zuritzea. 

• Definizioa. 

• Arriskuak. 

• Ondorioak. 

• Prozesuaren faseak. 

• Paradisu fiskalak. 

• Kapital-zuritzearen aurkako borroka. 
- Kapital-zuritzearen prebentzioko nahitaezko subjektuak. 

• Definizioa. 

• Motak. 

• Betebeharrak. 
- Bezeroen identifikazioa. 

• Arrisku-ebaluazioa. 

• Identifikazioaren betebehar orokorrak. 

• Identifikazio-salbuespenak. 

• Baimen-politika. 

• Bezeroa ezagutzeko prozedurak. 

• Kapital-zuritzailearen profila. 
- Kapital-zuritzearen prebentzioari buruzko EBko eta Espainiako araudia aztertzea eta aplikatzea. 

4. Bankuen finantza-kudeaketako aplikazio informatikoak 
- Finantza-kudeaketako aplikazioak aztertzea eta erabiltzea. 
- Kalkulu-orrien aplikazioak, finantza-kudeaketara aplikatuak. 
- Instalazio-betebeharrak. 
- Ezaugarriak, funtzioak eta prozedurak. 
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- Kutxazain automatikoak. 

• Helburua. 
- Dokumentazioari dagokionez, ingurumena babesteko neurri nagusiak identifikatzea eta aplikatzea. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ERAGIKETA EKONOMIKO-FINANTZARIOEN KUDEAKETA ETA KONTABILITATE-
ANALISIA 
 

Kodea: UF0528 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

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

A2: Kontu-sail biko kontabilitate-metodoa, haren tresnak eta faseak zuzen interpretatzea. 
EI2.1 Kontu kontzeptua enpresa-elementuak adierazteko eta neurtzeko tresna gisa zehaztea. 
EI2.2 Kontu-motak eta haietako bakoitzaren kargu- eta abonu-hitzarmenak identifikatzea. 
EI2.3 Kontu-sail biko kontabilizazio-metodoa azaltzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean, eragiketa ekonomiko-finantzario tipoen frogagiriak, ezaugarriak behar bezala zehaztuak 
dituztenak, emanik: 

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

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

A3: Finantza-erakunde tipo baten kontu-sistemari buruzko informazioa prestatzea, kontabilitate-metodologia eta 
kontabilitate-plan orokor berriaren printzipioak eta arauak egoki aplikatuz. 

EI3.1 Ekonomia-ziklo oso baten kontabilitate-prozesuaren faseak bereiztea, eta horietako bakoitzaren funtzioa zehaztea.  
EI3.2 Kontabilitateko dokumentazioaren legalizazioa arautzen duten lege-preskripzioak interpretatzea. 
EI3.3 Kontabilitate-plan orokor berriaren funtzioa merkataritza-legeria espainolaren eta Europar Batasuneko direktiben 
esparruan interpretatzea.  
EI3.4 Kontabilitate-aldizkakotzearen funtzioa azaltzea. 
EI3.5 Kontabilitate-plan orokor berriaren egitura interpretatzea, eta nahitaez bete beharreko atalak bereiztea. 
EI3.6 Kontabilitate-plan orokor berrian ezarritako kontabilitate-printzipioak eta balorazio-arauak azaltzea, bai eta 
Espainiako Bankuak finantza-erakundeentzat ezarri dituenekin dauden aldeak azaltzea ere. 
EI3.7 Kontabilitate-plan orokor berriko talde, azpitalde eta kontu nagusietan ezarritako funtsezko definizio eta 
kontabilitate-erlazioak azaltzea. 
EI3.8 Espainiako Bankuko, Gordailu Bermearen Fondoko eta beste finantza-bitartekari batzuetako kontuen edukia eta 
erabilera azaltzea, bai eta bankuen kontabilitateko beste betebehar batzuk azaltzea ere. 
EI3.9 Urteko kontuen egitura azaltzea, kreditu-erakunde baten kontuen egiturarekin alderatuz, eta epigrafeen artean 
dauden aldeak eta erlazioak zehaztea. 
EI3.10 Kreditu-erakunde batek bezeroko duen errentagarritasun-edukia eta hori lortzeko prozedura azaltzea. 
EI3.11 Kasu praktiko batean, hasierako ondare-egoera bat eta ekonomia-ekitaldi batean egindako kutxako eragiketen 
dokumentuak eta frogagiriak emanik: 
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- Dokumentuetako eragiketak kontu-sail biko idazpenetan erregistratzea, kontabilitate-plan orokor berriaren 
printzipioak eta balorazio-arauak aplikatuz. 

- Egunkariko informazioa liburu nagusiko kontuetara eramatea. 
- Baturak eta saldoak egiaztatzeko balantzea zuzen egitea. 
- Erregularizazio-prozesuaren bidez emaitza lortzea. 
- Urteko kontuak kontabilitate-plan orokor berriko irizpideak aplikatuz prestatzea. 
- Memoriaren edukia proposatutako kasura egokituta zehaztea. 

A4: Banku-eragiketaren emaitza egokiak lortzea kontabilitate-kudeaketan, behar bezala erabiliz bankuetako aplikazio 
informatikoak. 

EI4.1 Erabiltzen diren aplikazioen funtzioak eta prozedurak analizatzea. 
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- Bulegoko balantzea eta emaitzen kontua lortzea. 
 

Edukiak: 
1. Kontabilitateko metodologia eta interpretazioa.  

- Kontabilitatea. 

• Helburua. 

• Ezaugarriak. 

• Erabiltzaileak. 

• Sailkapena. 
- Ondarearen teoria. 

• Ondarea. 

• Ondare-elementuak. 

• Ondare-masak. 
- Kontuen teoria. 

• Motak. 

• Funtzionamendua. 

• Kontu-sail biko kontabilizazio-metodoa deskribatzea. 

• Zorduntzea eta abonatzea. 

• Kontuen saldoa. 
- Enpresaren egituraren azterketa. 

• Egitura ekonomiko eta finantzarioa. 

• Balantzea. 
- Enpresaren kudeaketaren azterketa. 

• Enpresaren emaitza. 

• Galera-irabazien kontua. 
- Kontabilitate-zikloa. 

• Deskribapena. 

• Irekitzea. 

• Egunkaria. 

• Liburu nagusia. 

• Egiaztapen-balantzeak. 

• Erregularizazio-idazpenak eta itxierako idazpenak. 

• Urteko kontuak: balantzea, galera-irabazien kontua, ondare garbiko aldaketen egoera, eskudiruaren 
fluxuen egoera, memoria. 

- Merkataritza- eta kontabilitate-dokumentazioa aztertzea eta betetzea. 

• Merkataritza-dokumentu eta ziurtagiri tipoak: fakturak, ordainagiriak, banku-laburpenak, txekeak, letrak, 
nominak, gizarte-aseguruak. 

• Nahitaezko kontabilitate-liburuak eta osagarriak.  
- Merkataritza-dokumentuen antolaketa eta artxiboa. 

• Dokumentuen kodifikazioa. 

• Dokumentuak sailkatzeko sistema. 
- Kontabilitateko dokumentuen tratamenduari aplika dakiokeen merkataritza-legeria. 

• Kontabilitate-liburuen legalizazioa. 

• Liburuak zaintzea. 
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- Kontabilitate-normalizazioa. 
- Kontabilitate-plan orokor berria. 

• Kontabilitatearen kontzeptuzko esparrua. 

• Erregistro- eta balorazio-arauak. 

• Urteko kontuak. 

• Kontu-koadroa. 

• Kontabilitateko definizioak eta erlazioak. 

2. Finantza-erakundeetako banku-eragiketen kontabilizazioa. 
- Kreditu-erakundeen balantzea. 

• Egitura. 
- Aktiboa. 

• Kutxak eta bankuak: 

• Aktibo monetarioak. 

• Finantza-bitartekariak. 

• Kredituetako inbertsioak. 

• Balore-zorroa. 

• Akziodunak eta akzio-zorroak. 

• Ibilgetua. 

• Kontu askotarikoak. 
- Pasiboa. 

• Kapitala.  

• Erreserbak. 

• Ongintza- eta gizarte-ekintzako fondoa. 

• Mendeko finantziazioak. 
- Espainiako Bankua eta Gordailu Bermearen Fondoa. 

• Finantza-bitartekariak. 

• Hartzekodunak. 

• Ordaindu beharreko beste obligazio batzuk. 

• Kontu askotarikoak. 
- Ordena-kontuak. 

• Abalak. 

• Emandako bermeak eta kauzioak. 

• Dokumentu-kredituak. 

• Efektu birdeskontatuak edo endosatuak. 

• Hirugarrenek erabiltzekoa kreditu-kontuetan. 

• Zaintzako gordailuak. 

• Ordena-kontuak. 
- Bulegoaren balantzea egitea. 

• Aktiboko produktuak. 

• Pasiboko produktuak. 

• Desintermediazio-produktuak. 

• Eguneroko informazioa.  
- Bulegoaren emaitza-kontua egitea. 

• Egitura. 

• Bulegoaren emaitza-kontuko produktuak. 

3. Bankuen kontabilitate-kudeaketako aplikazio informatikoak. 
- Kontabilitate-kudeaketako aplikazioak: 

• Instalazioaren betebeharrak. 

• Ezaugarriak, funtzioak eta prozedurak. 
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3. prestakuntza-modulua:  
ZERBITZU FINANTZARIOETAKO BEZEROEN IRADOKIZUNEI, 
KONTSULTEI, KEXEI ETA ERREKLAMAZIOEI ERANTZUTEA ETA HAIEK 
BIDERATZEKO ZUZEMENAK EGITEA 
 

Kodea: MF0991_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0991_3 Zerbitzu finantzarioetako bezeroen iradokizunei, gardentasun eta 

babesari buruzko kontsultei, kexei eta erreklamazioei erantzutea eta haiek bideratzeko zuzemenak egitea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
BEZEROARI ARRETA EMATEA ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN KONTSULTEKIN 
LOTUTAKO ZUZEMENAK EGITEA 
 

Kodea: UF0529: 

 

Iraupena: 70 ordu 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Finantza-sektoreko iradokizunak eta kontsultak aztertzea, datuak iturri fidagarrietatik eta indarrean den legeriaren 
arabera lortuz, jarduera- eta kanalizazio-ildoak ondorioztatzeko.  

