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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
INGURUMEN-INTERPRETAZIOA ETA -HEZIKETA 
 
KODEA 
SEAG0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Segurtasuna eta ingurumena 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ingurumen-kudeaketa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SEA252_3 Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa (814/2007 ED, ekainaren 22koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Ingurumenaren inguruan komunikatzea, haren balioak eta problematika interpretatzea, eta ingurumen-kontserbazioan eta -
hobekuntzan laguntzeko pertsonak gidatzea eta trebatzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0803_3: Pertsona-taldeak ingurunean eta haren irudikapenetan gidatzea, haiek ingurumenarekiko sentsibilizatzeko 

eta trebatzeko. 
-  UC0804_3: Ingurumenari eta haren balioei buruz informatzea. 
-  UC0805_3: Giza jardueren eta ingurune sozionaturalaren arteko eragina interpretatzea. 
-  UC0806_3: Ingurumen-heziketako programak garatzea eta heziketa-prozesuak bideratzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

Lanbide-esparrua 
Programa puntualetan edo luzeetan lan egin dezake, arlo hauetan: informazioa, komunikazioa, prestakuntza, 
ingurune sozionaturaleko ingurumen-interpretazioa eta -heziketa, ingurune naturalean laguntzeko eta gidatzeko 
jarduerak. 
Ingurumen Hezkuntzako programak garatzea helburu duten erakunde publiko edo pribatuetan jarduten du. Besteak 
beste: Administrazio publikoak: hezkuntzako eta ingurumeneko arloetan eskumenak dituzten estatuko erakundeak, 
autonomia-erkidegoetakoak edo udaletakoak. 
Irabazi-asmorik gabeko zein irabazi-asmoa duten erakundeak (enpresak, elkarteak, sindikatuak, ingurumen-
fundazioak eta natura babestekoa, eta abar), erabiltzaileari berari zuzenean zerbitzuak eskaintzen dizkiotenak edota 
zerbitzu edo programa publikoak kudeatzean dituztenak. Autonomo gisa, zerbitzuak zuzenean eskainiz, edo beste 
teknikari batzuekin batera enpresa propioa sortuz. 

Ekoizpen-sektoreak 
Zentro, ekipamendu eta espazio hauetan lan egin dezakete: Ingurumen-ikerketa, -informazio eta -dokumentazioko 
zentroak. Ingurune sozionaturaleko interpretazio-zentroak. 
Ingurumen-prestakuntzako zentroak. Bisitari-zentroak eta antzekoak. Lorategi botanikoak eta parke zoologikoak. 
Ingurumen-heziketako ekipamenduak: Natura-gelak, eskola-abeltegiak, eskola-herriak, lan-eremuak. Natura-
inguruneak, landa-eremuak, hirikoak eta industrialak. 6 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Ingurumen-hezitzailea. 
Natura-monitorea 
Ingurumen-gidaria. 
Ingurune sozionaturaleko interpretazio-gida. 
Ingurumen-ekipamenduetako monitorea. 
Ingurumen-heziketako monitorea. 
Ingurumen-informatzailea. 
Ingurumen-kanpainetako monitorea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0729: Natura- edo hiri-ingurunean 
orientatzea eta ibilbideak marraztea. 30 

UF0730: Natura- edo hiri-ingurunean 
ibilbideak planifikatzea eta taldea 
gidatzea. 

40 MF0803_3 
Ingurunean orientatzeko eta moldatzeko 
jarduerak 

100 

UF0731: Babestea eta laguntzea natura- 
edo hiri-ingurunean taldea gidatzean. 30 

UF0732: Elementu abiotikoak, biotikoak 
eta antropikoak. 30 

UF0733: Ekologia eta paisaiaren 
interpretazioa. 40 MF0804_3 

Ingurumenaren egitura eta dinamika 100 

UF0734: Dokumentazioa eta ingurumen-
informazioaren hedapena. 30 

UF0735: Ingurumen-inpaktua giza 
jardueretan. 40 

UF0736: Ingurumen-jardunbide egokiak, 
gizarteko eta ingurumeneko 
problematikaren irtenbidean. 

30 MF0805_3 
Giza jarduerak eta ingurumen-problematika 100 

UF0737: Ingurumen-interpretazioa eta -
heziketa garatzeko natura- eta gizarte-
baliabideak. 

30 

UF0738: Ingurumen-heziketa eta 
erabilera-eremuak. 40 

UF0739: Ondarearen interpretazioa, 
komunikazio- eta kudeaketa-estrategia 
gisa. 

40 MF0806_3 
Ingurumen-heziketako programak 120 

UF0740: Ingurumen-heziketako 
programak eta jarduerak gauzatzea. 40 

MP0155 
Ingurumen-interpretazioko eta -heziketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 500  
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1. gaitasun-atala 

1
2
3
4

PERTSONA-TALDEAK INGURUNEAN ETA HAREN 
IRUDIKAPENETAN GIDATZEA, HAIEK INGURUMENAREKIKO 

SENTSIBILIZATZEKO ETA TREBATZEKO 
 

2. gaitasun-atala 
INGURUMENARI ETA HAREN BALIOEI BURUZ INFORMATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

GIZA JARDUEREN ETA INGURUNE SOZIONATURALAREN 
ARTEKO ERAGINA INTERPRETATZEA. 

 
4. gaitasun-atala 

INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK GARATZEA ETA 
HEZIKETA-PROZESUAK BIDERATZEA 
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1. gaitasun-atala:  

1 PERTSONA-TALDEAK INGURUNEAN ETA HAREN IRUDIKAPENETAN 
GIDATZEA, HAIEK INGURUMENAREKIKO SENTSIBILIZATZEKO ETA 
TREBATZEKO  
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KKooddeeaa: UC0803_3 
 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk::  
LB1: Inguruneko gertakizunen aurrean esku hartzeko eta orientatzeko teknikak aplikatzea. 

BI1.1 Gerta litezkeen gorabeherak detektatu eta aztertu egiten dira, materiala eta baliabideak behar bezala 
hautatzeko. 
BI1.2 Gerta litezkeen gorabeheretan esku hartzeko eta orientatzeko behar diren materialak eta baliabideak 
hautatzen dira. 
BI1.3 Mapa topografikoak eta tematikoak interpretatzen dira, jarduera gauzatuko den ingurunearen kondizioen eta 
erabileren inguruko informazioa lortzeko, eta orientatzeko. 
BI1.4 Teknika, material eta tresna kartografikoak eta orientaziokoak ingurunea interpretatzeko eta inguruneko 
interesguneak kokatzeko erabiltzen dira. 
BI1.5 Erabiltzaileen segurtasunerako eta gozamenerako eta ingurunearen kontserbaziorako erabiltzen eta 
errespetatzen da seinaleztapena. 
BI1.6 Taldeekin ingurunean jarduerak gauzatzean gerta litezkeen ustekabekoetan eta gorabeheretan bizirauteko 
teknikak behar bezala aplikatzen dira. 
BI1.7 Erabilitako materiala eta baliabideak berrikusi egiten dira jarduera amaitzean. 

LB2: Pertsona-taldeak ingurunetik eta haren irudikapenetatik bideratzea. 
BI2.1 Jardueretan garatutako segurtasun- eta antolamendu-neurriak behar bezala errespetatzen eta aplikatzen 
dira. 
BI2.2 Norberaren ekipamendua eta parte-hartzaileena gainbegiratu egiten da, jarduera gauzatzeko egokia dela 
egiaztatzeko. 
BI2.3 Taldeko kideei ingurumena kontserbatzeko jokabide-arauak jakinarazten zaizkie, eta betetzen dituztela 
kontrolatzen da. 
BI2.4 Taldea ingurunean gidatzen da, goza dezaten, haien ezagutza handiagotu dadin eta ingurunea 
errespetatzeko jokaerak hobe ditzaten. 

LB3: Inguruneko baliabideak eta azpiegiturak erabiltzea, ingurumen-heziketako programak eta jarduerak garatzeko. 
BI3.1 Natura- eta gizarte-baliabideak programak eta jarduerak garatzeko oinarrizko elementutzat eta elementu 
irisgarritzat jotzen dira. 
BI3.2 Ingurunean dauden ekipamenduak, azpiegiturak eta baliabideak identifikatzen dira, programak eta jarduerak 
garatzeko. 
BI3.3 Ingurunean dauden ekipamenduak, azpiegiturak eta baliabideak garatuko den jardueraren elementu osagarri 
gisa erabiltzen dira. 

LB4: Istripua izan duen pertsonaren hasierako balorazioa egitea, esku hartzeko behar diren protokoloak aplikatzeko. 
BI4.1 Informazioa tokian bertan jasotzen da, inguruan dauden pertsonei gertatutakoari buruz galdetuta. 
BI4.2 Aintzat hartzen dira istripua izan duen pertsonaren bizia arriskuan jar dezaketen larritasun-zeinuak. 
BI4.3 Aire-bidearen iragazkortasuna, aireztapena, zirkulazioa eta konorte-maila aztertzen dira, neurri egokiak 
hartzeko. 
BI4.4 Inpaktuaren ezaugarri biomekanikoak aztertzen dira, istripua izan duen pertsonari lotutako lesioak 
detektatzeko. 
BI4.5 Istripuaren eta hasieran egindako balorazioaren berri ematen zaio osasun-zerbitzu hurbilenekoari, eta 
aplikatuko diren maniobren inguruan galdetu behar zaie, baita beste zer baliabide izan daitekeen beharrezkoa ere. 

LB5: Istripua izan duen pertsonari laguntzeko oinarrizko teknikak aplikatzea, ezarritako lehen laguntzako protokoloen 
arabera. 

 
 
 



 
 

Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa 
 

BI5.1 Istripu baten ondorioz arnasteko arazoak dituen pertsona batekin erabiltzeko aireztapen-euskarriko 
oinarrizko teknikak ezagutzen eta aplikatzen dira. 
BI5.2 Istripu baten ondorioz lesioak (haustura, zaintiratua eta abar) edo kanpo-odoljarioa dauzkan pertsona 
batekin erabiltzeko oinarrizko immobilizazio- eta hemostasia-teknikak ezagutzen dira, eta aplikatzen. 
BI5.3 Animaliaren batek heldu dien edo hozka egin dien, substantzia erresumingarriak ukitu dituzten edo 
erredurak, izozketak eta eragile fisikoek eragindako bestelako lesioak izan dituzten pertsonei lesioaren araberako 
oinarrizko zaintza egokiak aplikatzen zaizkie. 
BI5.4 Osasun-zerbitzu hurbilenekoari egindako maniobren berri ematen zaio, eta, hala badagokio, istripua izan 
duen pertsona lekuz aldatzeko garraiobideren bat eskatzen da. 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Mapa topografikoak eta kartografia tematikoa. Planisferioa. Izar-mapak. Aireko argazkia. Orientazio-tresnak. Behaketa-
tresnak. Irratiak eta komunikatzeko ekipoak. Esku-argia. Sokak. Erabilera askoko labana Su-pizgailua eta pospoloak. Ur-
ontziak. Motxila. Kanpadendak, isolatzaileak, lo-zakuak. Landa-bibliografia. Lokomozio-bitartekoak. Lehen laguntzetako 
botikina. 