EI1.1 Finantza-bezeroa babesteko erakunde publiko eta pribatuak zerrendatzea, eta bakoitzaren eskumenak azaltzea. 
EI1.2 Finantza-sektorean aritzen den edozein erakunderen bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren funtzioak deskribatzea. 
EI1.3 Zerbitzu finantzarioetako bezeroa babesteko indarrean den legeria interpretatzea. 
EI1.4 Finantza-sektoreko iradokizun eta kontsulta ohikoenak deskribatzea. 
EI1.5 Iradokizunak eta kontsultak kudeatzeko erabiltzen diren dokumentuak identifikatzea. 
EI1.6 Bezero batek finantza-sektoreko produktu eta zerbitzuei buruz eskatutako informazioaren gaineko kasu praktiko 
ondo zehaztu batean, eta prozedura jakin batzuk aurrez definituta: 

- Informazio-eskaera interpretatzea. 
- Zerbitzu finantzarioetako bezeroa babesteko indarrean den legeria aplikagarria interpretatzea. 
- Eman beharreko informazioa identifikatzea eta bilatzea. 
- Erantzun-idatzi bat behar bezala prestatzea, hala dagokionean baliabide elektronikoak eta beste komunikazio-

kanal batzuk erabiliz. 
EI1.7 Zenbait kasu praktiko ondo zehaztuetan, zeinetan bezeroarentzako arretako egoera askotarikoak (iradokizunak, 
kontsultak..) simulatzen baitira: 

- Eskaera jakin bakoitzari eraginkortasunez erantzuteko interesa erakustea. 
- Bezeroaren portaera aztertzea eta ezaugarritzea. 
- Komunikazio-teknika egokia erabiltzea, egoera eta bezeroa kontuan hartuz. 
- Informazio-iturriak zorrotz erabiltzea, eta idatziak egin eta betetzean ere zorrotz jokatzea. 

EI1.8 Finantza-sektoreko lege-esparruan gertatzen diren aldaketak eta haiek aplikatzeak dakartzan ondorioak 
identifikatzea. 
EI1.9 Gardentasunaren eta bezeroaren babesaren inguruko kontsultak arautzen dituen araudia identifikatzea eta 
interpretatzea, bai eta finantza-eragiketen inguruko iradokizunak identifikatzea ere. 

A2: Komunikazio-teknikak aplikatzea bezeroari arreta edo aholkularitza emateko egoeretan, eta iradokizunak eta kontsultak 
kudeatzean. 

EI2.1 Erreklamazioen bitartekaritzako egoeretan aplika daitezkeen komunikazio-teknikarik erabilienak definitzea, 
aukeratutako kanalaren arabera (ahozkoa, idatzia edo baliabide elektronikoak). 

3 
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EI2.2 Iradokizunak eta kontsultak bideratzeko faseak deskribatzea. 
EI2.3 Kontsultak bideratzeko forma eta jarrera egokia deskribatzea. 
EI2.4 Iradokizun- edo kontsulta-egoera baten simulazio batean, zeina ondo zehaztua baitago bezero-motaren eta 
aplikatu beharreko komunikazio-tekniken arabera: 

- Iradokizun eta kontsultetako elementuak identifikatzea.  
- Zer konponbide dagoen argumentatzea, simulazioko egoera eta bezeroa kontuan hartuz, eta konfiantza.giroa 

sortuz bezeroarekin. 
- Behar bezala erabiltzea entzute aktiboa eta asertibitate-teknikak. 
- Iradokizunak eta kontsultak bideratzen hasteko dokumentu beharrezkoak idaztea, ezarritako prozedurari eta 

indarrean den araudiari jarraituz. 
 

Edukiak: 
1. Finantza-sektoreko kontsumitzailea eta erabiltzailea babestea. 

- Babesteko araudia eta erakundeak.  
- Zerbitzu finantzarioetako gardentasuna eta bezeroa babesteko araudia aztertzea. 
- Kontsumitzailea eta bezeroa babesteko prozedurak.  

• Datuen babesa eta konfidentzialtasuna. 
- Finantza-erakundeetako bezeroarentzako arretako departamentuak eta zerbitzuak. 
- Zerbitzu finantzarioetako bezeroa defendatzeko ordezkariak. 
- Kontsumitzailea babesteko erakunde publikoak. 
- Erakunde publiko motak eta haien organigrama funtzionala. 

• Administrazio zentrala. 

• Erkidegokoa. 

• Probintziakoa. 

• Tokikoa. 
- Bezeroari arreta emateko zerbitzua. 

• Bezeroaren defendatzailea. 

• Finantza-erakundeetako ordezkaria. 
- Espainiako Bankua. 

• Erreklamazio-zerbitzua. 

• Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala. 

• Pentsioen Aseguru eta Fondoen Zuzendaritza Nagusia. 
- Kontsumitzaile-elkarteak eta sektoreko elkarteak. 

2. Bezeroarentzako arreta-zerbitzua finantza-sektoreko erakundeetan. 
- Bezeroarentzako arretan garatutako funtsezko funtzioak. 

• Izaera. 

• Efektuak. 
- Enpresako marketina eta bezeroarentzako arreta-sailarekin duen erlazioa. 

• Harreman publikoak. 

• Komunikazio-kanalak ezartzea bezeroarekin. 

3. Komunikazioko eta bezeroarentzako arretako teknikak. 
- Iradokizunak eta kontsultak banan-banan tratatzea. 
- Komunikazio-prozesuak. 

• Pertsonen artekoa. 

• Telefono bidezkoa. 

• Idatzia. 
- Bezeroarekiko tratamendua. 

• Pertsonak versus arazoak. 

• Pertzepzioa-emozioa-komunikazioa. 
- Trebetasun pertsonalak eta sozialak. 

• Hizkuntza. 

• Entzute aktiboa. 

• Enpatia. 

• Asertibitatea. 

• Feedbacka. 
- Bezero-motak ezaugarritzea (hiztunak, lotsatiak, jakin-min handikoak...). 
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3.2. prestakuntza-atala 
ZERBITZU FINANTZARIOETAKO BEZEROEN KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK 
BIDERATZEKO ZUZEMENAK EGITEA 
 

Kodea: UF0530: 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Gatazkak konpontzeko teknikak aplikatzea finantza-erakundeetako produktu eta zerbitzuen erreklamazioak tratatzeko 
egoeretan, ahal dela aldeen artean adostutako konponbideak lortzeko. 

EI1.1 Finantza-erakundeetan aurkeztutako erreklamazioak konpontzeko gehien erabiltzen diren gatazkak konpontzeko 
teknikak identifikatzea eta definitzea. 
EI1.2 Gatazka-egoera bat konpontzeko prozesu baten etapak identifikatzea. 
EI1.3 Produktu edo zerbitzu baten kontratuan jasotzen diren alderdi eta klausuletan gatazkak sor ditzaketen eta sortzen 
ez dituzten alderdiak zein diren bereiztea. 
EI1.4 Bezero batekin egindako elkarrizketa simulatu eta ondo zehaztu batean, zeinaren helburua erreklamazio baten 
alderdi batzuk konpontzea baita, egoera gatazkatsuak konpontzeko plan bat definitzea, zehaztuz zer faseri jarraitu behar 
zaien eta zer alderdi hartu behar diren aintzat. 
EI1.5 Finantza-erakundeetako produktu eta zerbitzuen erreklamazio-egoeretan oinarritutako simulazio praktikoak 
abiapuntu harturik: 

- Egoera bakoitzerako egokiena dirudien gatazkak konpontzeko estrategia aukeratzea eta aplikatzea. 
- Aldeen arteko akordiora iristen laguntzen duten jarrera objektiboak hartzea.  
- Zorrotz, labur eta egoki egitea behar diren txostenak. 

A2: Bezeroari arreta eta/edo aholkularitza emateko prozesuen kalitate-kontrola egiteko eta prozesuok hobetzeko metodoak 
aplikatzea, arreta emateko kostua eta denbora murrizteko, eta informazioa lortzeko bidea errazteko. 

EI2.1 Bezeroei arreta edo aholkularitza emateko prozesuetan gertatu ohi diren gorabeherak deskribatzea. 
EI2.2 Zerbitzu-eskaintzaren eraginkortasuna neurtzeko erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI2.3 Bezeroarentzako arreta- eta/edo aholkularitza-prozesuetan hautemandako gorabehera batek eragindako kexa bati 
buruzko kasu praktiko ondo zehaztu batean, egoera hori konpontzeko neurriak azaltzea. 
EI2.4 Kasu praktiko ondo zehaztu batean, zeinean deskribatzen baita bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren 
eraginkortasunik eza, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta optimizatzeko neurriak eta prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Bezeroarentzako arreta-zerbitzu baten simulazio batean, zeinean erabiltzaile batek kexa bat aurkeztu nahi baitu:  

- Izandako jokabidea kritikoki aztertzea. 
- Aintzat hartzea norberaren jarduera hobetzeko besteek egindako iradokizunak, eta jarrera ireki eta malgua izatea 

aldaketen aurrean. 
EI2.6 Zerbitzuaren jarduera hobetzeko ekintzak proposatzea, lege- eta teknologia-arloetan gertatzen diren aldaketak 
identifikatuz. 
EI2.7 Taldean lan egiteko ideiak ematea, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 
EI2.8 Kontsumitzaileari arreta azkar ematen laguntzeko proposamenak prestatzea, kexak eta erreklamazioak 
saihesteko. 
 

Edukiak: 
1. Bezeroarentzako arreta-zerbitzuak finantza-sektoreko erakundeetan. 

- Mendekotasun funtzionala enpresan. Organigramak. Erlazioak. 
- Bezeroarentzako arretan garatutako funtsezko funtzioak. Izaera. Efektuak. 
- Bezeroarentzako arretaren ondorioz sortutako egoera gatazkatsuak konpontzea. 

• Egoera gatazkatsuak ebazteko prozesuak. 

• Erreklamazioak tratatzeko oinarrizko arauak. 

• Egoera gatazkatsu bati eragiten dioten faktoreak. 

• Araudia erregulatzailea, kexak eta erreklamazioak dauden egoeretarako. 
- Kexak eta erreklamazioak jasotzeko prozedura. 
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• Kexa edo erreklamazioa testuinguruan kokatzeko elementu formalak. 

• Kexa edo erreklamazio bat bideratzeko behar diren dokumentuak edo frogak. 

• Kexaren edo erreklamazioaren dokumentu-konfigurazioa. 
- Bideratzea eta kudeatzea. 

• Erreklamazio bat bideratzeko prozesua. 

• Aurkezpen-epeak. 

• Erreklamazioa dagokion erakundean aurkeztea. 
- Erreklamazioak ebazteko metodo ohikoenak. 

• Erabakiak ebazteko faseak. 

2. Zerbitzu-kalitateko prozesuak finantza-sektoreko erakundeetan. 
- Kalitatearen irudia eta adierazleak. 
- Gorabeheren tratamendua.  

• Forma. 

• Epeak. 

• Arazoak/gorabeherak. 
- Zerbitzua kontrolatzeko prozedurak. 

• Kontrol-parametroak. 

• Kontrol-teknikak. 
- Zerbitzuaren ebaluazioa eta kontrola. 

• Ebaluazio-metodoak. 

• Neurri zuzentzaileak. 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA ZERBITZU FINANTZARIOEN 
INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KUDEAKETARAKO 
 

Kodea: MF0992_3 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0992_3 Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea, erabiltzaile 

independentearen mailarekin, zerbitzu finantzarioen aholkularitzarekin eta kudeaketarekin lotutako jardueretan. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Gizarte-alorrarekin eta zerbitzu finantzarioekin erlazionatuak dauden atzerriko hizkuntza bateko ahozko arrazoibideetatik 
informazioa lortzea eta interpretatzea, aurrez aurre nahiz edozein komunikabide eta euskarriren bidez igorriak izanik, zarata 
eta distortsio gehiegirik izan gabe. 

EI1.1 Produktu eta zerbitzu finantzarioen alorreko eta aseguru pribatuen alorreko erregistroak identifikatzea: 
iradokizunak, kontsultak, kexak, erreklamazioak, finantza- eta aholkularitza-beharrak detektatzea, eta abar. 
EI1.2 Ingurune pertsonaleko (identifikazio pertsonala, interesak eta beste), familiako eta bezeroen ingurune 
profesionaleko gaiei buruzko elkarrizketa ez-formalak ulertzea, ahalegin pixka bat egin behar bada ere, erantzun egoki 
bat eman ahal izateko. 
EI1.3 Hizkuntza estandarreko ahozko jarraibide eta mezuak oinarri hartuta, haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
egonik eta erritmoa arrunta izanik, alderdi garrantzitsuak ulertzea, eta beharrezko oharrak egitea. 
EI1.4 Azkar bereiztea hainbat komunikazio-helburutarako (aholkuak eta azalpenak ematea, deskribatzea, iradokitzea eta 
beste) erabiltzen diren elementu linguistikoak, baita hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak ere. 
RI1.5 Ahots-postontzietan grabatutako mezu telematikoen edo beste mezu ondo zehaztu batzuk abiapuntu harturik, 
mezuok zerbitzu finantzarioetako bezeroei arreta emateko egoera tipoetan (produktu edo zerbitzuei buruzko informazio-
eskaerak, edo beste batzuk) gertatzen direla kontuan hartuz: 

- Elkarrizketako ideia nagusiak ulertzea, diskurtsoen erritmoari erraz jarraikiz. 

4 
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- Ideia nagusiak laburtzea, xehetasunak argudio-lerro konplexuetan baieztatuz. 
EI1.6 Bere jarduera-eremuko beste profesional batzuekin ahozko komunikazioak izatean xehetasun garrantzitsuak eta 
lexiko tekniko propioa identifikatzea. 
EI1.7 Egoera profesional ondo zehaztu batean, zeinean simulatzen baita produktu eta zerbitzu finantzarioei eta aseguru 
pribatuei buruzko informazioa eskatzen duen bezero bati ematen zaio arreta: 

- Barne- edo kanpo-bezeroak ahoz egindako eskaerak xehetasunez identifikatzea, eta ideia nagusiak azaltzea. 
- Egoki identifikatzea komunikazioan hitzezkoak ez diren elementuak, solaskideari nabarmen uzteko arreta jartzen 

zaiola. 
- Ahozko mezua entzuten den bitartean, haren elementu garrantzitsuei buruzko ohar zehatzak egitea, ama 

hizkuntzan. 
- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak azaltzea. 

A2: Zerbitzu finantzarioetako informazio eta dokumentu askotarikoak, luze eta konplexuak, edozein euskarritan eta atzerriko 
hizkuntzan idatziak, nolabaiteko autonomiaz interpretatzea, informazio orokor eta espezifikoak lortzea edo punturik 
garrantzitsuenak laburbiltzea. 

EI2.1 Produktu eta zerbitzu finantzarioetako eta aseguru pribatuetako dokumentazio eta terminologia ohikoa 
identifikatzea. 
EI2.2 Itzulpen-tresna eta -baliabide egokienak, sarbide azkar eta zehatzekoak, konbentzionalak nahiz informatikoak 
identifikatzea. 
EI2.3 Zerbitzu finantzarioetako dokumentu baten irakurketan oinarriturik (korrespondentzia komertziala —konbentzionala 
edo elektronikoa—, oharrak, jakinarazpenak, proposamen-formularioak, kontratuak, eta abar): 

- Proposatutako dokumentuetako datu giltzarriak eta xehetasun garrantzitsuak hautematea edo aurkitzea. 
- Testua idatziz eta zuzen laburbiltzea, eta alderdi giltzarriak nabarmentzea. 

EI2.4 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen arloetako dokumentu erreal eta ohikoak eta haietatik 
hartuko datu ondo zehaztuak abiapuntu harturik: 

- Atal bakoitzean zer informazio eskatzen den identifikatzea. 
- Dokumentu bakoitzaren ezaugarriak identifikatzea. 
- Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen kontratazioarekin erlazionatutako xehetasun 

espezifikoak zehatz-mehatz lortzea: izenak, orduak, datak, tarifak, kuotak, prezioak, ezaugarri teknikoak, edo 
beste batzuk. 

- Lanbide-eremuko oinarrizko adierazpen espezializatuak zehaztasunez ezagutzea eta interpretatzea. 
- Hitz eta esaldi ezezagunen esanahia arrazoizko zehaztasunez ondorioztatzea, testuinguruaren azterketa eginez. 
- Dokumentuetako edukia itzultzea eta laburbiltzea. 
- Ulermena egiaztatzea, testuinguruko giltzarriak erabiliz. 

EI2.5 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako testuak eta dokumentuak abiapuntu harturik: 
- Atzerriko araudia, adituen iritziak, artikuluak eta beste batzuk interpretatzea. 
- Konplexuak ez diren dokumentu luzeak zehaztasunez itzultzea, itzulpen-tresna egokiak erabiliz. 

A3: Atzerriko hizkuntza batean argi eta zehatz hitz egitea gizarte-alorreko eta zerbitzu finantzarioen alorreko egoera 
tipoetan, kortesia-arau egokiei jarraituz, emandako informazioa argumentatuz eta beharrezko dena nabarmenduz, eta erraz 
eta naturaltasunez erabiliz hizkuntza. 

EI3.1 Erabilitako hizkuntzaren eta solaskidearen hizkuntzaren egitura, erregistro, eta agurtzeko, eskerrak emateko edo 
barkamena eskatzeko formalitateak identifikatzea, eta kultura batekin zein bestearekin lotuta dauden kortesia-arauak 
identifikatzea. 
EI3.2 Hitzorduak kudeatzeari buruzko ahozko mezuak edo argibideak aurrez aurre eta zuzenean edo telefonoz 
transmititzeko egoera simulatuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Bezeroekiko hitzorduak kudeatzean (komunikatzea, ezeztatzea, atzeratzea eta beste), zehatz, argi eta xehe 
transmititzea proposatutako mezua, inolako nahasterik eragiteko aukerarik eman gabe. 

- Ahoz eta zehaztasunez deskribatzea proposatutako jarraibideen edo prozeduren pausoak: produktuak eta 
zerbitzuak sustatzea, kanal aukerazkoak sustatzea, bileretarako hitzorduak, helbideak eta beste. 

- Zuzen eta eraginkortasunez erabiltzea produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako 
terminologia berezkoa eta hizkuntzaren beste elementu batzuk, hitzorduak kudeatzeko, bezeroari arreta 
emateko, eta produktuak eta zerbitzuak aurkezteko eta sustatzeko lanetan diskurtso argi eta koherentea osatzen 
laguntzen dutenak. 

- Zuzen adieraztea jarrerak eta konbentzitze-hizkuntzaren elementuak. 
- Hitzezko informazioa modu xehe eta argian ematea diskurtso natural batean, eta, zalantzak sortzean, eten 

luzerik egin gabe egiturak eta adierazpenak bilatzeko. 
EI3.3 Produktu eta zerbitzu finantzarioak eta aseguruetakoak oharretatik, testu idatzi batetik edo material bisualetatik 
(grafiko, diapositiba, bideo eta beste) abiatuz aurkezteko egoeratan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 
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- Proposatutako produktuak edo zerbitzuak (aktiboko produktuak, ondare-inbertsioko aukera, aseguru pertsonalak, 
ondare-aseguruak eta kalte materialetako aseguruak) argi eta zehatz aurkeztea sekuentzia logiko baten bidez, 
eta adibide eta xehetasun esanguratsuekin hornitzea. 

- Eraginkortasunez eta zuzen erabiltzea produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako 
hiztegia, gabeziak osatzeko itzulinguruak eta parafrasiak eginez. 

- Diskurtsoa koherentziaz adieraztea, alderdi guztiak mekanismo-kopuru mugatu batekin erlazionatuz, eta 
ahoskera eta intonazio argi eta naturalak erabiliz.  

- Hizkuntza malgutasunez erabiltzea, solaskidearen ezaugarri soziokulturaletara eta komunikazio-testuingurura 
egokitzeko, diskurtsoaren formulazioa, erregistroa eta hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak aldatuz. 

- Diskurtsoan egindako akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 

A4: Zerbitzu finantzarioen alorreko jarduerekin erlazionatutako dokumentuak edo formularioak argi eta xehe idaztea eta/edo 
betetzea atzerriko hizkuntza batean, euskarri guztietan, hizkuntza tekniko egokia erabiliz eta zuzentasun formal, lexiko, 
ortografiko eta sintaktikoari eutsiz. 