Lanaren emaitzak edo produktuak 
Bisitariak hartzea eta arreta ematea. Parte-hartzaileak gogobetetzea eta seguru sentitzea. Parte-hartzaileak 
ingurumenarekiko sentsibilizatzea. Ibilbideak hobetzeko proposamenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapa topografikoak eta kartografia tematikoa. Planisferioa. Izar-mapak. Aireko argazkia. Landa-bibliografia. Baliabideen 
eta ekipamenduaren gidak. Bibliografia eta dibulgazio-material didaktikoa. Kudeaketa-planak. Ingurumen-legedia. 
Jarduerak ebaluatzeko datuak. Erabilera publikoko estatistikak egiteko datuak. Ingurune-egoerari buruzko txostenak 
egiteko datuak. 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
IINNGGUURRUUMMEENNAARRII  EETTAA  HHAARREENN  BBAALLIIOOEEII  BBUURRUUZZ  IINNFFOORRMMAATTZZEEAA  

 
KKo

2 
oddeeaa:: UC0804_3 

 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Ingurunea osatzen duten elementuak eta haien arteko erlazioak identifikatzea, taldea osatzen duten pertsonek 
ingurunea interpretatu eta ezagut dezaten. 

BI1.1 Ingurunea osatzen duten elementu abiotikoak (geologia eta zoruak, ura eta klima) aintzat hartzen dira taldea 
osatzen duten pertsonek interpretatzeko. 
BI1.2 Elementu biotikoak (flora eta fauna) aintzat hartzen dira. 
BI1.3 Ingurunea osatzen duten elementu antropikoak (zoruaren erabilera, azpiegiturak eta hiriguneak) aintzat 
hartzen dira. 
BI1.4 Inguruneko elementuen arteko elkarrekintzekin lotutako informazioaren, energiaren eta materiaren zikloak 
aintzat hartzen dira. 

LB2: Ingurunearen paisaia-ezaugarriak denborarekiko izan duten bilakaerarekin lotzea, ingurunearen aldaketan eragiten 
duten alderdiak baloratzeko. 

BI2.1 Prozesu geomorfologikoak (orogenia, higadura eta abar) identifikatzen dira, ingurunea zuzenean behatuz. 
BI2.2 Elementu biotikoek ingurune fisikoan duten eragina identifikatzen da, eta alderantziz. 
BI2.3 Paisaia moldatzen duten ohitura eta erabilera historiko eta tradizionalak aintzat hartzen dira. 
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BI2.4 Jarduera teknologikoak eta industriak eragindako paisaiaren moldaketa aintzat hartzen da. 
BI2.5 Aldi desberdinetako aireko argazkien interpretazio-teknikak erabiltzen dira paisaiaren bilakaera aztertzeko. 

LB3: Ingurumen-informazioa dokumentatzeko eta hedatzeko teknikak aplikatzea. 
BI3.1 Ingurumen-informazioa biltzeko, sistematizatzeko, artxibatzeko eta eguneratzeko teknikak ezagutzen dira, 
eta aplikatu egiten dira ingurumen-heziketako programak eta jarduerak garatzeko. 
BI3.2 Oinarrizko ingurumen-informazioa biltzen eta erauzten da, eta mezuak, dibulgazio-material didaktikoak, 
hitzaldiak eta ingurumen-heziketako jarduerak egiten dira. 
BI3.3 Zenbait hedapen-baliabide erabiltzen dira, hala nola eskemak, informazio-panelak, material didaktikoak eta 
dibulgaziokoak, hizkuntza argia erabiliz, talde bakoitzaren ezaugarriei egokitua. 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Ordenagailu pertsonala eta konexio telematikoa. Ingurumen-dokumentazioko, -ikerketako eta -interpretazioko zentroak. 
Oinarrizko ingurumen-analisirako eta laginketarako ekipamenduak. Inguruneko azpiegiturak eta baliabideak (ibilbideak, 
behatokiak, begiratokiak, panel tematikoak). Bibliografia orokorra eta landa-bibliografia, tokiko prentsa eta erkidegokoa, 
ingurumen-araudiari eta -informazioari buruzko datu-baseak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Ingurumenaren egoerari buruzko txostenak, azterketa analitikoak eta laburpenak. Datu-baseak. Liburuxkak, informazio-
panelak, argitalpenak, kartelak, unitate didaktikoak, jardunbide egokien eskuliburuak eta abar. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ingurumen-legeria eta -dokumentazio tekniko eguneratua. Txostenak eta estatistikak. Ordenazio-, erabilera- eta 
kudeaketa-planak. Ingurumenarekin errespetuz jokatzeari buruzko informazioa. Kartografia, aireko argazkiak, 
bibliografia. 
 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
GGIIZZAA  JJAARRDDUUEERREENN  EETTAA  IINNGGUURRUUNNEE  SSOOZZIIOONNAATTUURRAALLAARREENN  AARRTTEEKKOO  EERRAAGGIINNAA  
IINNTTEERRPPRREETTAATTZZEEAA..  

 
KKo

3 
oddeeaa:: UC0805_3 

 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Ingurunean eragiten duten giza jarduerak identifikatzea, ingurumen-orekako eta jasangarritasuneko irizpideak 
garatzeko. 

BI1.1 Inguruneko ezaugarrietan eragiten duten eta ezaugarriok eraldatzen dituzten giza jarduerak aztertzen eta 
identifikatzen dira. 
BI1.2 Giza ekintzek ingurunean dituzten eraginak, negatiboak zein positiboak, detektatzen dira. 
BI1.3 Giza jarduerak dituen eraginak ebaluatzeko ezarritako irizpideak aztertzen dira. 
BI1.4 Giza jarduerak baloratu egiten dira, haien jasangarritasun-mailaren eta ingurumen-koherentziaren arabera. 

LB2: Ingurumen-arazo baten oinarrizko osagaiak aztertzea, baloratzeko eta, hala badagokio, alternatiba jasangarriak 
proposatzeko. 

BI2.1 Ingurumen-arazoak eta haiek giza jardueretan eragiten dituzten mugak detektatzen dira. 
BI2.2 Ingurumen-arazoen oinarrizko osagaiak identifikatzen dira (kausak, efektuak, eragileak eta haien pertzepzio 
soziala). 
BI2.3 Ingurumeneko bilketa-, analisi-, diagnostiko- eta balorazio-metodoak eta -teknikak aintzat hartzen eta 
erabiltzen dira, alternatiba jasangarriak proposatzeko. 

LB3: Giza jarduerek eragiten dituzten ingurumen-inpaktuen inguruan sentsibilizatzea. 

 
 
 



 
 

Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa 
 

BI3.1 Inguruneari eragiten zaizkion ingurumen-inpaktuak detektatzen eta aztertzen dira. 
BI3.2 Inpaktu horiek gizakien ingurunean eta bizi-kalitatean dituzten eraginak aintzat hartzen dira, eta behar bezala 
komunikatzen. 
BI3.3 Ingurunea gehien errespetatzen duten eta jasangarrienak diren jokabideak aintzat hartzen dira, eta behar 
bezala komunikatzen. 
BI3.4 Gizartearen eta ingurumenaren arazoekiko sentikortzeko eta haiek konpontzen parte hartzeko teknikak eta 
metodoak aintzat hartzen eta aplikatzen dira. 

LB4: Ingurumen-jardunbide egokiak hautematea eta erakustea, eta erantzun hezigarriak sortzea. 
BI4.1 Giza jarduerek sortutako eraginen neurri zuzentzaileak identifikatzen dira. 
BI4.2 Inguruneko giza jardueretako ingurumen-jardunbide egokiak (tradizionalak zein gaur egungoak) detektatzen, 
hedatzen eta sustatzen dira. 
BI4.3 Heziketa-programak prestatzen dira, eta hautemandako ingurumen-arazoetan, neurri zuzentzaileetan, 
ingurumen-koherentzia egokian eta taldearen ezaugarrietan oinarrituta garatzen dira. 

LB5: Indarrean dagoen ingurumen-araudia komunikatzea eta bete dadin bultzatzea. 
BI5.1 Ingurumenaren arloan aplikatu behar diren araudiak (nazioartekoa, Europakoa, Espainiakoa, erkidegokoa 
eta tokikoa) bildu, sistematizatu eta aintzat hartzen dira, eta kontrolatu egiten dira. 
BI5.2 Ingurumenaren arloko legedia urratzen duten giza jarduerak ezagutarazten zaizkie taldeko kideei, eta 
ingurumena bereziki kaltetzen dutenak nabarmentzen zaizkie eta haiekiko sentsibilizatzen dira. 
BI5.3 Ingurumenaren arloan indarrean dagoen legediaren urraketak hautematen dira, eta agintari eskudunei 
jakinarazten zaizkie. 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Inpaktu-gaitasun matrizeak. AMIA taulak. Gaiari buruzko bibliografia. Ingurumeneko jardunbide egokien eskuliburuak. 
Ingurumen-pertzepzioari buruzko inkesta soziologikoak. Ingurumen-inpaktuaren azterketak eta adierazpenak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Jarduera propioetarako edo tokiko jardueretarako ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuak. Jokabideak eta jarrerak 
aldatzea. Giza jarduerekin lotutako inpaktuen mapak eta inpaktuen berri emateko bestelako baliabideak. 
Parte-hartzaileak ingurumenaren arloan sentsibilizatzea, kontzientziatzea, trebatzea eta heztea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ingurumen-inpaktuaren azterketak eta adierazpenak. Ekoikuskaritzak eta ingurumen-planak. 
 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
IINNGGUURRUUMMEENN--HHEEZZIIKKEETTAAKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAKK  GGAARRAATTZZEEAA  EETTAA  HHEEZZIIKKEETTAA--
PPRROOZZEESSUUAAKK  BBIIDDEERRAATTZZEEAA  

 
KKo

4 
oddeeaa:: UC0806_3 

 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Nazioarteko, estatuko eta erkidegoko dokumentuetan ezarritako ingurumen-heziketako oinarrizko kontzeptuak 
aplikatzea. 

BI1.1 Ingurumen-heziketako esparru kontzeptuala aintzat hartzen eta jakinarazten da. 
BI1.2 Ingurumen-heziketako jatorriak eta gertakizun historikoak (nazioartekoak, estatukoak eta erkidegokoak) 
aztertzen eta identifikatzen dira, prestakuntza-prozesuetan jakinarazteko. 

 
 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.3 Gizarteari nahiz banakoei zuzendutako ingurumen-heziketaren xedea, helburuak eta metodologia 
identifikatzen eta ulertzen dira. 
BI1.4 Ingurumen-heziketari buruzko estatuko eta erkidegoko estrategiak aintzat hartzen eta identifikatzen dira, izan 
daitezkeen kontsultetarako. 

LB2: Komunikatzeko, animazio soziokulturaleko eta talde-dinamikako teknikak erabiltzea. 
BI2.1 Erabiltzen den ahozko eta ez-ahozko hizkuntza taldearen ezaugarriekiko egokia da. 
BI2.2 Talde-dinamikak eta teknikak ezagutzen dira, eta taldearen ezaugarrien arabera erabiltzen dira. 
BI2.3 Komunikazio-prozesuak oztopatzen dituzten jarrerak eta kontrako jokabideak izanez gero, behar bezala 
erantzuten da.  
BI2.4 Taldearen parte-hartze aktiboa bultzatzen da, ingurumena errespetatzeko eta kontserbatzeko 
sentsibilizazioa zabaltzeko. 
BI2.5 Dibulgazio-material didaktikoa erabiltzen da ingurumenaren arloan sentsibilizatzeko eta hezteko jardueren 
lagungarri gisa. 
BI2.6 Material didaktikoa eta dibulgaziokoa egiteko, teknikari eskudunekin batera aritzen da lankidetzan. 
BI2.7 Jarduera garatzean sortzen diren esperientzia jakinak eta errealak erabiltzen dira jarduera bera indartzeko. 

LB3: Ingurumen-heziketako ekintzak eta jarduerak gauzatzea. 
BI3.1 Ingurumen-heziketako ekintzak egiten dira programaren xedeak eta helburuak lortzeko. 
BI3.2 Gizarte-eragileek heziketa-programen garapenean esku hartzeko prozedurak erabiltzen dira. 
BI3.3 Ingurumen-heziketako tekniken eta jardueren hautaketa eragiten, bideratzen eta mugatzen duten faktoreak 
(hala nola ingurumen-kostua, helburuak, metodoa, ingurua, taldea, denbora, norberaren gaikuntza eta jarduera-
eremua) identifikatzen eta baloratzen dira, aplikatzeko. 
BI3.4 Programan proposatutako metodologia, helburuekiko koherentea, ezagutzen eta aplikatzen da. 
BI3.5 Programan proposatutako talde-teknikak identifikatzen eta aplikatzen dira. 
BI3.6 Taldearekin egin beharreko jarduerak (hala nola pertzepzio-gaitasuna estimulatzea, interpretazioa, 
ingurunearen azterketa, aire libreko jarduerak, ingurunean moldatzeko eta bizirauteko jarduerak) identifikatzen eta 
aplikatzen dira. 
BI3.7 Programak aplikatzeko baliabide materialak eta giza baliabideak identifikatzen eta erabiltzen dira. 
BI3.8 Programa garatzeko eta haren segimendua egiteko eta ebaluatzeko teknikak ezagutzen dira eta prozesuan 
aplikatzen. 

LB4: Dibulgazio-material didaktikoak eta ingurumen-ekintzen eta -jardueren segimendua egiteko materialak egitea. 
BI4.1 Ekintzetarako erabil daitezkeen material didaktiko motak eta dibulgazioko material-motak identifikatzen dira, 
gero erabiltzeko. 
BI4.2 Ingurumenari buruzko programen komunikabideak aintzat hartzen eta hautatzen dira. 
BI4.3 Ekintza-motarekin eta erabiliko den baliabidearekin bat datozen dibulgazio-material didaktikoak egiten edo 
hautatzen dira, ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI4.4 Programaren segimendua egiteko segimendu- eta ebaluazio-teknika egokiak identifikatzen eta hautatzen 
dira. 
BI4.5 Segimendua eta ebaluazioa egiteko materiala egiten da (hala nola ahozko galdetegiak eta idatzizkoak, 
proiekzio-teknikak, zuzeneko eta zeharkako behaketa, eztabaidak, collageak, horma-irudiak, jokoak, irudikapen 
kritikoak), baita jarduerarekin edo programarekin bat datorren bestelako material kuantitatiboa eta kualitatiboa ere. 
 

 
14 

LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Gaiari buruzko bibliografia. Nazioarteko biltzarrak eta itunak (Stockholm, Tbilisi, Mosku, Rio de Janeiro, Johannesburg 
eta beste zenbait). Nazioarteko, Europako, estatuko, erkidegoko eta tokiko ingurumen-heziketako programak. 
Espainiako Ingurumen Hezkuntzaren Liburu Zuria. Ingurumen-heziketako erkidegoko estrategiak. Baliabideen eta 
ekipamenduaren gidak. Ingurumen-dokumentazioko, -ikerketako eta -interpretazioko zentroak. Inguruneko azpiegiturak 
eta baliabideak (ibilbideak, behatokiak, begiratokiak, panel tematikoak eta abar). Ikus-entzunezko baliabideak. 
Ordenagailu pertsonala eta konexio telematikoa. Softwarea. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Programen ebaluazio- eta segimendu-txostenak. Material eta baliabide didaktikoak, dibulgaziokoak eta 
komunikaziokoak, segimendua eta ebaluazioa egitekoak, eta abar. Jardunbide egokien eskuliburuak. Parte-hartzaileak 
ingurumenaren arloan sentsibilizatzea, kontzientziatzea, trebatzea eta heztea. Programak eta jarduerak diseinatzea. 

 
 
 



 
 

Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gaiari buruzko bibliografia. Ingurumen-heziketako nazioarteko programak. Ingurumen-heziketako estatuko programak. 
Ingurumen-heziketako erkidegoko programak. Ingurumen Hezkuntzaren Liburu Zuria. Ingurumen-heziketako erkidegoko 
estrategiak. Ingurumen-heziketako jarduera-programak. 
Baliabideen eta ekipamenduaren gidak. Ingurumen-heziketako teknikei, jarduerei, materialei, baliabideei eta 
ekipamenduei buruzko datu-baseak, zenbait azalpen-baliabide, gidaliburuak. Heziketa-programak ebaluatzeko fitxak. 
Ingurumen-heziketako jardunbide egokien eskuliburuak. 
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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa 
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III PRESTAKUNTZA  
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1

3
4
5

 
1. prestakuntza-modulua:  

INGURUNEAN ORIENTATZEKO ETA MOLDATZEKO JARDUERAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
INGURUMENAREN EGITURA ETA DINAMIKA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-PROBLEMATIKA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

INGURUMEN-INTERPRETAZIOKO ETA -HEZIKETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
INGURUNEAN ORIENTATZEKO ETA MOLDATZEKO JARDUERAK 
 
Kodea: MF0803_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0803_3 Pertsona-taldeak ingurunean eta haren irudikapenetan gidatzea, 
haiek ingurumenarekiko sentsibilizatzeko eta trebatzeko. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN ORIENTATZEA ETA IBILBIDEAK MARRAZTEA 
 
Kodea: UF0729 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, natura- edo hiri-
ingurunean orientatzeari eta ibilbideak marrazteari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurunean orientatzeko teknikak ezagutzea. 

EI1.1 Kartografia, orientazio-tresnak, behaketa-tresnak eta transmisio-baliabideak erabiltzea. 
EI1.2 Plano baten irudikapen-elementuak deskribatzea, hala nola eskalak, kotak eta legendak. 
EI1.3 Ingurunean talde bati laguntzeko ibilbide batean:  

- Mapan lur-eremuaren topografia identifikatzea eta ibilbidea diseinatzea. 
- Lurralde-erabileraren aukerak eta mugak aipatzea. 
- Ibilbidea egiteko zerbitzu-elementu egokienak aurkitzea plano batean (azpiegiturak, ekipamenduak, 

aterpetxeak, ur-harguneak, eta abar). 
A2: Ingurunean moldatzeko teknikak ezagutzea. 

EI2.1 Behaketa eta transmisio-baliabideak erabiltzea. 
EI2.2 Ingurunean moldatzeko teknikak ezagutzea. 
EI2.3 Arazoak daudenean bizirik irauteko teknikak ezagutzea. 
EI2.4 Ingurunean talde bati laguntzeko ibilbide batean: 

- Baliabide, material eta norberaren ekipo egokiak hautatzea. 
- Behaketa- eta transmisio-tresnak behar bezala erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Ingurunean orientatzea. 

- Natura-ingurunean orientatzeko teknikak. 
• Orientazioa eta kokagunea. 
• Ipar magnetikoa eta ipar geografikoa. 
• Koordenatu-motak (geografikoak, geodesikoak, planoak, polarrak). 
• Latitude eta longitude geografikoak. 
• Paraleloak eta meridianoak. 
• Sestanteak. 
• Azimuta eta zenita. 
• Eskala-motak (grafikoa, zenbakizkoa). 
• UTM proiekzioa. 
• Distantziakidetasuna. 18 

 
 
 

 



 
 

Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa 
 

- Karga topografiko bateko posizioa eta kokapena (azalera, lerroa, puntua). 
- Orientatzeko metodo naturalak. 

• Izarren arabera. 
• Tokiko ezaugarri naturalen arabera. 
• Bideak eta bidezidorrak ezagutzea. 

- Hiri-ingurunean orientatzeko teknikak. 
• Hiriko plano batean orientatzea eta kokatzea. 
• Eskala-motak (grafikoa, zenbakizkoa). 
• Seinaleak. 

- Ikuspena txikia denean orientatzeko teknikak. 
2. Ingurunean orientatzeko tresna eta interpretazio kartografikoak  

- Kartografia. 
• Mapak eta mapa-motak (topografikoak, tematikoak). 
• Kartografia laua, proiekzio-sistemak eta erreferentzia-sistemak. 
• Sestra-kurbak eta legendak. 
• Sinbologia. 
• Sateliteko argazkia. 
• Plano-motak (errepide-mapa, hiri-planoak, plano katastralak...). 
• Hiriko planoetako sinbologia eta legendak. 
• Mapak eta planoak interpretatzea. 

- Orientazio-tresnen ezaugarriak eta motak. 
• Karta topografikoa edo mapa. 
• Iparrorratza. 
• Altimetroa. 
• Barometroa. 
• GPSa. 
• Ebakidura alderantzikatua edo triangulazioa. 
• Kokapen geografikoko tresna informatikoak. 

3. Inguruneko kokapena eta transmisioa 
- Kokapenaren determinazio klasikoa, mapa eta iparrorratza erabiliz. 
- Karga topografikoetan, mapetan edo hiri-planoetan distantziak eta ibilbideak zehaztea. 
- GPSa erabiltzea: Datu-bilketa. Iraulketa. Oinarrizko tratamendua ordenagailuan. 
- Orientazio-baliabideak erabiltzea eta haien mantentze-lanak. 
- Transmisio-bideak. 

• Motak (banderak, gorputz-seinaleak, Morse kodea eta erradiofonia, besteak beste). 
• Funtzionamendua eta mantentze-lanak. 

- Lurralde-erabileran izan daitezkeen mugak aurrez zehaztea. 
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea natura- edo hiri-inguruneko orientazioan 

eta ibilbideen markaketan. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN IBILBIDEAK PLANIFIKATZEA ETA TALDEA 
GIDATZEA 
 
Kodea: UF0730 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

19 A1: Ingurumen-jarduera bat gauzatzeko inguruan dauden baliabideak aztertzea. 

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.1 Natura-baliabideak eta natura- edo hiri-ingurunean dauden beste baliabide batzuk aintzat hartzea. 
EI1.2 Natura-baliabideak eta natura- edo hiri-ingurunean dauden beste baliabide batzuk dibulgazio-erabilera 
didaktikoarekin erlazionatzea. 
EI1.3 Bisitari-talde bati arreta ematea eta ingurunean gidatzea: 

- Ingurumen-baliabideak eta erabil daitezkeen beste baliabide batzuk identifikatzea. 
- Egingo den ibilbidea diseinatzea, eta ingurumen-baliabideen erabilera txertatzea. 
- Ibilbidea egitea, baliozkotzat jotzeko. 

A2: Ingurumen-jarduera bat gauzatzeko inguruan dauden azpiegiturak aztertzea. 
EI2.1 Natura- edo hiri-ingurunean dauden ekipamenduak eta azpiegiturak aintzat hartzea. 
EI2.2 Natura- edo hiri-ingurunean dauden ekipamenduak eta azpiegiturak dibulgazio-erabilera didaktikoarekin 
erlazionatzea. 
EI2.3 Bisitari-talde bati arreta ematea eta ingurunean gidatzea: 

- Erabil daitezkeen ingurumen-azpiegiturak identifikatzea. 
- Egingo den ibilbidea diseinatzea, eta azpiegituren erabilera hautatutako ingurunean txertatzea. 