EI4.1 Aurkezpen edo txosten profesionaletarako testuak planifikatzea eta paragrafo labur eta sekuentziatuetan 
antolatzea (hala badagokio, ordena kronologikoan), eta hartzailearengan zer eragin izan lezakeen zehaztea. 
EI4.2 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako dokumentazioan (korrespondentzia 
konbentzionala eta elektronikoa, oharrak, jakinarazpenak, proposamen-formularioak, kontratuak, sustapen-materiala, 
informazioa-dosierra, eta abar) erabili ohi den terminologia tekniko zabala identifikatzea. 
EI4.3 Zuzentasunez erabiltzea oinarrizko elementu gramatikalak, puntuazio-markak, lanbide-esparruko erabilera 
orokorreko eta espezializatuko hitzen ortografia eta gertatzeko aukera gehien duten egoerekin erlazionatutako egitura-
zerrenda bat, gaizki-ulerturik eragin gabe. 
EI4.4 Eskaera profesionalei buruz idatziz emandako argibide zehatz eta xehatuetatik abiatuz: 

- Jasotako argibideak zehatz interpretatzea. 
- Eskaera-mota identifikatzea (informazio-eskaera, produktu edo zerbitzuen eskaintzak, iradokizunak, kontsultak, 

kexak, erreklamazioak, zuzenketak edo ezeztapenak, eta beste), egitura formalak egokituz. 
- Beharrezko dokumentuak idaztea edo betetzea (korrespondentzia konbentzionala eta elektronikoa, oharrak, 

jakinarazpenak, proposamen-formularioak, kontratuak, sustapen-materiala, informazioa-dosierra eta beste), 
erabilitako atzerriko hizkuntzaren herrialdeko araudiari jarraituz. 

EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten egoera profesional simulatuetan: 
- Idatziz deskribatzea proposatutako informazioaren edo eskaeraren ezaugarri nagusiak. 
- Komunikazioaren hartzailearentzat argibide-multzo xehatu bat idaztea. 
- Bezero batentzat edo beste profesional batentzat testu labur bat idaztea (gutuna, faxa, oharra, mezu 

elektronikoa), lanbide-esparruko gai bati buruzko informazio xehatua eskatzeko edo emateko. 
- Hainbat iturritako informazioa bidaia edo ekitaldi baten antolakuntzako gertakizunei buruzko txosten labur eta 

sinple batean laburbiltzea. 
- Testuaren zuzentasun gramatikal eta ortografikoa aztertzea. 

EI4.6 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako datu ondo zehaztuak abiapuntu harturik, 
zerbitzu finantzarioetako bezeroei emandako arretatik ondorioztatutako jarduera-txostenak idaztea, produktu edo 
zerbitzuen kontratazioari buruzko dokumentazioa betetzea, eta beste: 

- Zehatz betetzea, eta gramatika ongi erabiliz, jarduera-motara egokitutako dokumentuak (korrespondentzia 
komertziala, deialdiak, aktak, txosten profesionalak, aurrekontu-eskaerak, fakturak, bidaia-txartelak eta beste). 

- Mezu elektronikoak eta faxak erabiliko den transmisio-bitartekorako egokiak diren egitura lexiko eta 
sintaktikoekin egitea, transmititzeko proposatu den informazioaren deskribapen argiak eginez. 

- Egindako akatsak identifikatzea, idatziz jasotzea eta zuzentzea. 
EI4.7 Itzulpen-tresnetatik datorren informazioa testuinguruaren eta koherentziaren irizpideak ezarriz erabiltzea. 

A5: Ahoz komunikatzea, informazio konplexua erraz eta eraginkortasunez trukatuz solaskide batekin edo gehiagorekin 
atzerriko hizkuntza batean, aholkuak emanez eta konbentzituz zerbitzu finantzarioen alorreko egoera tipoetan, eta ziurtatuz 
informazioa ondo ulertu eta transmititu dela. 

EI5.1 Ahozko nahiz idatzizko testuinguruetako erreferentzia soziokulturalak identifikatzea. 
EI5.2 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den lekuko solaskidearen erkidegoko eta norberaren erkidegoko ohiturak, 
erabilerak, balioak eta sinesteak definitzea, eta ezaugarri garrantzitsuenak alderatzea. 
EI5.3 Agurretako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, eta haiei dagozkien kortesia-arauekin 
erlazionatzea. 
EI5.4 Bezeroei arreta eta aholkularitza emateko buruz buruko elkarrizketen simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan 
proposatzen baita produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorrarekin erlazionatutako gai bat (aktiboko 
produktuak, ondare-inbertsioko aukerak, aseguru pertsonalak, ondare-aseguruak eta kalte materialetako aseguruak): 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
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- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 
kortesia-arauak erabiliz. 

- Solaskidearen hizkuntzara eta kulturara egokitutako kortesia-egiturak eta -formulak erabiltzea. Diosalak, agurrak, 
eskaintzak, eskaerak eta beste batzuk. 

- Aurkezpenetan, solaskidea identifikatzean eta beharrezko informazioa eskatzean eta ematean, ohiko lexikoa 
eraginkortasunez eta zuzentasunez erabiltzea. 

- Atzerapenak, ez egoteak edo beste egoera batzuk zuzen, xehe eta argi arrazoitzea, adierazpen lexiko egokiak 
erabiliz. 

- Zehatz ulertzea solaskideak hizkuntza estandarrean emandako informazioa eta egindako eskaerak, baita zarata 
simulatuak daudenean ere. 

- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak erabiltzea. 
- Azalpenak eta argudioak eraginkortasunez, xehe eta erraz ematea, eta solaskideak egindako galderetara 

egokitzea. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia 

arrazoitzea. 
EI5.5 Produktu eta zerbitzu finantzarioetako eta aseguru pribatuetako alorretako jarduerekin (hitzorduen kudeaketa, 
jakinarazpenak, abisuak eta beste) erlazionatutako telefono-elkarrizketa simulatuak abiapuntu harturik, zeinetan 
beharrezko egitura eta formula oinarrizkoak erabiltzen baitira: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 

kortesia-arauak erabiliz. 
- Ahozko erregistroa proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
- Hiztegi tekniko egokia erabiltzea norberaren burua eta solaskidea identifikatzeko. 
- Esamolde tekniko egokiak erabiltzea zerbitzu finantzarioen alorreko jarduerekin lotutako hitzorduak, 

komunikazioak, abisuak, gorabeherak edo beste egoera batzuk kudeatzeko elkarrizketetan. 
- Solaskidearen eskaerako elementu garrantzitsuenak ulertzea eta identifikatzea. 
- Azalpenak eta argudioak xehe eta eraginkortasunez ematea eskaerak onartzeko edo baztertzeko, kontratazio-

gaietarako edo ohikoak diren beste egoera batzuetarako. 
- Estrategiak erabiltzea mezua ulertu dela bermatzeko: adostasunak, desadostasunak edo konpromisoak berriro 

formulatzea, argi geratu ez diren alderdiei buruzko argibideak eskatzea. 
- Askotariko adierazpenak erabiltzea bezeroaren arretari eta interesari eusteko. 
- Solaskidearen hizkuntzako gizarte-ohituren arabera agurtzea. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia 

arrazoitzea. 
EI5.6 Bezero askotarikoei arreta eta aholkularitza emateko simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan proposatzen baita 
produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako gai bat (aktiboko produktuak, ondare-inbertsioko 
aukerak, aseguru pertsonalak, ondare-aseguruak eta kalte materialen aseguruak):+ 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 

kortesia-arauak erabiliz. 
- Ahozko erregistroa (formala edo lagunartekoa) proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
- Jarrera proaktiboz ematea aholkua edo aholkularitza, sortzen diren eztabaidetan. 
- Hitz egiteko txandak egoki erabiltzea. 
- Solaskideen ideiak zehatz ulertzea, eta ulermena bermatzeko egin beharreko galdera guztiak egitea. 
- Produktu edo zerbitzu finantzarioak eta aseguru pribatuetakoak modu konbentzigarrian azaltzea, beharrezko 

diren hipotesiak eta aukerak ezarriz, eta aukera bakoitzak dituen abantailak eta onurak proposatuz. 
- Sortutako eztabaidetarako egokia den hizkuntza-errepertorioa erabiltzea, adostasuna edo desadostasuna, 

konbentzimendua eta beste jarrera batzuk adieraziz, baita elkarrizketa hasteko edo amaitzeko ohiko esaldiak 
ere. 

- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia 
arrazoitzea. 

EI5.7 Simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan zerbitzu finantzarioen bezeroari arreta egiteko edo haren kontsultak, kexak 
edo erreklamazioak tratatzeko egoera zailak edo gatazkatsuak planteatzen baitira: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta 

kortesia-arauak erabiliz. 
- Adierazi behar diren arrazoibideak nahiz haiek esateko bitartekoak edo estiloak zehaztea, eta entzulearengan 

zer ondorio dituen balioestea. 
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- Kontsulta, kexa edo erreklamazio bati harrera egitean, onarpena, onarpenik eza, adostasuna edo errefusa 
adieraztea, hizkuntza eta intonazio egokia erabiliz, eta arrazoiak egituratuta. 

- Testuinguru, gramatika eta lexikoaren gakoez baliatzea zer jarrera edo asmo posible egon litekeen 
ondorioztatzeko eta haiei aurrea hartzeko. 

- Barkamena eskatzea, argi adieraziz egin diren akatsak eta behar bezala erabiliz enfasia, ñabardurak 
adierazteko. 

- Egoera bakoitzean, keinuei eta testuinguruari buruzko informazio guztia jasotzea. 
- Zailtasunak dituzten adierazpenak beste modu batera esatea, diskurtsoa eten gabe. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia 

arrazoitzea. 
EI5.8 Atzerriko enpresetara egindako bisitaldien simulazio ondo zehaztu batean: 

- Bisita antolatzea, kontuan hartuz protokolo-arauak, ohitura profesionalak, ordutegiak edo herrialde horretako 
beste alderdi sozioprofesional batzuk. 