 
Edukiak: 
1. Ibilbidea zehaztea 

- Hasieran dokumentazioa biltzea. 
• Landa-datuak biltzea (ingurunean, informazio-bulegoetan eta museoetan, besteak beste). 
• Datu-bilketa sistematizatzea. 
• Jasotako materialaren balorazioa egitea. 
• Kontsulta bibliografikoa eta elkarrizketa pertsonalak. 

- Ibilbidea planifikatzea. 
• Eremua hautatzea. 
• Bisitatuko den eremuko baliabideak (naturaguneak, eremu babestuak eta erabilera publikoko eremuak, hiri- 

eta landa-inguruneak). 
• Plangintzan erabiliko diren elementuak (kartografia, araudia eta tresnak, eta abar). 
• Seinaleztatzea. 
• Ezbehar-faktoreak: arriskua eta distantziak. 

- Bisiten programazioa.  
- Ibilbide-motak: 

• Helburuen arabera (tematikoak, ibilbideetakoak, naturalistak, interpretaziokoak). 
• Garraiobidearen arabera (oinez, ibilgailuz, bizikletaz). 
• Tokiaren arabera (hirigunean, hirigunetik kanpo eta hirigune batetik bestera). 
• Diseinuaren arabera (linealak, zirkularrak eta zortzi-formakoak, eta abar). 
• Zailtasun-mailaren arabera. 
• Dagokion legedia. 

- Bidea zehaztea (abiapuntua, topagunea eta helmuga, iraupena). 
- Ustekabekoak konpontzeko alternatibak aurreikustea. 

2. Hartzailea eta oinarrizko ekipamendua aintzat hartzea 
- Hartzaileak identifikatzea.  

• Kondizio fisikoak. 
• Interesa, motibazioa.  
• Kondizio kognitiboak, adina, maila sozioekonomikoa eta kulturala. 
• Ezgaitasuna, urritasuna eta minusbaliotasuna. 
• Jatorria. 
• Bisitarien beharren hierarkia. 

- Taldearen ezaugarriak. 
• Taldekide-kopuruaren araberako sailkapena (bikotea, talde txikia, talde handia eta jendetza). 
• Osagai homogeneo eta heterogeneo motaren araberako sailkapena, bisitarien rolak (taldearen prestakuntza 

eta mantentzea, talde-lanak eta bakarkakoak). 
• Talde antolatuak eta ez-antolatuak. 
• Talde gatibuak eta ez-gatibuak. 

- Natura- eta hiri-ingurunerako ekipamendu pertsonala. 
• Ekipamendua eta janzkera. 20 
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• Elikadura. 
• Gaua emateko materiala. 
• Komunikatzeko gailuak. 
• Sareak eta komunikazio-protokoloak. 
• Botikin pertsonala. 
• Landa-materiala, hala nola prismatikoak, lupak, landa-koadernoak eta hegazti-, ugaztun- eta intsektu-

gidaliburuak. 
3. Taldea natura- edo hiri-ingurunean gidatzea 

-  Hasierako jarduera-protokoloa: Baimenak. Oharrak. Agintari eskudunei jakinaraztea. Parte-hartzaileen erregistroa. 
- Taldea abiapunturaino joatea (taldean eta banaka). 
- Ibilbideari buruz parte-hartzaileei ematen zaizkien berariazko gomendioak. 
- Irteerako jarraibideak. 

• Ongietorria eta banakako aurkezpena, jarduerarena eta taldearena. Jokabide-arau oinarrizkoak. 
• Banakako hasierako ebaluazioa (ekipamendua, behar espezifikoak, eta abar). 
• Kontatzea eta erregistratzea. 
• Irteerako txostena. 

- Gidariak taldean duen funtzioa. 
• Gidatzea (lidergo-rolak). 
• Kohesio-teknikak. 
• Talde-dinamika. 
• Dibulgazio-neurri didaktikoak hartzea (sentsibilizazioa, eremuaren kudeaketa eta erabilera, garapen 

iraunkorra, eta abar). 
• Ibilbidean eskaerei erantzutea. 
• Ibilbidearen denborak optimizatzea. 
• Behar bereziak dituzten pertsonen irisgarritasuna, integrazioa eta haiei arreta ematea (integrazioa eta 

normalizazioa). 
• Ingurumen-araudia betetzea. 

- Amaierako jarraibideak. 
• Parte-hartzaileak eta materiala kontatzea. 
• Iritzia emateko galdera-sorta. 
• Txostenak egitea (amaiera, gorabeherak, eta abar). 
• Jarduera berrietarako informazio-kanalak. 
• Agurra. 
• Jardueraren ebaluazioa. 

- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea natura- edo hiri-inguruneko ibilbideen 
planifikazioan eta gidaritzan. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN TALDEA GIDATZEAN TALDEA BABESTEA ETA 
SOROSTEA 
 
Kodea: UF0731 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, natura- edo hiri-
ingurunean taldea gidatzean taldea babesteari eta sorosteari dagokionez, eta LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak aplikatzea, ezarritako prozeduraren arabera.  

EI1.1 Bizi-arriskuaren zeinu nagusiak zerrendatzea: aire-bidea, aireztapena, zirkulazioa eta egoera neurologikoa. 
21 
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EI1.2 Istripu baten ondorioz aire-bideak asaldatuta dauzkan pertsona baten aire-bideak kontrolatzeko oinarrizko 
teknikak deskribatzea.  
EI1.3 Istripu baten ondorioz arnasa hartzeko arazoak dituen pertsona bati aireztapen-laguntza emateko teknikak 
erabiltzea.  
EI1.4 Istripu baten ondorioz funtzio hemodinamikoa asaldatuta daukan pertsona batean kontrol hemodinamikoa 
egiteko oinarrizko teknikak bereiztea.  
EI1.5 Istripua izan duen pertsona bati laguntzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Larritasun-zeinuak baloratzea. 
- Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. 
- Istripua izan duena medikuarenera eramateko prestatzea, hala badagokio eta nahitaezkoa bada.  

A2: Istripua izan duenari laguntzeko oinarrizko prozedurak aplikatzea.  
EI2.1 Lesioak immobilizatzeko metodoak deskribatzea.  
EI2.2 Lesioak immobilizatzeko oinarrizko teknikak deskribatzea.  
EI2.3 Hemostasiako oinarrizko teknikak zerrendatzea.  
EI2.4 Erredurak, izozteak, ziztadak, animalien hozkadak, substantzia erresumingarrien lesioak edo agente fisikoek 
eragindako bestelako lesioak gertatuz gero jarduteko metodoak deskribatzea.  
EI2.5 Istripua izan duen pertsona bati laguntzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Erredurak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
- Animalia baten ziztada edo hozkada bat tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
- Agente fisikoek eragindako lesioak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Taldeak gidatzeak dituen arriskuak eta lege-erantzukizuna aintzat hartzea 

- Taldeak gidatzeak dituen arriskuak. 
• Arrisku pertsonalak (materialaren egoera, medikazioa ahaztea, norberaren kondizio fisikoak uste baino 

txikiagoak izatea, ebasketak eta abar). 
• Talde-arriskuak (atzean geratzea, kontra egitea, nekea, antsietatea eta abar). 
• Tokiko arriskuak (zoruaren egonkortasuna eta ezaugarriak, heltzeko baliabideak, oztopo arkitektonikoak eta 

abar). 
• Urtaroaren araberako arriskuak (gramineoen loratzea, erleen, liztorren, sugeen eta abarren habitata 

asaldatzea). 
• Aurrealerta eta alerta meteorologikoak (horia, laranja, gorria). 

- Gidariaren edo monitorearen lege-erantzukizuna. 
• Dagokion legedia. 
• Erantzukizun zibila. 

- Prebentzio-neurri kolektiboak ezartzea. 
• Tokietan behar bezala jokatzeko araudia. 
• Informazio meteorologikoa eskuratzeko metodoak eta kanalak. 
• Osasun-, ingurumen- eta bizikidetza-arauak. 
• Galduz gero erabili beharreko erreferentzia-puntuak ematea. 
• Aseguru zibila eta istripu-asegurua. 

2. Larrialdi-egoeretan nola jokatu 
- Protokoloei buruzko informazioa. 

• Informazioa igortzea larrialdietako zentroari. 
• Herriguneetan, eraikinetan edo natura-inguruneren batean suterik edo arriskurik badago taldea ebakuatzea. 
• Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 

- Arazoak gertatuz gero bizirik irauteko oinarrizko teknikak. 
• Ingurune naturalean. 
• Hiri-ingurunean. 

3. Lehen laguntzen oinarrizko aplikazioa 
- Istripuari buruzko hasierako balorazioa. 

• Gertakizun-mota. 
• Tokia. 
• Arriskuak. 

22 • Informazioa zentro medikoari helaraztea. 
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• Istripua izan duenarengana hurbiltzea. 
• Ebakuazioa. 

- Hasierako osasun-laguntza. 
• Bizia arriskuan dagoela adierazten duten zeinuak (aire-bideak, hemodinamika, zeinu neurologikoak). 
• Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. 
• Bizi-euskarri aurreratuko teknikak erabiltzea. 
• Lesio-motak identifikatzea (agente fisikoek eragindakoak, bihurrituak, ebakiak, hausturak eta hozkadak, 

besteak beste). 
• Lesioak immobilizatzeko oinarrizko metodoak. 
• Oinarrizko hemostasia-teknikak erabiltzea. 
• Bihotz-biriketako bizkortzea. 
• Desfibriladore automatikoa. 

 
 
 
 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
INGURUMENAREN EGITURA ETA DINAMIKA 
 
Kodea: MF0804_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0804_3 Ingurumenari eta haren balioei buruz informatzea 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
ELEMENTU ABIOTIKOAK, BIOTIKOAK ETA ANTROPIKOAK 
 
Kodea: UF0732 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, elementu abiotiko, 
biotiko eta antropikoak bereizteari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurumena osatzen duten elementu abiotikoak bereiztea. 

EI1.1 Ingurunea osatzen duten formazio geologiko bereziak eta zoru-motak aipatzea. 
EI1.2 Ingurumeneko jardueretan eragiten duten fenomeno atmosferikoak aztertzea. 
EI1.3 Baliabide hidrikoak, haien ezaugarriak eta erabiltzeko mugak zerrendatzea. 

A2: Ingurumena osatzen duten elementu biotikoak bereiztea. 
EI2.1 Animalia- eta landare-espezieak, haien habitata, banaketa eta biologia deskribatzea. 
EI2.2 Animalia- eta landare-espezieak eta haien babes-maila zerrendatzea. 

A3: Ingurumena osatzen duten elementu antropikoak bereiztea. 
EI3.1 Inguruneko elementu antropikoak aipatzea: zoruaren erabilerak, herriguneak, azpiegiturak, komunikazio-bideak, 
giza jarduerak eta abar. 
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Edukiak: 
1. Elementu abiotikoak identifikatzea. 

- Abiotiko kontzeptua. 
- Geologia eta edafologia. 

• Zoruaren konposizioa eta sailkapena. 
• Haizearen ekintza geologikoa. 
• Arrokak eta mineralak. 
• Lurraren konposizio kimikoa. 
• Plaka-tektonika. 