- Nork bere burua aurkeztea, herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohiturak kontuan hartuta. 
- Informazioa jasotzea eta ematea, hizkuntza zuzen eta zehatz erabiliz, eta, kasu-kasuan, herrialdeko lanbide-

protokoloari jarraikiz jokabide-arauak betez. 
EI5.9 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuko produktuen inguruko aholkularitzarekin lotutako egoera 
eta ekitaldi sozial ondo zehaztuen simulazioetan (bazkariak, koktelak, afariak edo beste batzuk): 

- Herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohituren arabera egokia den moduan janztea eta norberaren burua 
aurkeztea. 

- Egoera eta ekitaldi proposatuetan parte hartzen duten solaskideen usadioak, ohiturak eta protokoloa ezagutzea 
eta errespetatzea. 

- Egoera eta ekitaldi profesionalak antolatzea, parte hartzaileen ezaugarri soziokulturalak kontuan izanik. 
- Justifikatzea zenbaterainoko garrantzia duen protokolo-arauak, usadioak eta ohiturak behar bezala aintzat 

hartzeak produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako harremanetan. 

 
 
Edukiak: 
1. Atzerriko hizkuntza batean ematea aholkularitza eta arreta produktu eta zerbitzu finantzarioen bezero 

bati. 
- Pertsonak aurkeztea. 

• Solaskideak atzerriko hizkuntza batean agurtzea eta identifikatzea. 
- Informazio-eskaera teknikoak ahoz zein idatziz identifikatzea. 

• Produktu eta zerbitzu finantzarioen bezeroaren mezuak edo beharrak. 
- Bezeroarengan identifikatutako beharrak kontuan hartuz pentsatutako produktu eta zerbitzu finantzarioak 

aurkeztea. 
- Modu egituratuan argumentatzea produktu eta zerbitzu finantzarioei buruzko aholkularitza ematean. 

• Galderak. 

• Erantzunak 

• Adostasuna adieraztea. 

• Desadostasuna. 

• Konparatzea. 

• Konbentzitzea. 

• Beste jarrera batzuk. 
- Kutxako arreta-zerbitzuko jarraibide xeheak deskribatzea. 
- Zerbitzu finantzarioen alorreko informazio administratibo edo komertziala bilatzea eta laburtzea. 
- Produktu eta zerbitzu finantzarioen alorreko testu administratiboak edo komertzialak interpretatzea eta idaztea. 
- Formulario eta dokumentu profesional administratibo eta komertzialak betetzea. 
- Aholkularitzarekin eta kutxako arreta administratiboarekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta 

oinarrizko lexikoa. 

• Aurrez aurrekoa. 

• Telefono bidezkoa. 

• Alderdi fonologikoak. 
- Zerbitzu finantzarioen alorrarekin erlazionatutako esapide idiomatikoak.  
- Informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea.  

• Atzerriko bezeroen herrialdeetako finantza-alorrarekin erlazionatutako arau eta ohitura oinarrizkoak. 
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2. Atzerriko hizkuntza batean ematea aholkularitza eta arreta aseguruetako bezero bati. 
- Solaskideen aurkezpena eta identifikazioa. 

• Konbentzioak.  

• Kortesia-jarraibideak. 
- Hitzorduak adostea, atzeratzea eta bertan behera uztea aseguruetako bezeroekin. 

• Formula komunikatibo formalak eta informalak. 

• Barkamena eskatzea. 

• Asmoak. 

• Lehentasunak. 
- Gai hauei buruz ahoz zein idatziz adierazitako behar edo eskaera tekniko errazak identifikatzea eta bideratzea: 

• Aseguruak eta ezbeharrak aurrez aurreko edo telefono bidezko arretan. 

• Konbentzitzeko, adostasuna eta desadostasuna adierazteko, eta beste jarrera batzuk adierazteko 
esapideak. 

- Dokumentuen interpretazioa. 

• Dokumentuak betetzea eta azaltzea. 

• Aseguru-mota guztien formulario eta elementu ohikoak: Kontratua, poliza, prima, proposamenak, 
klausula-multzoa, arriskua, beste batzuk. 

- Argumentazio egituratua aseguru-mota ororen aholkularitzan, helburu profesionalak lortzeko: 

• Gomendioak ematea eta interpretatzea. 

• Lehentasunak. 

• Konparazioak. 

• Eragozpenak. 

• Gogobetetzea. 

• Adostasunak. 

• Desadostasunak. 

• Beste batzuk. 
- Egiaztatze-estrategiak ezartzea. 

• Argibide- edo errepikapen-eskaerak. 

• Esanahiak baieztatzea. 

• Esapideak beste era batera esatea. 
- Konbentzitzeko eta jarraibideak helarazteko gaitasuna ezbeharretan laguntza ematean. 
- Aholkularitzarekin eta aseguruekin eta ezbeharretan eman beharreko laguntzarekin erlazionatutako baliabideak, 

egitura linguistikoak eta oinarrizko lexikoa.  

• Aurrez aurrekoa. 

• Telefono bidezkoa. 

• Alderdi fonologikoak. 
- Aseguruen alorrarekin erlazionatutako esapide idiomatikoak. 
- Informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. 

• Atzerriko bezeroen herrialdeetako aseguru-alorrarekin erlazionatutako arau eta ohitura oinarrizkoak. 

3. Zerbitzu finantzarioetako bezero baten kontsultei, kexei eta erreklamazioei atzerriko hizkuntza batean 
arreta ematea. 
- Konbentzioak, kortesia-arauak eta harreman eta jarraibide profesionalak, egoera gatazkatsuak konpontzeko 

erabiltzen direnak. 

• Hitz gabeko hizkuntzara egokitzea. 
- Eskaerak itzultzea, betetzea eta azaltzea. 

• Zerbitzu finantzarioetako iradokizun, kexa eta erreklamazioekin erlazionatutako formulario eta informazio-
dokumentu idatziak. 

- Egiaztatze-estrategiak ezartzea. 

• Argibideak eta errepikatzeko eskatzea, esanahiak egiaztatzea, esapideak beste modu batera esatea. 
- Zerbitzu finantzarioetako iradokizun, kontsulta, kexa eta erreklamazioen inguruko arreta aurrez aurrekoarekin edo 

telefono bidezkoarekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta oinarrizko terminologia, eta haiekin 
loturiko alderdi fonologikoak. 

- Zerbitzu finantzarioekin erlazionatutako esapide idiomatikoak. 
- Informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. 

• Atzerriko bezeroen herrialdeetako finantza-alorrarekin erlazionatutako arau eta ohitura oinarrizkoak. 
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- Diskurtso egituratua eskaera, iradokizun, kontsulta, kexa eta erreklamazioei arreta ematean. 

• Gomendioak, lehentasunak, konparazioak, eragozpenak, kontrakotasuna, desadostasunak eta beste 
batzuk adieraztea eta interpretatzea. 

 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
BULEGOTIKA 
 

Kodea: MF0233_2 

 

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

aplikazioak erabiltzea. 
 

Iraupena: 190 ordu 

 
 

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

Kodea: UF0319 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

informazioa bilatzeari, gordetzeari eta bidaltzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formatu eta lekuetan. 
- Informazio-iturriak Internetetik antolatzea, gero azkar aurkitzeko eta dauden euskarrietan berrerabiltzeko: 

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

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 

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

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

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

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

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

eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 
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Edukiak: 
1. Ordenagailuari buruzko sarrera (hardwarea, softwarea): 

- Hardwarea. 

• Tipologia eta sailkapenak. 

• Oinarrizko ekipo informatiko baten arkitektura. 

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

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

• Softwarearen definizioa eta software-motak. 

• Sistema eragileak: helburuak, konposizioa eta eragiketa. 

2. Ohiko sistema eragileen oinarrizko erabilera: 
- Sistema eragilea. 
- Interfazea. 

• Lan-ingurunearen atalak. 

• Lan-ingurunean mugitzea. 

• Lan-ingurunearen konfigurazioa. 
- Karpetak, direktorioak eta haiekin egiten diren eragiketak. 

• Definizioa. 

• Sortzea. 

• Izena aldatzea. 

• Irekitzea. 

• Kopiatzea. 

• Lekuz aldatzea. 

• Ezabatzea. 
- Fitxategiak eta haiekin egiten diren eragiketak. 

• Definizioa. 

• Sortzea. 

• Izena aldatzea. 

• Irekitzea. 

• Gordetzea. 

• Kopiatzea. 

• Lekuz aldatzea. 

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

• Sarbidea. 

• Sareko baliabideak bilatzea. 

• Sareko baliabideekin egin daitezkeen eragiketak. 

3. Interneten informazioa bilatzeari buruzko sarrera: 
- Internet zer den. 
- Interneteko aplikazioak enpresaren barruan. 
- Interneten historia. 
- Lotutako terminologia. 
- TCP/IP protokoloa. 
- Helbideratzea. 
- Interneteko sarbidea. 

• Hornitzaileak. 

• Motak. 

• Softwarea. 
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- Interneteko segurtasuna eta etika. 

• Etika. 

• Segurtasuna. 

• Edukiak. 

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

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

• Leihoak. 

• Mezu bat idaztea eta bidaltzea. 

• Posta irakurtzea. 

• Mezu elektronikoei erantzutea. 

• Mezuak antolatzea. 

• Mezu elektronikoak inprimatzea. 

• Helbide-liburua. 

• Mezuak iragaztea. 
- Web-posta. 

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

 
 

5.2. prestakuntza-atala 
TESTU-TRATAMENDUETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0320 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

dagokionez 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

EI1.1 Testu- eta autoedizio-prozesadoreen prestazioak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
eta tresnak deskribatzea. 
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EI1.2 Aplikazioaren morroiak eta txantiloiak erabiltzea edo dokumentu huts batzuekin dokumentuen txantiloiak sortzea, 
hala nola txostenak, gutunak, ofizioak, agur-orriak, ziurtagiriak, memorandumak, baimenak, oharrak, zirkularrak, 
jakinarazpenak, barne-oharrak eta eskabideak. 

EI1.3 Kolore eta formatu egokiek duten eraginen garrantzia azaltzea, erakunde tipo baten zenbait dokumentu eta estilo-
parametroak edo estilo-liburua abiapuntu hartuta. 

EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean dokumentuak prestatzea, testuak prozesatzeko 
bulegotika-tresnak eskaintzen dituen aukerak erabiliz. 

- Testua, taulak, grafikoak eta irudiak txertatzeko aplikazioa edo, behar bada, ingurunea erabiltzea. 

- Eskatutako dokumentuak prestatzeko behar diren funtzioak, prozedurak, morroiak eta, behar badira, laguntza-
eskuliburuak erabiltzea. 

- Aldez aurretik biltegiratu eta erabili den informazioa berreskuratzea (baldin eta ahal, behar eta komeni bada), 
transkripzio-akatsak saihesteko. 

- Sistema informatikoarekin datuak sartzean eta maneiatzean egiten diren hutsak zuzentzea, sortutako 
dokumentua eskuz edo aplikazioaren prestazioren baten bidez egiaztatuz (hala nola zuzentzaile ortografikoa, 
bilatu eta ordeztu, edo besteren bat). 

- Testuari formatu-ezaugarriak aplikatzea, kasu bakoitzean proposatutako dokumentuaren ezaugarrien arabera. 

- Testuan objektuak txertatzea, toki eta modu egokian, morroi edo tresnak erabiliz, eta irakurketa arintzea. 

- Goiburuak, orri-oinak, zenbakitzea, jauziak edo orrialdea konfiguratzeko beste elementu batzuk leku egokian 
gehitzea, dokumentuaren lehen orrialdea, sekzioak edo beste atal batzuk zehatz bereiziz. 

- Edukia azkarrago ulertzeko eta testuan errazago mugitzeko behar diren elementuak sartzea (indizea, oin-oharra, 
tituluak, erabilitakoa bibliografia, laster-markak, hiperestekak edo beste batzuk). 

- Testu-prozesadorearen aplikazioak dituen gainerako tresnak modu eraginkor eta egokian erabiltzea. 

- Mugitzeko, kopiatzeko edo ezabatzeko aplikazioak dituen funtzioak eta tresnak, datuen segurtasun-, osotasun- 
eta konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, erabiltzea. 

- Gorputzak teklatuaren aurrean duen jarrerak (beso, eskumutur eta eskuen jarrera) teklatua bizkorrago 
maneiatzea lortzeko eta jarrera desegoki baten ondorioz sortzen diren arrisku ergonomikoak saihesteko zer 
garrantzi duen jakitea. 

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

- Dokumentuaren atal bakoitzean aplikatu beharreko formatu-estilo egokiak eta autotestuak sortzea. 

- Inprimaki eta dokumentu normalizatuen txantiloiak egitea eta dagokien dokumentu-motarekin gordetzea. 

- Sortutako dokumentuen segurtasun- eta osotasun-arauak aplikazioaren funtzio egokiekin betetzea. 

- Sortutako edo aplikazioko txantiloietan emandako informazioa eta datuak txertatzea, eta, behar bada, morroien 
bidez informazio-iturriekin konbinatzea. 

 

Edukiak: 
1. Testuak tratatzeko programaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 

- Programan sartzea eta irtetea. 

- Testu-tratamenduaren pantailaren (interfazearen) deskribapena. 

- Dokumentuaren leihoa. 

- Egoera-barra. 

- Testuak tratatzeko aplikazioaren laguntza. 

- Tresna-barra estandarra. 

2. Sarrera, kurtsorearen desplazamendua, hautatzea eta dokumentuko testuarekin egin daitezkeen 
eragiketak: 
- Alderdi orokorrak. 

- Txertatzeko modua. 

- Gainidazteko modua. 

- Karaktere bat ezabatzea. 

- Kurtsorearen desplazamendua. 

- Testua hautatzeko zenbait modu. 

- Kopiatzeko eta itsasteko aukerak. 

- Arbelaren erabilera eta berezitasunak. 

- Karaktere bereziak txertatzea (sinboloak, zuriune zatiezina, etab.). 
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- Data eta ordua txertatzea. 

- Azken aldaketak desegitea eta berregitea. 

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

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

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

• Karaktereen arteko tartea. 

• Maiuskulak/Minuskulak. 

• Eragiketa horiei lotutako laster-teklak. 
- Paragrafoa. 

• Paragrafoak lerrokatzea. 

• Zenbait koska-mota menutik eta erregelatik erabiltzea. 

• Paragrafoen arteko eta lerroen arteko tartea. 

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

• Paragrafo eta lerroen ertzak. 

• Paragrafo eta lerroen itzaldurak. 

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

• Buletak. 

• Zerrenda zenbakituak. 

• Eskema zenbakiduna. 
- Tabulazioak. 

• Tabulazio-motak. 

• Tabulazioak tabuladoreen elkarrizketa-koadrotik ezartzea. 

• Tabulazioak ezartzeko eta aldatzeko, erregela erabiltzea. 

5. Orrialdea garatu beharreko dokumentu-motaren arabera konfiguratzea, aplikazioaren aukerak erabiliz. 
Inprimatu aurretik emaitza bistaratzea: 

- Orrialdearen konfigurazioa. 

• Marjinak. 

• Orrialdearen orientazioa. 

• Paperaren tamaina. 

• Orrialde-diseinua. 

• Marjinak aldatzeko erregela erabiltzea. 
- Dokumentua bistaratzea. 

• Dokumentu bat bistaratzeko moduak. 

• Zooma. 

• Aurrebista. 
- Goiburuak eta orri-oinak. Sortzea, ezabatzea eta aldatzea. 
- Orrialde-zenbakitzea. 

• Dokumentu jakin baten orrialdeen zenbakitze automatikoa. 

• Zenbakitzea ezabatzea. 

• Orrialde-kopuruaren formatua aldatzen. 
- Orri-ertzak. 
- Orri- eta sekzio-jauziak txertatzea. 
- Zutabeak txertatzea. 

• Hainbat estilotako zutabeak sortzea. 

• Dokumentuaren barruan zenbait tokitan zutabeak txertatzea. 
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- Oinean eta amaieran oharrak txertatzea. 

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

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

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

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

9.  Banako gutun-azalak eta etiketak, eta gutun-azal, etiketa eta dokumentuen ereduak sortzea, 
sorkuntzarako eta bidalketa masiborako: 
- Bidalketa masiborako ereduzko dokumentua sortzea: gutunak, gutun-azalak, etiketak edo posta elektronikoko 

mezuak. 
- Datu-artxiboak sortuz edo erabiliz hartzaileak hautatzea. 
- Gutun-azalak eta etiketak sortzea, konfigurazio-aukerak. 
- Posta-konbinazioa: dokumentura, inprimagailura edo posta elektronikora irtetea. 

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

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

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

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

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

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

16. Dokumentuak berraztertzeko tresnak erabiltzea, eta dokumentu konpartituekin lan egitea: 
- Makro-grabatzailea. 
- Makroak erabiltzea. 

 
 

5.3. prestakuntza-atala 
KALKULU-ORRIEN APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0321 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

EI1.1 Kalkulu-orriaren ezaugarriak, prozedurak eta morroiak identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Kalkulu-orrietako babes- eta segurtasun-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Dokumentazio administratiboa, zientifikoa eta ekonomikoa egiteko kasu praktikoetan, enpresa-esparruan balio 
onartua duten aplikazio informatikoak erabiliz, hau egitea: 

- Kalkulu-orriak sortzea, eta, datuen edukiaren arabera, ondo identifikatutako eta lokalizatutako liburuetan biltzea, 
dokumentua erabiltzeko egokia den formatu batekin. 

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

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

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

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

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

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

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

- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 
 

Edukiak: 
1. Kalkulu-orriaren aplikazioaren kontzeptu orokorrak eta funtsezko ezaugarriak: 

- Aplikazioa instalatzea eta hastea. 
- Aplikazioa konfiguratzea. 
- Programan sartzea eta irtetea. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko pantailaren deskribapena. 
- Kalkulu-orriaren aplikazioko laguntza. 
- Bistaratzeko aukerak (zooma, ikuspegiak, kalkulu-orriaren panelak izoztea, etab.). 

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

3. Datuak kalkulu-orrian sartzea: 
- Datu-motak: 

• Zenbakiak. 

• Alfanumerikoak. 

• Eguna eta ordua. 

• Formulak. 

• Funtzioak. 

4. Kalkulu-orria editatzea eta aldatzea: 
- Kalkulu-orria hautatzea. 

• Barrutiak. 

• Zutabeak. 

• Errenkadak. 

• Orriak. 
- Datuak aldatzea. 

• Gelaxka baten edukia editatzea. 

• Gelaxka edo gelaxka-barruti baten edukia ezabatzea. 

• Zuzentzaile ortografikoa erabiltzea. 

• Bilatzeko eta ordezteko tresnak erabiltzea. 
- Txertatzea eta ezabatzea: 

• Gelaxkak 

• Errenkadak. 

• Zutabeak. 

• Kalkulu-orriak 
- Hauek kopiatzea edo birkokatzea: 

• Gelaxkak edo gelaxka-barrutiak. 

• Kalkulu-orriak 

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

6.  Barrutien arteko eragiketak: 
- Barruti baten betetze bizkorra. 
- Zenbait barruti hautatzea (barruti anizkoitza, hiru dimentsioko barrutia). 
- Barrutien izenak. 
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7. Kalkulu-orri baten itxura aldatzea: 
- Gelaxka-formatua: 

• Zenbakia. 

• Lerrokatzea. 

• Letra-tipoa. 

• Ertzak. 

• Betegarria. 

• Babesa. 
- Zutabe eta errenkaden zabalera eta garaiera. 
- Zutabeak, errenkadak edo kalkulu-orriak ezkutatzea eta agertzea. 
- Kalkulu-orriaren formatua. 
- Kalkulu-orri baten izena aldatzea. 
- Baldintzazko formatuak. 
- Autoformatuak edo estilo aurredefinituak. 

8. Formulak. 
- Eragileak eta lehentasuna. 
- Formulak idaztea. 
- Formulak kopiatzea. 
- Erreferentzia erlatiboak, absolutuak eta mistoak. 
- Kanpo-erreferentziak eta estekak. 
- Formuletan akatsak konpontzea: 

• Akats-motak. 

• Akatsak konpontzen laguntzeko tresnak. 