- Meteorologia eta klimatologia. 
• Lurreko atmosfera. Konposizioa eta egitura. 
• Energia atmosferikoaren zikloa. 
• Aire-masak, fronteak eta depresioak. 
• Klimaren faktoreak eta elementuak. 
• Ingurumen-eraginak: klima-aldaketa, berotegi-efektua, euri azidoa, ozono-geruzaren zuloa. 

- Ziklo hidrologikoa. 
• Balantze hidriko globala. 
• Prezipitazioa eta plubiometria. 
• Lurruntzea eta ebapotranspirazioa. 
• Isurketa: emariaren neurria. 
• Arro hidrografikoak. 
• Akuiferoaren kontzeptua. Akuifero-motak. 
• Ibilgu-motak eta higadura. 
• Uraren erabilerak eta araudia, tradizionala eta gaur egungoa. 
• Ura aprobetxatzeko azpiegitura (kanalak, putzuak, presak, galeriak, laino-atxikigailuak, akueduktuak, uraskak 

eta abar). 
• Ura erabiltzeko azpiegiturak (errotak, bolak eta abar). 

- Energia-iturri alternatiboak: energia eolikoa, minihidraulikoa, geotermikoa, marea- eta eguzki-energiak, eta 
biomasa. 

2. Elementu biotikoak identifikatzea 
- Landarediaren deskribapena. 

• Landarediaren morfologia eta deskribapena. 
• Inguruneko espezie nagusiak tokian bertan identifikatzea, gidaliburuak edo gakoak erabiliz. 
• Landareen ekologia. 
• Landare-komunitateak. 
• Landare-espezieak kontserbatzeko teknikak. 
• Mehatxupean dauden espezieak berreskuratzeko planak. 
• Flora eta landarediari buruzko legedia. 

- Faunaren deskribapena. 
• Faunaren morfologia eta deskribapena. 
• Inguruneko espezie nagusiak tokian bertan identifikatzea, gidaliburuak edo gakoak erabiliz. 
• Faunak eragindako kalteak identifikatzea, ebaluatzea eta kontrolatzea. 
• Fauna basatiaren kontserbazioa eta horri dagokion legedia. 

3. Elementu antropikoak identifikatzea 
- Giza populazioaren bilakaera, eta horrek ingurune naturalean duen eragina. 
- Industrializazioak eragindako eraldaketak.  
- Nekazaritza-gizarteetan gertatzen diren ingurumen-aldaketak. 
- Gaur egungo ingurunearen (natura- eta hiri-ingurunearen) degradazioa. 

• Masa-turismoak natura- eta hiri-paisaian eragiten duten degradazioa. 
• Turismo jasangarria, ondarea kontserbatzeko baliabide gisa.  

- Jarduera antropikoa, paisaiaren moldatzaile gisa.  
- Ingurumen-hezkuntzak tokiko populazioen funtzio sozioekonomiko jasangarrian duen funtzioa. 
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2.2. prestakuntza-atala 
EKOLOGIA ETA PAISAIAREN INTERPRETAZIOA 
 
Kodea: UF0733 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, ekologiaren 
azterketari eta paisaiaren interpretazioari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekologiaren oinarrizko printzipioak. 

EI1.1 Ekosistemen egitura eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.2 Sistema-teoriaren eta lege termodinamikoen oinarrizko kontzeptuak erlazionatzea. 
EI1.3 Materiaren eta energiaren zikloak aipatzea. 
EI1.4 Populazio-dinamikari buruzko kontzeptuak erlazionatzea. 
EI1.5 Oinarrizko ekosistema-motak bereiztea, maila desberdinetan (tokikoak, eskualdekoak, estatukoak eta 
mundukoak). 
EI1.6 Natura-, landa- edo hiri-ingurune bati bisita egitean: 

- Formazio geologikoak bereiztea. 
- Lurzoru-motak in situ bereiztea. 
- Klimak tokian bertan nola eragin duen interpretatzea. 
- Tokian dauden baliabide hidriko motak bereiztea. 
- Tokiko flora eta fauna identifikatzea. 
- Habitata eta tokiko flora eta fauna erlazionatzea. 
- Animalien seinaleak eta arrastoak bereiztea. 
- Aldi desberdinetako tokiko aireko argazkiak interpretatzea. 
- Elementu antropikoak bereiztea. 
- Tokiko elementuen arteko erlazioak deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Ekosistemen deskribapena 

- Ekologia eta ekosistema kontzeptuak. 
- Ekosistemen egituraren ezaugarriak. 

• Espezieen ugaritasunaren eta aberastasun espezifikoaren banaketak. 
• Erregulartasunak kolektiboen presentzian. 
• Irregulartasunak espezieen eta kolektiboen banaketan (agregazio-indizea, heterogeneotasun-indizeak, 

ekotonoak eta gradiente-analisiak). 
2. Ekosistemetako materia- eta energia-fluxuaren identifikazioa 

- Ekoizpen primarioa. 
• Ekoizpen gordina eta garbia. 
• Fotosintesia, kimiosintesia eta arnasketa. 
• Ekoizpen/biomasa indizea. 

- Ekoizpen sekundarioa. 
• Balantze-ekuazioa. 
• Neurketa-metodoak. 

- Erlazio trofikoak. 
• Maila trofikoak eta sare trofikoak. 
• Begiztak eta atzeraelikadura. 
• Eraginkortasun ekologikoa. 

3. Populazioen arteko dinamikaren analisia  
- Laginketaren estatistikak eta oinarri metodologikoak: Estrategiak. Tresnak. Erroldatzeko metodoak. 25 
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- Heriotza-tasa eta biziraupena. 
- Bizi-zikloa. 
- Biziraupen-kurbak 
- Populazio baten hazkunde-ereduak. 
- Mutualismoa. 
- Txoko ekologikoa. 

4. Paisaia interpretatzea 
- Paisaiaren kontzeptua. 
- Fenosistema eta kriptosistema. 
- Paisaiaren dinamika eta adierazleak. 
- Paisaia bisualaren pertzepzioa. 

• Paisaiaren elementu bisualak. 
• Ikuspena aldarazten duten faktoreak. 
• Arro bisuala. 
• Kalitate bisuala. 
• Hauskortasun eta xurgapen bisuala. 

- Paisaia-motak. 
• Denboraren, espazioaren, funtzioen, egoeraren araberakoak. 
• Naturalak, artifizialak edo eraikiak. 

- Paisaia eta ingurumen-psikologia. 
• Paisaiaren emoziozko interpretazioa. 
• Paisaia-lehentasunak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
DOKUMENTAZIOA ETA INGURUMEN-INFORMAZIOAREN HEDAPENA 
 
Kodea: UF0734 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurumen-informazioa dokumentatzeko teknikak aplikatzea. 

EI1.1 Ingurumen-informazioa biltzeko, sistematizatzeko, gordetzeko eta eguneratzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Ingurumen-informazioko jarduera jakin batean: 

- Jarduera hori egiteko behar diren datuak biltzea. 
A2: Ingurumen-informazioa hedatzeko teknika aplikatzea. 

EI2.1 Ingurumen-informazioa hedatzeko baliabideak eta materialak —liburuxkak, kartelak, argazkiak eta abar— 
erabilerarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Ingurumenari buruzko informazioa zabaltzeko jarduera batean: 

- Informazioa zabaltzeko behar diren baliabideak eta materialak hautatzea. 
 
Edukiak: 
1. Ingurumen-informazioa biltzea, sistematizatzea eta gordetzea 

- Isilpeko informazioa interpretatzea. 
- Lehen mailako edo zuzeneko informazioa biltzeko teknikak. 

• Behaketa (ohikoa edo parte-hartzailea). 
• Elkarrizketa (egituratua edo zuzendua). 
• Laginketa eta inkesta. 
• Galdera-sorta. 

- Bigarren mailako edo zeharkako informazioa biltzeko teknikak. 26 
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• Ikerketa bibliografikoa (liburutegiak, hemerotekak, katalogoak, aldizkariak, literatura grisa, eta abar). 
• Ikerketa informatizatua (web-orriak, foroak, blogak, datu-baseak, eta abar). 
• Ikusizko ikerketa (argazki- edo pintura-fitxategiak, kartografikoak, museoak eta abar). 

- Informazioa sistematizatzeko eta gordetzeko prozedura. 
• Iturrien zerrendak. 
• Erregistro-fitxak edo fitxa bibliografikoak. 
• Sistematizazio-fitxak.  

2. Ingurumen-informazioa eta -hedapena 
- Ingurumen-informazioa izateko eskubidea. 
- Ingurumen-hedapenaren helburua. 
- Hedapenaren eta komunikazioaren ezaugarriak eta haien arteko aldeak. 
- Informazio- eta hedapen-sistemak. 

• Barnekoa edo kanpokoa. 
• Presentziala (hitzaldia, bisita, jendearentzako arreta, informazio-zentroak, jardunaldiak eta biltzarrak, eta 

abar). 
• Ez-presentziala (liburuxkak, kartelak, prentsa-artikuluak eta telebistako iragarkiak). 
• Informazio- eta komunikazio-teknikak (IKTak). 

- Ingurumen-informazioko eta -hedapeneko kanpainak. 
• Ezaugarriak. 
• Metodologia. 
• Tipologia (ospakizun-kanpainak, komertzialak eta estetikoak, besteak beste). 
• Abantailak eta eragozpenak. 
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3. prestakuntza-modulua 
GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-PROBLEMATIKA 
 
Kodea: MF0805_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0805_3 Giza jardueren eta ingurune sozionaturalaren arteko eragina 
interpretatzea 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
INGURUMEN-INPAKTUA GIZA JARDUERETAN 
 
Kodea: UF0735 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurunean eragiten duten giza jarduerak deskribatzea. 

EI1.1 Ingurunean eragiten duten eta inguruneko ezaugarriak aldatzen dituzten giza jarduerak aztertzea. 
27 EI1.2 Giza jarduerek eragiten dituzten ingurumen-inpaktuak deskribatzea. 
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EI1.3 Ingurumen-inpaktuak ebaluatzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.4 Ingurumenean gauzatzen den giza jarduera jakin bat aintzat hartuta: 

- Sortutako inpaktu-mota identifikatzea. 
- Indarrean dagoen legediaren arabera onartzen diren ingurumen-maila maximoak aintzat hartzea. 
- Inpaktua positiboa edo negatiboa den adieraztea. 
- Neurri prebentiboak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak sortutako inpaktuarekin erlazionatzea. 

A2: Ingurumen-arazo baten tokiko, estatuko eta nazioarteko oinarrizko osagaiak aintzat hartzea: arrazoiak, eragileak, 
efektuak eta harekiko pertzepzio soziala. 

EI2.1 Ingurumen-arazoen arrazoiak, eragileak, efektuak eta haiekiko pertzepzio soziala identifikatzea. 
EI2.2 Ingurumeneko biltze-, azterketa-, diagnostiko- eta balorazio-metodoak eta -teknikak ezagutzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Eremu bateko ingurumen-problematika jakin bat aintzat hartuta (legar-hobiak, kontrolik gabeko hondakindegiak, 
isurpenak, zuhaitz-mozteak eta abar): 

- Sortutako inpaktu-mota identifikatzea. 
- Indarrean dagoen legediaren arabera onartzen diren ingurumen-maila maximoak aintzat hartzea. 
- Neurri zuzentzaileak sortutako inpaktuarekin erlazionatzea. 

 
Edukiak: 
1. Giza jarduerak eta ingurumen-inpaktuak aztertzea 

- Definizioa. 
• Ingurumena. 
• Hondakina. 
• Andeatzea eta ingurumen-inpaktua. 
• Arrasto ekologikoa eta karga-gaitasuna. 

- Ingurumen-arazo nagusiak. 
• Erregai fosilekiko mendekotasun globala. 
• Eraginkortasun txikiko teknologia. 
• Baliabide naturalak xahutzea. 
• Kontsumo-ereduak. 
• Hondakinen gehiegizko sorrera eta kudeaketa eskasa. 
• Superpopulazioa eta migrazio-mugimenduak. 
• Ingurumen-problematikaren okerreko pertzepzio soziala. 
• Kutsadura atmosferikoaren eraginak eta ondorioak. 

2. Ingurumen-arazoa aintzat hartzea 
- Kutsadura atmosferikoaren eraginak eta ondorioak (globala eta tokikoa). 
- Ur kontinentalen eta itsasoko uren kutsadura. 
- Lurzoruen kutsadura: kausa naturalak. Kausa antropogenikoak. 
- Biodibertsitate-galera eta deforestazioa. 

• Biologikoa edo izurriteen eta gaixotasunen hazkundea. 
• Kulturala (arrazak, etniak eta kulturak). 
• Gehiegizko ustiapena eta landaredia-mozketa. 
• Lurzoru emankorrak uztea. 
• Lehorteak. 
• Higadura naturala. 

- Eskualdeko zein tokiko ingurumen-arazoak. 
• Baliabide naturalak galtzea eta landa-eremuetatik alde egitea. 
• Lurzorua bidegabe erabiltzea eta eraldatzea. 
• Baso-suteak. 
• Presio demografikoa Naturagune Babestuetan. 
• Nekazaritza, abeltzaintza eta akuikultura intentsiboa. 
• Mugikortasun mugatua hirian, eta autoen zirkulazioagatiko kutsadura. 
• Pobrezia, gizarte-bazterketa eta migrazio masiboak. 
• Kutsadura akustikoa eta luminikoa. 
• Kanpoko espezieak sartzea. 
• Ingurumen-arazoen pertzepzio soziala. 

28 • Ingurunea kontserbatzen duten jarduerak eta ohiturak galtzea, edo haien balioa galtzea. 
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3. Ingurumen-inpaktuen ebaluazioa 
- Definizioa. 

• Ingurumen-inpaktua. 
• Ingurumen-adierazlea. 
• Ingurumen-inpaktuaren azterketa. 
• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 
• Ingurumen-inpaktuaren adierazpena. 
• Ingurumen-erakundea. 

- Inpaktuak sailkatzea, ingurumenean duten eraginaren arabera. 
• Ingurunearen kalitatearen aldaketa. 
• Intentsitatea. 
• Hedadura. 
• Zer unetan geratu den agerian. 
• Iraunkortasuna. 
• Berreskuratzeko ahalmena. 
• Kausa-ondorio efektua. 

- Ingurumen-inpaktuarekin lotutako legediaren hastapenak. 
- Neurri prebentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaile nagusiak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
INGURUMEN-JARDUNBIDE EGOKIAK, GIZARTEKO ETA INGURUMENEKO 
PROBLEMATIKAREN IRTENBIDEAN 
 
Kodea: UF0736 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sentsibilizatzeko oinarrizko teknikak eta metodoak identifikatzea, eta gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzen 
parte hartzea. 

EI1.1 Ingurunea gehien errespetatzen duten jarduteko modu jasangarrienak ezagutzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aztertzen den eremuko pertsonen 
ezaugarriei gehien egokitzen zaizkien ingurumenaren arloko sentsibilizazio-metodoak eta parte-hartze metodoak 
aplikatzea. 
EI1.3 Eremu bateko ingurumen-problematika jakin bat aintzat hartuta (legar-hobiak, kontrolik gabeko hondakindegiak, 
isurpenak, zuhaitz-mozteak eta abar): 

- Hari lotutako ingurumen- eta gizarte-arazoak identifikatzea. 
- Errespetuzko jarduera jasangarriak proposatzea. 
- Sentsibilizazio-kanpaina in situ garatzea. 

A2: Ingurumenari eragiten dioten giza jardueraren sektoreetan aplikatu behar diren ingurumeneko jardunbide egokiak 
zehaztea. 

EI2.1 Proposatutako eremuan kokatutako jarduera sozioekonomikoak sailkatzea, haien integrazio-mailaren arabera. 
EI2.2 Giza jarduerak ingurunearen kontserbazioari eta hobekuntzari egokitzeko neurri zuzentzaileak, aplikatu nahi 
direnak, deskribatzea.  
EI2.3 Inguruneko giza jardueretako ingurumen-jardunbide egokiak (tradizionalak zein gaur egungoak) detektatzea. 
EI2.4 Ingurumenean gauzatzen den giza jarduera jakin bat izanik, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Ingurumenaren ikuspegitik pauso zuzenak emanez egiten den identifikatzea. 
- Jarduerarekin bat datozen errespetuzko jarduera jasangarriak deskribatzea. 
- Deskribatutako jardueren segimendua eta ebaluazioa egitea. 
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Edukiak: 
1. Gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzeko gizarteak parte hartzeko kanalak identifikatzea 

- Garapen jasangarria 
• Nazioarteko biltzarrak goi-bilerak. 
• Oinarriak.  
• Helburuak. 
• Garapen jasangarriko sistemak.  

-  Gizarteko eta ingurumeneko arazoak instituzio edo enpresa mailan konpontzea. 
• Tokiko Agenda 21 (udalekoak edo sektorekoak). 
• Ingurumen Kudeaketako Sistemak. IKS. 
• Ingurumen-zaintzako erakundeak. 
• Ekoetiketak edo etiketa ekologikoak. 
• Ingurumen-sentsibilizazioko moduluak, enplegurako prestakuntzan. 
• Mehatxupean dauden espezieak berreskuratzeko zentroak. 
• Administrazio publikoko diru-laguntzak (energia aurrezteko planak, renove plana eta abar). 

- Hiritarrek gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzen parte hartzea. 
• Ingurumenaren aldeko taldeen eta erakundeen funtzioa. 
• Ingurumen-arloko boluntarioak. 
• Ingurumen-informazioko eta -sentsibilizazioko kanpainak. 

2. Giza jarduera motaren arabera ingurumen-jardunbide egokiak bereiztea eta aplikatzea 
- Giza jardueraren ingurumen-diagnostikoa egitea taldean eta banaka. 

• Energiaren, produktuen eta baliabide naturalen kontsumoa. 
• Hondakinen kudeaketa. 
• Inpaktua eta kontsumoa garraioan (lurrekoa, itsasokoa eta airekoa). 
• Hiriko mugikortasuna. 
• Nekazaritza eta abeltzaintza. 
• Kanpoko espezieak sartzea. 
• Merkataritza eta kontsumismoa. 
• Turismo-ekipamenduak eta -jarduerak. 
• Naturaguneetan, erabilera publikoko aisialdiko jarduerak edo hezitzaileak. 

- Ingurumeneko jardunbide egokien eskuliburuak. 
• Ura aurreztea eta zuzen erabiltzea. 
• Energia aurreztea. 
• Kontsumo arduratsua. 
• Mugikortasuna eta gidatzeko modu eraginkorra. 
• Hondakinen kudeaketa egokia (murriztu, berrerabili eta birziklatu). 
• Turismo jasangarria. 
• Nekazaritza ekologikoa. 

- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babesteko arauak aplikatzea, gizarteko eta ingurumeneko 
problematika konpontzeko ingurumeneko jardunbide egokietan. 
 
 

3.3. prestakuntza-atala 
INGURUMEN-INTERPRETAZIOA ETA -HEZIKETA GARATZEKO NATURA- ETA 
GIZARTE-BALIABIDEAK 
 
Kodea: UF0737 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 30 
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A1: Naturagune eta hirigune babestuak ezagutzea. 
EI1.1 Naturagune babestuak bereizteko Europako, estatuko eta erkidegoko kategoriak identifikatzea. 
EI1.2 Naturagune eta hirigune babestu nagusiak aipatzea. 

A2: Indarrean dagoen oinarrizko ingurumen-araudia ezagutzea. 
EI2.1 Ingurumenaren arloko aplikazio-araudi eta -arau nagusiak (Europakoa, estatukoa eta erkidegokoa) aipatzea. 
EI2.2 Ingurumen-araudia garatutako jarduerarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Ingurumen-araudiaren urraketa-kasu batzuetan: 

- Hautsitako araudi-mota identifikatzea. 
 
 

Edukiak: 
1. Naturagune Babestuen eta Hirigune Babestuen identifikazioa 

- Naturagune Babestua. 
- Garapen- eta funtzio-esparrua. 
- Nazioarteko kategoriak (IUCN, UNESCO eta Nazioarteko hitzarmenak edo akordioak) 
- Estatuko eta erkidegoko kategoriak. 

• Parkeak (nazionala, naturala, landakoa). 
• Erreserba naturalak (integrala edo berezia). 
• Monumentu naturala. 
• Paisaia babestua. 
• Intereseko tokiak (nazionala edo zientifikoa). 

- Hirigune babestua. 
- Ondare kontzeptua. 
- Ondare materiala. 

• Naturala. 
• Historikoa. 
• Eskultorikoa. 
• Piktorikoa. 
• Arkitektonikoa. 

- Ondare ez-materiala. 
• Interes kulturaleko festak. 
• Hizkuntza. 
• Musika. 
• Ohiturak. 

- Ondare galkorra. 
2. Naturagune Babestuen eta Hirigune Babestuen arloko araudia ezagutzea 

- Ingurumen-legedia. 
- Naturagune Babestuen legedia (estatukoa, autonomikoa). 
- Baliabide naturalak ustiatzeko planak. 

• Erabilera eta Kudeaketako Gidaplana. 
• Plan Gidaria. 
• Kontserbazio-arauak. 
• Paisaia Babesteko Plan Bereziak. 

- Naturagune Babestuak kudeatzeko eta kontserbatzeko erakundeak (patronatuak edo zuzendaritza-batzordeak, 
kudeaketako batzorde mistoak, eta abar). 

- Naturagune Babestuen edo Hirigune Babestuen erabilera publikoaren plangintza eta kudeaketa. 
• Ingurumen Heziketako Plana. 
• Ondarearen Interpretazio Plana. 
• Bisita-programak. 

- Ondarearen babeseko nazioarteko eta Europako araudia. 
- Espainiako ondare-babeseko figurak. 
- Hirigune Babestuen eskualdeko edo tokiko babes-figurak. 
- Kultura-ondarearen babesaren arloko katalogazio urbanistikoak. 

• Hirigune tradizional motak. 31 
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• Hirigune historikoak. 
• Hiriko eta landako monumentuak. 
• Kultura-intereseko eremu irekiak. 

- Lurraldearen antolamendu-planak. 
 
 
 
 
 
 4 4. prestakuntza-modulua:  

INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK 
 
Kodea: MF0806_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0806_3 Ingurumen-heziketako programak garatzea eta heziketa-
prozesuak bideratzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
4.1. prestakuntza-atala 
INGURUMEN-HEZIKETA ETA ERABILERA-EREMUAK 
 
Kodea: UF0738 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Nazioarteko, estatuko eta erkidegoko dokumentuetan ezarritako ingurumen-heziketako oinarrizko kontzeptuak 
definitzea. 