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

 

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

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

12. Inprimatzea: 
- Inprimatze-areak. 
- Inprimatzeko zehaztapenak. 
- Orrialdearen konfigurazioa 

• Marjinak 

• Orientazioa 

• Goiburuak eta orri-oinak. 
- Aurrebista. 

• Inprimatzeko moduak. 

• Inprimagailua konfiguratzea. 

13. Datuekin lan egitea: 
- Datu-egiaztapenak. 
- Eskemak 
- Taulak edo datu-zerrendak sortzea. 
- Datu-zerrendak ordenatzea, eremu baten edo batzuen arabera. 
- Iragazkiak erabiltzea. 
- Aurreguztizkoak. 
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14. Berraztertzeko tresnak erabiltzea eta liburu konpartituekin lan egitea: 
- Iruzkinak txertatzea. 
- Kalkulu-orriko aldaketen kontrola. 
- Kalkulu-orri bat babestea. 
- Liburu bat babestea. 
- Liburu konpartituak. 

15. Bulegotika-paketeko beste aplikazio batzuetatik inportatzea: 
- Datu-baseekin. 
- Aurkezpenekin. 
- Testu-dokumentuekin. 

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

 
 

5.4. prestakuntza-atala 
DATU BASE ERLAZIONALETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0322 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

erlazionalei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

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

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

- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak ordenatzea. 
- Kalkulu-orrian egindako taula oinarri hartuta, datuak iragaztea. 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

EI1.20 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten dokumentu normalizatuak eta informazioa erabiliz, eta emandako 
estilo-liburuak kontuan hartuta, hauek egitea: 

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

 

Edukiak: 
1. Datu-basearen aplikazioaren sarrera eta kontzeptu orokorrak: 

- Datu-base bat zer den. 
- Datu-basearen aplikazioan sartzea eta irtetea. 
- Datu-basearen aplikazioaren leihoa. 
- Datu-basearen oinarrizko elementuak. 

• Taulak. 

• Ikuspegiak edo kontsultak. 

• Formularioak. 

• Txostenak. 
 

- Datu-base bat sortzeko zenbait modu. 
- Datu-base bat irekitzea. 
- Datu-base bat gordetzea. 
- Datu-base bat ixtea. 
- Datu-base baten segurtasun-kopia. 
- Datu-base bat berreskuratzeko eta mantentzeko tresnak. 

2. Taulak sortzea eta datuak tauletan sartzea: 
- Erregistro eta eremu kontzeptuak. 
- Taulak sortzeko zenbait modu. 

• Taula baten elementuak. 

• Eremuen propietateak. 
- Datuak taulan sartzea. 
- Taula baten eremuetan eta erregistroetan mugitzea. 
- Taula bateko erregistroak ezabatzea. 
- Taula bateko erregistroak aldatzea. 
- Datuak kopiatzea eta lekuz aldatzea. 
- Datuak bilatzea eta ordeztea. 
- Iragazkiak sortzea. 
- Eremuak alfabetikoki ordenatzea. 
- Taula baten formatuak. 
- Eremuetan indizeak sortzea 

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

• Taulen arteko erlazio-motak. 

4. Kontsultak edo ikuspegiak sortzea, aldatzea eta ezabatzea: 
- Kontsulta bat sortzea. 
- Kontsulta-motak. 

• Tauletako erregistroak hautatzea. 

• Taula baten elementuak. 
- Erregistroak, taularen egitura edo datu-basea aldatzea. 
- Kontsulta bat gordetzea. 
- Kontsulta bat exekutatzea. 
- Kontsulta baten emaitzak inprimatzea. 
- Kontsulta bat irekitzea. 
- Kontsulta-irizpideak aldatzea. 
- Kontsulta bat ezabatzea. 

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

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

 
 

5.5. prestakuntza-atala 
INFORMAZIOAREN AURKEZPEN GRAFIKOAK EGITEKO APLIKAZIO 
INFORMATIKOAK 
 

Kodea: UF0323 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

dagokienez. 
 

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

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

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

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

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

konfidentzialtasun-arauak bermatzen dituztenak, aplikatzea. 
 
A2: Aurkezpen grafikoko aplikazioen funtzioak erabiltzea, eta dokumentazioa eta informazioa hainbat euskarritan aurkeztea, 

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

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

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

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

lekuan erabiltzea (animazioak, audioa, bideoa eta beste zenbait). 
- Aplikazioaren laguntza-eskuliburuak erabiltzea gorabeherak edo sortutako zalantzak konpontzeko. 

EI2.3 Ezaugarriak ondo definituak dauzkan informazioa oinarri hartuta, emandako parametro batzuen arabera euskarri 
digitalean informazio horren aurkezpena egitea: 

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

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

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

 

Edukiak: 
1. Aurkezpenak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea: 

- Enpresa baten irudi korporatiboa. 

• Garrantzia 

• Erakundearen estilo-arauak errespetatzea 
- Aurkezpenen diseinua. 

• Informazio argia. 

• Ideia transmititzean konbentzitzea. 
- Emaitzak ebaluatzea. 
- Aurkezpenak antolatzea eta artxibatzea. 

• Informazioaren konfidentzialtasuna. 
- Egindako lana entregatzea. 

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

• Normala. 

• Diapositiba-sailkatzailea. 

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

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

• Testua txertatzea (diapositibatik, aurkezpenaren eskematik) 

• Testuaren formatua aldatzea. 
- Paragrafoen formatua. 

• Lerrokatzea. 

• Zerrenda zenbakituak. 

• Estiloak. 
- Taulak. 

• Taulak sortzea. 

• Errenkada eta zutabeekin egin daitezkeen eragiketak. 

• Gelaxkak horizontalki eta bertikalki lerrokatzea. 
- Marrazkiak. 

• Marrak. 

• Laukizuzenak eta karratuak. 

• Zirkuluak eta elipseak. 

• Autoformak. Itzalak eta 3D. 

• Erregelak eta gidariak. 
- Irudiak. Aurrediseinatuak eta txertatuak. 
- Grafikoak. 

• Grafikoak sortzea. 
- Diagramak. 

• Organigramak eta zenbait diagrama-estilo sortzea. 
- WordArt edo testu artistikoa. 
- Soinuak eta filmak txertatzea. 

• Objektuen formatua. Betegarriak. 

• Marrak. 

• Itzal edo 3D efektuak. 

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

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

7. Diapositibak zenbait euskarritan inprimatzea: 
- Orrialdea konfiguratzea. 
- Goiburuak, oinak eta zenbakitzea. 
- Inprimatze-formatuak konfiguratzea. 
- Inprimatzeko aukerak. 
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8. Diapositiba-aurkezpena, lekua eta azpiegitura kontuan izanda: 
- Elementuak animatzea. 
- Diapositiben trantsizioa. 
- Denbora-tarteak. 
- Aurkezpena konfiguratzea. 

• Aurkezpena hizlariarekin egitea. 

• Aurkezpena azalpenean. 

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

6. prestakuntza-modulua:  
PRODUKTU ETA ZERBITZU FINANTZARIOEN MERKATARITZAKO ETA 
ADMINISTRAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0114 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktu eta zerbitzu finantzarioen inguruko aholkularitza-, merkaturatze- eta kontratazio-eragiketak egitea 
banketxeetako bezeroekin, tresna informatikoen eta merkaturatze-kanalen bidez. 

EI1.1 Informazioa argi eta zehatz helaraztea bezeroari, ahoz eta/edo idatziz. 
EI1.2 Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
EI1.3 Bezeroa eta haren inbertsio-, aurrezki- edo finantziazio-premiak identifikatzeko lanetan parte hartzea, galdera 
egokiak eginez, bezeroak kudeatzeko tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 
EI1.4 Bezeroei produktu eta zerbitzu finantzarioen inguruko aholkularitza eskaintzeko lanetan parte hartzea, produktu 
eta zerbitzuon ezaugarriak, abantailak, eragozpenak eta zerga-efektuak argi azalduz merkaturatzeko kanal desberdinen 
bidez. 
EI1.5 Bezeroak leialtzen saiatzea, egoera bakoitzari dagozkion idazkiak eginez (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, 
etab.), argi eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, 
mugikorretako mezuak, etab.). 

A2: Finantza-erakunde tipo baten kutxako eragiketak egitea eta kontu-sistemari buruzko informazioa prestatzea, 
kontabilitate-metodologia eta kontabilitate-plan orokor berriaren printzipioak eta arauak egoki aplikatuz. 

EI2.1 Banku-eragiketak kutxazain automatikoen bidez egiten laguntzea. 
EI2.2 Eskudirutako eragiketak eta dibisa-trukekoak nola egiten diren egiaztatzea, eta gerta daitezkeen iruzur-egoerak 
identifikatzea. 
EI2.3 Kutxako eragiketen kontabilizazioan parte hartzea, idazpenak kontabilitate-plan orokor berriaren printzipioen eta 
arauen arabera erregistratuz banketxeetako aplikazio informatikoen bidez . 

A3: Ondare-inbertsiorako eta aurreikuspenerako, banku-zerbitzuetarako eta aseguruetarako dauden aukerak aztertzea, 
bakoitzaren ezaugarriak eta espezifikazioak identifikatuz. 

EI3.1 Bezero tipo baten profila eta beraren inbertsio-beharrak ematen diren lan-ingurune erreal batean: 
- Merkatuan dauden ondare-inbertsioko eta aurreikuspeneko produktuei buruzko informazio beharrezkoa lortzea. 
- Proposatutako inbertsio-produktu bakoitzaren zerga-ondorioak aztertzea. 
- Bezeroaren ezaugarriak aintzat harturik, hari gehien komeni zaizkion inbertsio- edo aurreikuspen-aukera 

egokienak eskaintzea. 
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- Inbertsio- edo aurreikuspen-aukera guztien bilakaerari buruzko informazioa ematea aldiro, eta guztien azterketa 
konparatiboa egitea. 

A4: Bezeroei arreta ematea, iradokizunak, kontsultak, kexak eta/edo erreklamazioak kontuan hartuz, helburu hauek lortzeko:  

EI4.1 Iradokizun, kontsulta, kexa eta erreklamazioetako elementuak identifikatzea.  

EI4.2 Egoeraren eta bezeroaren arabera egon daitezkeen konponbideak argumentatzea, konfiantza-giroa sortuz, eta 
entzute aktiboa eta asertibitate-teknikak behar bezala erabiliz. 