EI1.1 Ingurumen-heziketako oinarrizko kontzeptuak deskribatzea. 
EI1.2 Ingurumen-heziketaren jatorria eta historia deskribatzea. 
EI1.3 Ingurumen-heziketaren xedeak eta helburuak banako eta jarrera egokiekin erlazionatzea. 
EI1.4 Ingurumen-heziketaren arloan dauden estrategiak ezagutzea. 

A2: Komunikatzeko, animazio soziokulturaleko eta talde-dinamikako teknikak identifikatzea. 
EI2.1 Komunikazio pertsuasiboaren oinarrizko elementuak eta kontzeptuak definitzea. 
EI2.2 Ikusizko, ahozko eta idatzizko komunikazio-teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Animazio soziokulturaleko eta talde-dinamikako teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Komunikazio-prozesuetako parte-hartze teknikak aztertzea. 
EI2.5 Ingurunean egingo diren jardueretarako dibulgazio-material didaktikoa ezagutzea eta erabiltzea. 
EI2.6 Kasu jakin batzuetan, jarrerak eta portaerak deskribatzea: kontsultak, iradokizunak eta erreklamazioak. 
EI2.7 Ezaugarri jakin batzuk dituen talde bati harrera egiteko kasu praktiko batean: 

- Taldearen ezaugarri soziologiko eta fisikoak identifikatzea. 
- Taldeari jakinaraziko zaizkion datuak biltzea. 
- Bildutako datuak taldeari aurkeztea. 

 
Edukiak: 
1. Ingurumen-heziketaren esparru kontzeptuala eta analisi historikoa identifikatzea 

- Ingurumen-heziketa formala. 
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• Definizioa eta helburuak. 
• Ingurumen-heziketa formalaren egungo erronkak eta xedea. 
• Ingurumen-heziketa formalerako metodologia, tresnak eta jarduerak (hitzaldia, eztabaida, rol-jokoa, talde-

dinamikak, simulazioak, ingurumenarekin lotutako eskulanak, ingurumen-tailerrak eta ekoikuskaritzak 
heziketa-zentroan, besteak beste). 

• Ingurumen-heziketa formalean hartzaileak dituen ezaugarriak (interesa, motibazioa, publiko gatibua, gaitasun 
kognitiboak, gogoa eta arduraldia, besteak beste). 

• Ingurumen-heziketa formala Hezkuntza Sisteman.  
- Ingurumen-heziketa ez-formala. 

• Definizioa eta helburuak. 
• Ingurumen-heziketa ez-formalaren egungo erronkak eta xedea. 
• Ingurumen-heziketa ez-formalaren metodologia. 
• Ingurumen-heziketa ez-formalean hartzaileak dituen ezaugarriak (interesa, motibazioa, publiko gatibua, 

gaitasun kognitiboak, gogoa eta arduraldia, besteak beste). 
• Ingurumen-heziketa ez-formaleko jarduera-motak (ondarearen interpretazioa, ingurumen-jokoak, aisialdiko 

eta denbora libreko jarduerak eta sentsibilizazio-kanpainak, besteak beste). 
• Ingurumen-heziketa ez-formala aplikatzeko esparruak (Naturagune Babestuak, babes-mailarik gabeko 

naturaguneak, hiri-eremuak, landa-eremuak eta eremu urtarrak, besteak beste). 
- Ingurumen-heziketaren oinarrizko funtzioak eta printzipioak. 
- Ingurumen-heziketaren bilakaera eta xedea: ingurunea ezagutzetik garapen jasangarrira. 

• Lehen etapa: Ingurunerako heziketa. 
• Bigarren etapa: Heziketa ingurunean. 
• Egungo etapa: Garapen jasangarrirako heziketa. 

- Espainiako Ingurumen Hezkuntzaren Liburu Zuria. 
- Ingurumen-heziketa ingurumena kudeatzeko tresna gisa. 
- Ikaskuntza, hartzailearen eboluzio-etaparen arabera. 
- Ingurumen-heziketarako ekipamendu hezigarriak naturagune babestuetan, hiriguneetan edo landa-eremuetan, 

hala nola bisitari-zentroak, aisialdi-eremuak, mendi-bideak, museoak eta natura-gelak. 
2. Komunikazioa ingurumen-heziketan 

- Komunikazio-prozesua eta haren elementuak. 
- Komunikatzeko moduak. 

• Ahozko komunikazioa. 
• Idatzizko hizkuntza. 
• Ahozkoa ez den komunikazioa. 

- Jendearen aurrean nola hitz egin. 
• Ahozko azalpenak egitea. 
• Hizlariaren baliabideak.  
• Informazio-saio baten egitura. 

- Komunikazioaren interferentziak, oztopoak eta baldintzak. 
- Solaskideen ezaugarriak: asertzio-komunikazioa. 
- Gaitasun sozialak, hala nola entzute aktiboa, enpatia eta gatazkak konpontzeko gaitasuna. 
- Ikus-entzunezko baliabide didaktikoak. 

• Erabilerak eta ezaugarriak. 
• Multimedia-aurkezpenen diseinua. 

- Komunikatzeko eta parte hartzeko kanalak, hala nola kartelak, liburuxkak eta triptikoak. 
- Informazio-, komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpainak. 

• Ezaugarriak eta helburuak. 
• Garapen-metodologiak.  

3. Ingurumen-interpretazioko eta -heziketako jardueretan teknikak aplikatzea 
- Animazioaren helburuak eta ezaugarriak. 
- Animazio-motak: Soziokultural. Denbora librekoa. Turismokoa. Kiroletakoa. 
- Taldeak dinamizatzeko teknikak: Motak eta ezaugarriak. Taldearen tamainaren eta komunikazioaren arteko 

erlazioa. Taldearen tamainaren araberako teknikak (jardunaldiak, mahai-inguruak eta kasuen azterketa, besteak 
beste). 

- Taldeko kideen jarduerak dinamizatzea eta kontrolatzea. 
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4.2. prestakuntza-atala 
ONDAREAREN INTERPRETAZIOA, KOMUNIKAZIO- ETA KUDEAKETA-
ESTRATEGIA GISA 
 
Kodea: UF0739 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, ondarearen interpretazioa 
komunikazio-estrategia eta kudeaketa-tresna gisa erabiltzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurumen-heziketako jarduera-programak egitea. 

EI1.1 Ingurumen-heziketako programen xedeak eta helburuak deskribatzea: informazioa, prestakuntza eta jarrerazko 
konpromisoa. 
EI1.2 Ingurumen-heziketako programak aplikatzeko metodologiak ezagutzea. 
EI1.3 Ingurumen-heziketan aplikatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak identifikatzea. 
EI1.4 Ingurumen-heziketako programen segimendua egiteko eta ebaluatzeko metodologiak ezagutzea. 
EI1.5 Gizarte-eragileak ezagutzea, bai eta haiek ingurumen-heziketako programetan sartzeko metodoak ere. 
EI1.6 Pertsona-talde jakin batekin ingurumen-heziketako programa baten garapen-teknika gisa egiten den ondare-
interpretazioko ibilbide batean: 

- Helburuak eta xedeak hautatzea. 
- Erabili beharreko metodologia zehaztea. 
- Ingurumen-heziketako programa aplikatzea. 
- Segimendua eta ebaluazioa egitea. 

 
Edukiak: 
1. Ondarearen interpretazioa, ingurumen-heziketako programei aplikatutako teknika gisa 

- Ondarearen interpretazioaren jarduera-esparruak. 
- Helburuak eta funtzioak. 
- Ondarearen interpretazioaren printzipioak. 

• Freeman Tilden-en printzipioak. 
• Larry Beck eta Ted Cable-ren XX. mendeko printzipioak. 

- Interpretazioa garatzeko teknikak. 
• Interpretazio-mezua. 
• Interpretazio tematikoa, espontaneoa, eta abar. 
• Hartzaileen balorazioa. 

- Baliabideak edo euskarriak.  
• Interpretazio-ibilbide gidatuak eta autogidatuak. 
• Interpretazio-mahaiak. 
• Interpretazio-panelak.  

- Ondarearen interpretazioko jardunbide egokiak. 
2. Oinarrizko interpretazio-plangintza ezagutzea eta erabiltzea 

- Ondarea interpretatzeko baliabide edo euskarri bat sortzeko prozedura. 
• Interpretazio-helburuetarako eremu baten balorazioa. Interpretazio-ahalmenaren indizea. 
• Topikoa. 
• Izenburua-gaia. 
• Fitxa teknikoa. 
• Geldialdiak. 
• Interpretazio-gaia. 
• Interpretazio-ezaugarriak. 

- Interpretazio-ibilbideen ezaugarri orokorrak. 
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- Interpretazio-ibilbideak bide didaktikoetan eraldatzea. 
- Ondarearen interpretazioa eta erabilera publikoa. 

• Naturagune Babestuetan 
• Hirigune Babestuetan edo interes handikoetan.  

3. Ondare-interpretazioko eta ingurumen-heziketako profesionalaren jarduera  
- Funtzioak eta rola  

• Egiten dituen lanak. 
• Profesionalaren ezaugarriak. 
• Jarduera-prozedurak eta -dinamikak. 
• Jardueraren aurretik (prestaketa, aurreikuspenak eta taldeari egiten zaion aurkezpena, besteak beste). 
• Jarduera gauzatu bitartean (antolaketa fisikoa eta kontzeptuala, komunikazio-teknika, eta abar). 
• Jarduera amaitzean (balorazioa, erroreak zuzentzea eta oinarrizko txostenak egitea, besteak beste). 

- Autoebaluaziorako eta hobekuntza profesionalerako irizpideak 
 
 

4.3. prestakuntza-atala 
INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK ETA JARDUERAK GAUZATZEA 
 
Kodea: UF0740 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, ingurumen-heziketako 
programak eta jarduerak gauzatzeari dagokionez, bai eta LB4 lanbide-burutzapenarekin ere. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ingurumen-heziketako ekintzak eta jarduerak dokumentatzeko, hedatzeko eta haien segimendua egiteko teknikak 
ezagutzea. 

EI1.1 Ingurumen-informazioa biltzeko, sistematizatzeko, gordetzeko eta eguneratzeko teknikak aplikatzea. 
EI1.2 Ingurumenari buruzko informazioa emateko eskura dauden baliabideak eta materialak identifikatzea eta 
deskribatzea: liburuxkak, kartelak, argazkiak, baliabide informatikoak eta abar. 
EI1.3 Ingurumen-programen berri emateko baliabideak hautatzea. 
EI1.4 Dibulgazio-material didaktikoen erabilera ekintza- eta jarduera-motarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ingurumen-heziketako programen eta ekintzen segimendua egiteko eta ebaluatzeko teknikak biltzea. 
EI1.6 Ingurumen-heziketan erabiltzen den segimendu eta ebaluazio-materiala bereiztea (ahozko eta idatzizko 
galdera-sortak, proiekzio-teknikak, zuzeneko eta zeharkako behaketak, eztabaidak, collageak, horma-irudiak, jokoak, 
antzezpen kritikoak). 
EI1.7 Ingurumen-heziketako jarduera jakin baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Jarduera egiteko behar diren datuak biltzea. 
- Informazioa zabaltzeko eta prestatzeko behar diren baliabideak eta materialak hautatzea. 
- Prestatutako informazioa azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Ingurumen-heziketako jarduerak identifikatzea eta aztertzea 

- Ingurumen-heziketako jardueren ezaugarriak 
• Ingurumen-heziketaren helburuekiko koherentzia 
• Diziplina anitzekoa eta zeharkakoa 
• Ingurumen-heziketaren egungo etaparen ikuspegia 
• Problematika espezifikoari eta hartzaileei egokitua 

- Ingurumen-heziketako jardueren printzipioa 
• Berdintasuna, elkartasuna eta errespetua (kultura, generoa, ekonomia eta belaunaldien artekoa, besteak 

beste) 
• Irisgarritasuna (desgaitu fisikoak edo psikikoak) 35 
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• Garapen jasangarria erdiesteko tresna. 
- Ingurumen-heziketako jarduera-motak.  

• Zuzenekoak. Monitorea bertan dagoela (hitzaldiak, simulazioak, esperimentuak, jokoak, bisitak, kostalde-
garbiketa, eta abar)  

• Zeharkakoak Monitorea ez dagoela (webeko jokoak, puzzleak, adierazpen artistikoak, erakusketak eta abar) 
• Epe labur edo luzekoak 

- Parte hartzea: Ingurumenarekin lotutako boluntario puntualak edo egonkorrak  
2. Ingurumen-heziketako programak aplikatzea eta garatzea 

- Plana, programa eta proiektua 
- Hasieran dokumentazioa biltzea  
- Ingurumen-heziketako programa justifikatzea 

• Errealitatearen ebaluazioa  
• Jarduteko beharra  
• Abiapuntua 
• Helburua 
• Esparru teorikoa eta lege-esparrua 

- Programaren elementuak 
• Helburuak 
• Edukiak (plangintza eta garapena)  
• Metodologia  
• Jarduerak  
• Denbora 
•  Baliabideak  

- Programa zabaltzea: Prozesua. Teknikak. Ebaluazioa 
- Aurrekontua 
- Azken memoria. 

3. Ingurumen-interpretazioko eta -heziketako programen eta jardueren segimendua eta ebaluazioa 
- Ebaluazioaren helburua 
- Ebaluazioaren ezaugarriak 

• Zuzenekoa 
• Zeharkakoa 
• Barnekoa  
• Kanpokoa 

- Prozesuaren ebaluazioa 
• Jarduera egin aurretik 
• Jarduera egin bitartean 
• Jarduera amaitzean 

- Ebaluazio-tresnak: erregistro-orriak, kalifikazio-eskalak eta galdera-sortak, eta abar. 
- Datuak prozesatzea, azterketak eta aldaketak (indartu eta baztertu beharreko puntuak) 
- Segimendua eta ebaluazioa egiteko txostenak. 

 
 
 
 

5 5. prestakuntza-modulua:  
INGURUMEN-INTERPRETAZIOKO ETA -HEZIKETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0155 
 
Iraupena: 80 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Natura- edo hiri-ingurunean kokatzeko orientazio-teknikak gauzatzea, ibilbidea planifikatzea eta taldea gidatzea. 

EI1.1 Ingurunean kokatzea metodo naturalak (izarrak, tokiko ezaugarri naturalak, bideak eta abar) eta metodo 
kartografikoak (mapak, kale-planoak, sateliteko argazkiak eta abar) erabiliz. 
EI1.2 Orientatzeko, behatzeko eta transmititzeko tresna-mota guztiak erabiltzea eta zaintzea. 
EI1.3 Lursailaren topografia mapa batean interpretatzea, eskura dauden inguruneko baliabideak eta azpiegiturak 
identifikatuz. 
EI1.4 Egingo den ibilbidea diseinatzea, eta baliabideen eta azpiegituren erabilera txertatzea.  
EI1.5 Lurralde-erabileraren aukerak eta mugak aipatzea. 
EI1.6 Baliabide, material eta ekipamendu pertsonal egokiak hautatzea, haien inbentarioa egitea eta taldekoei 
jakinaraztea. 
EI1.7 Taldea ezaugarrien, taldekide-kopuruaren, rolen eta talde-dinamiken arabera sailkatzea. 
EI1.8 Hasierako jardueraren protokoloa abiaraztea (baimenak, oharrak, komunikazioak, erregistroak eta abar) 
EI1.9 Irtenaldiaren arauak eta taldearen oinarrizko jokabide-arauak jakinaraztea. 
EI1.10 Ibilbidearen amaierako arauak aplikatzea. 
EI1.11 Ingurumena babesteko neurriak erabiltzea, orientazioan, ibilbideak markatzean eta taldeak natura- edo hiri-
ingurunean gidatzean. 

A2: Prebentzio-neurriak, larrialdietan jarduteko teknikak eta lehen laguntzak aplikatzea. 
EI2.1 Taldeak gidatzeak dituen arriskuak identifikatzea. 
EI2.2 Gidariaren edo monitorearen lege-erantzukizuna aintzat hartzea. 
EI2.3 Prebentzio-neurri kolektiboak erabiltzea. 
EI2.4 Larritasun-zeinuen balorazioa egitea. 
EI2.5 Istripu-motaren hasierako balorazioa. 
EI2.6 Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak erabiltzea. 
EI2.7 Larrialdi-egoera baten berri eman behar zaien agintari eskudunak identifikatzea. 
EI2.8 Istripua izan duena medikuarenera eramatea, hala badagokio eta nahitaezkoa bada. 
EI2.9 Erredurak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
EI2.10 Animalia baten ziztada edo hozkada bat tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 
EI2.11 Agente fisikoek eragindako lesioak tratatzeko oinarrizko teknikak aplikatzea. 

A3: Osagai ekologikoak eta antropikoak identifikatzea eta paisaia interpretatzea. 
EI3.1 Formazio geologikoak bereiztea. 
EI3.2 Lurzoru-motak in situ bereiztea. 
EI3.3 Klimak tokian bertan nola eragin duen interpretatzea. 
EI3.4 Tokian dauden baliabide hidriko motak bereiztea. 
EI3.5 Tokiko flora eta fauna identifikatzea eta habitatarekin erlazionatzea. 
EI3.6 Animalien seinaleak eta arrastoak bereiztea. 
EI3.7 Aldi desberdinetako tokiko aireko argazkiak interpretatzea. 
EI3.8 Inguruan dauden elementuen arteko erlazioak deskribatzea, paisaiaren dinamika interpretatuz. 
EI3.9 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.  
EI3.10 Elementu antropikoak aintzat hartzea, eta haiek sortzen duten eragin-mota identifikatzea. 
EI3.11 Indarrean dagoen legediaren arabera onartzen diren ingurumen-maila maximoak aintzat hartzea. 
EI3.12 Hautsitako ingurumeneko araudi-mota identifikatzea. 
EI3.13 Inpaktuak ingurunean duen eraginaren arabera, inpaktu-mota adieraztea. 
EI3.14 Ezar daitezkeen neurri prebentiboak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak sortutako inpaktuarekin 
erlazionatzea. 

A4: Ingurumen-arazoak identifikatzea, ingurumen-heziketako eta ondarearen interpretazioko jarduerak eta programak 
baliabide edo euskarrien bidez garatzea, eta ingurumeneko jardunbide egokiak proposatzea. 

EI4.1 Hari lotutako ingurumen- eta gizarte-arazoak identifikatzea. 
EI4.2 Gizarteko eta ingurumeneko arazoak konpontzeko gizarteak parte hartzeko kanalak identifikatzea. 
EI4.3 Sentsibilizazio-kanpaina in situ garatzea. 
EI4.4 Deskribatutako jardueren segimendua eta ebaluazioa egitea. 
EI4.5 Ondarearen interpretazioko eta ingurumen-heziketako ekintzetan jarduteko teknikak aplikatzea. 
EI4.6 Jarduera guztietan ondare-interpretazioko eta ingurumen-heziketako jardunbide egokiak erabiltzea. 
EI4.7 Jarduera-dinamikak garatzea, jardueraren aurretik, jarduera gauzatu bitartean eta jarduera amaitzean. 
EI4.8 Ingurumen-heziketako jarduerak diseinatzea eta egitea, garapen jasangarriarekiko helburu koherente batekin. 

37 EI4.9 Ingurumen-heziketako jarduera-programa bat planifikatzea eta egitea, hartzaile eta egoera jakin baten arabera. 
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EI4.10 Baliabideen, programaren eta interpretazio-jardueraren segimendua eta ebaluazioa egitea. 
EI4.11 Interpretazio eta ingurumen-heziketako profesionalaren funtzioak eta rolak egitea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Orientazioa eta ibilbidea diseinatzea, planifikatzea eta egitea 

- Orientazioa, eta orientazioko, behaketako eta transmisioko tresna-mota guztiak erabiltzea, lur-eremuko topografia 
interpretatuz. 

- Ibilbide bat diseinatzea eta baliozkotzea, eta erabil daitezkeen baliabideak eta azpiegiturak hasieran identifikatzea. 
- Ibilbidea egiteko ekipamendu pertsonalaren inbentarioa. 
- Ibilbide baten hasierako eta amaierako jarduera-protokoloa. 

2. Prebentzio-neurriak, larrialdietan jarduteko teknikak eta lehen laguntzak aplikatzea. 
- Taldeak gidatzeak dituen arriskuak eta gidariaren edo monitorearen lege-erantzukizuna baloratzea. 
- Istripu-motaren balorazioa. 
- Larrialdi-egoeran oinarrizko jarduera-neurriak aplikatzea. 

3. Osagai ekologikoak identifikatzea eta paisaia interpretatzea 
- Baliabide ekologikoak aintzat hartzea eta deskribatzea. 
- Paisaia-baliabideak aintzat hartzea eta deskribatzea. 

4. Ingurunean eragina duten giza jarduerak eta ingurumen-arazoak identifikatzea, eta ingurumeneko 
jardunbide egokiak proposatzea 

- Giza jarduerak eragiten dituen inpaktuak identifikatzea, bai eta horren aurrean garatu daitezkeen neurri 
prebentiboak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak ere. 

- Horri lotutako ingurumen- eta gizarte-arazoak identifikatzea. 
- Ingurumeneko jardunbide egokiak jardueraren arabera aplikatzeko sentsibilizazio-kanpaina bat garatzea eta 

ebaluatzea. 
5. Ondarearen interpretazioaren eta ingurumen-heziketako jardueren eta programen garapena 

- Interpretazio-ibilbide baten diseinua, garapena eta ebaluazioa. 
- Ondarea interpretatzeko teknikak aplikatzea, naturagunea edo hirigunea babesteko aukera ematen duten erabilera 

publikoko jardueretan. 
- Ingurumen-heziketa formaleko eta ez-formaleko programa bat diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea. 
- Ingurumen-heziketako ekintzetarako jarduera-teknikak erabiltzea. 
- Interpretazioko eta ingurumen-heziketako profesionalaren jarduerak. 

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

 
.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0803_3 
Ingurunean orientatzeko eta 
moldatzeko jarduerak 

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

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

2 urte 

MF0804_3 
Ingurumenaren egitura eta 
dinamika 

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

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

2 urte 

MF0805_3 
Giza jarduerak eta 
ingurumen-problematika 

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

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

2 urte 

MF0806_3 
Ingurumen-heziketako 
programak 

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

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

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
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- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Naturagunea eta hirigunea* 20.000 20.000 
 

* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Naturagunea eta hirigunea* X X X 
 

* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
- Espezialitateko software espezifikoa. 
- Errotuladorearekin idazteko bi arbel. 
- Orri birakaria. 
- Ikasgelako materiala. 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Naturagunea eta hirigunea* - Ingurumenaren edo ondarearen ikuspegitik berezia den natura- edo 
hiri-eremua 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 41 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
. 
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