EI4.3 Egon daitezkeen mekanismo estrajudizialen inguruko aholkularitzan laguntzea. 

EI4.4 Iradokizunak eta kontsultak bideratzen hasteko dokumentu beharrezkoak idaztea, ezarritako prozedurari eta 
indarrean den araudiari jarraituz.  

EI4.5 Finantza-erakundeetako produktu eta zerbitzuen erreklamazio-egoera bat abiapuntu harturik: 

- Egoera bakoitzerako egokiena dirudien gatazkak konpontzeko estrategia aukeratzea eta aplikatzea. 

- Aldeen arteko akordiora iristen laguntzen duten jarrera objektiboak proposatzea.  

- Zorrotz, labur eta egoki egitea behar diren txostenak. 

- Produktu edo zerbitzu baten kontratuan jasotzen diren alderdi eta klausuletan gatazkak sor ditzaketen eta 
sortzen ez dituzten alderdiak zein diren bereiztea. 

A5: Gizarte-alorrarekin eta zerbitzu finantzarioekin erlazionatuak dauden atzerriko hizkuntza bateko ahozko arrazoibideetatik 
informazioa lortzea eta interpretatzea, aurrez aurre nahiz edozein komunikabide eta euskarriren bidez igorriak izanik, zarata 
eta distortsio gehiegirik izan gabe. 

EI5.1 Produktu eta zerbitzu finantzarioen alorreko eta aseguru pribatuen alorreko erregistroak identifikatzea: 
iradokizunak, kontsultak, kexak, erreklamazioak, finantza- eta aholkularitza-beharrak detektatzea, eta abar. 

EI5.2 Ingurune pertsonaleko (identifikazio pertsonala, interesak eta beste), familiako eta bezeroen ingurune 
profesionaleko gaiei buruzko elkarrizketa ez-formalak interpretatzea, erantzun egoki bat eman ahal izateko. 

EI5.3 Azkar bereiztea hainbat komunikazio-helburutarako (aholkuak eta azalpenak ematea, deskribatzea, iradokitzea eta 
beste) erabiltzen diren elementu linguistikoak, baita hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak ere. 

EI5.4 Zerbitzu finantzarioetako bezeroen eskaerak eta produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa-eskaerak abiapuntu 
hartuta : elkarrizketako ideia nagusiak ulertzea, diskurtsoen erritmoari erraz jarraikiz. 

EI5.5 Bere jarduera-eremuko beste profesional batzuekin ahozko komunikazioak izatean xehetasun garrantzitsuak eta 
lexiko tekniko propioa identifikatzea. 

EI5.6 Zerbitzu finantzarioetako informazio eta dokumentu askotarikoak, edozein euskarritan eta atzerriko hizkuntzan 
idatziak, autonomiaz interpretatzea, informazio orokor eta espezifikoak lortzea edo punturik garrantzitsuenak 
laburbiltzea. 

EI5.7 Zerbitzu finantzarioen alorreko jarduerekin erlazionatutako dokumentuak edo formularioak idaztea eta/edo 
betetzea atzerriko hizkuntza batean, euskarri guztietan, hizkuntza tekniko egokia erabiliz eta zuzentasun formal, lexiko, 
ortografiko eta sintaktikoari eutsiz. 

EI5.8 Atzerriko hizkuntzan gerta daitezkeen gertakari eta erreklamazioei kasu egitea, informazioa modu egokian ulertuz 
eta egoera bakoitzari dagokion moduan jokatuz. 

A6: Bilaketa-, berreskuratze- eta posta-aplikazioen eta agenda elektronikoen funtzioak informazioa jasotzeko, igortzeko eta 
erregistratzeko prozesuetan erabiltzea.  

EI6.1 Informazioa antolatzea, sistema eragilearen bilaketa-tresnak erabiliz. 

EI6.2 Behar diren fitxategi edo karpetak sortzea, bulegoko beharren arabera; fitxategiei izena jartzea edo aldatzea, eta 
jasotako jarraibideen arabera gehien erabili beharreko karpeta edo fitxategietara sartzeko jarraibideak sortzea. 

EI6.3 Erakunde bateko korrespondentzia eta informazioa bidaltzeko eta jasotzeko barne-prozedurei jarraituz, posta 
egunero irekitzea, mezua heldu dela egiaztatzea, hartzaileak eranstea eta behar diren fitxategiak atxikitzea. 

A7: Dokumentazioa eta informazioa hainbat euskarritan prestatzea, objektu askotarikoak txertatuz eta testu-prozesadoreen, 
kalkulu-orrien eta aurkezpen grafikoen funtzio egokiak erabiliz. 

EI7.1 Testu-prozesadoreen, kalkulu-orrien eta aurkezpen grafikoen prestazioak, prozedurak eta morroiak identifikatzea 
eta erabiltzea. 

EI7.2 Dokumentuak kalitate-estandar jakin batzuen arabera prestatzeko eta aurkezteko hainbat egoeratan, informazio-
mota bakoitzerako formaturik egokiena hautatzea eta aplikatzea gero aurkezteko, dokumentazioa aurkezteko 
baliabiderik egokienak hautatuz eta erabiliz, modu integratu eta egokian, dokumentuaren ezaugarriekin bat datorren 
aurkezpena lortzeko. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  

EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  

EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
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EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 

EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 

EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 

1. Produktu eta zerbitzu finantzarioak merkaturatzea. 
- Bezeroen segmentazioa. 

- Bezeroak leialtzea. 

- Salmenta- eta aholkularitza-tekniken aplikazioa. 

2. Ondare-inbertsioko eta aurreikuspeneko produktuen analisia. 
- Ondare-inbertsioko eta aurreikuspeneko produktu guztiei buruzko informazioa lortzea. 

- Inbertsio-mota bakoitzaren zerga-tratamendua aztertzea. 

- Bezeroari gehien komeni zaizkion aukerak aztertzea. 

- Bezeroari bere inbertsioen berri ematea aldian behin. 

3. Kutxako eragiketen kudeaketa administratiboa 
- Kutxazain automatikoa erabiltzea eta haren mantentze-lanak egitea. 

- Eskudiru-eragiketen erregistroa. 

- Dokumentu-euskarriak erabiltzea eskudiru-eragiketetan. 

- Zerga-iruzurreko eragiketak hautematea. 

- Dibisak trukatzea. 

4. Kontabilitate-kudeaketa bankuen aplikazio informatikoetan. 
- Kontabilitate Plan Orokor berria. 

- Idazpenen erregistroa. 

- Liburu nagusia lortzea. 

- Egiaztapen-balantzeak lortzea. 

- Erregularizazio-idazpenak eta itxierako idazpenak erregistratzea. 

- Emaitzen kontua eta egoera-balantzea lortzea. 

- Bezeroarentzako arreta, kontsulten kudeaketa. 

- Bezeroari arreta emateko teknikak. 

- Produktu eta zerbitzu finantzarioen arrazoibide komertziala. 

- Dokumentuak idaztea. 

- Kexak eta erreklamazioak. 

- Kexen eta erreklamazioen tratamendu espezifikoa. 

- Klausula bereziak. 

- Txostenen eta dokumentuen arrazoibidea.  

- Egoera gatazkatsuak bideratzea. 

5. Atzerriko hizkuntza batean komunikatzea produktu eta zerbitzu finantzarioak merkaturatzeko jarduera 
guztietan: 
- Bisitariekiko harrera- eta arreta-zerbitzuak atzerriko hizkuntzan egitea, parte-hartzaileen usadio eta ohiturak 

kontuan hartuz.  

- Atzerriko hizkuntzan idatzitako testuak itzultzea eta interpretatzea. 

- Telefono bidezko komunikazioa eta komunikazio telematikoa atzerriko hizkuntzan. 

- Enpresan erabiltzen diren eta ohikoak diren idatziak atzerriko hizkuntzan egitea. 

6. Bulegotika. 
- Dokumentazioa lortzea: Internet. Intraneta. 

- Dokumentuen aurkezpena: Idatziak. Grafikoak. Animatuak. 

- Dokumentazioa igortzea eta jasotzea: Posta elektronikoa. Web-orriak. 

- Prozesu informatikoa berrikustea eta zuzentzea: Inplikazioak. Segurtasuna. Isilpekotasuna. Artxiboak suntsitzea. 
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7. 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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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0989_3: 
Produktu eta zerbitzu 
finantzarioen aholkularitza 
eta kudeaketa 
administratiboa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

2 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 

MF0990_3:  
Kutxaren kudeaketa 
administratiboa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 

MF0991_3:  
Zerbitzu finantzarioetako 
bezeroen iradokizunei, 
kontsultei, kexei eta 
erreklamazioei erantzutea eta 
haiek bideratzeko zuzemenak 
egitea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

2 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 

MF0992_3:  
Atzerriko hizkuntza 
profesionala zerbitzu 
finantzarioen inguruko 
aholkularitza eta 
kudeaketarako 

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan lizentziaduna (hizkuntza: 
atzerrikoa) edo beste baliokideren bat. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu:  

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan (hizkuntza: atzerrikoa) edo 
beste baliokideren batean lizentziatzeko 
ikasketen ziklo bat gainditu izana.  

• Atzerriko hizkuntza-gaitasunaren ziurtagiri 
edo akreditazio-diploma ofiziala, hala nola 
Hizkuntza Eskola Ofizialeko maila 
aurreratuaren ziurtagiria, horren 
baliokideren bat edo maila handiagoko bat. 

• Atzerriko hizkuntza hitz egiten den 
herrialde batean egindako ikasketen 
unibertsitate-titulua, dagokion 
homologazioarekin. 

2 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 

MF0233_2:  
Bulegotika 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 
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• Administrazioa eta kudeaketa eta 
Informatika eta komunikazioak lanbide-
arloetako goi-mailako teknikaria. 

• Administrazioa eta kudeaketa eta 
Informatika eta kudeaketa lanbide-
arloetako 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

 

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

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

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M2) / 15 IKASLE AZALERA (M2) / 25 IKASLE 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa 

45 60 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa 

X X X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa 

− 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 

− Hizkuntza bat ikasteko programa informatikoak. 

− Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

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

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

probak gainditu izana. 
- 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 

 



 

 

 



 

 

 
 


