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Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOA 
 
KODEA 
SSCB0109 

 
LANBIDE-ARLOA 
Gizarte, kultura eta komunitateko zerbitzuak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Kultura- eta jolas-jarduerak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SSC321_3. Komunitate-dinamizazioa (1368/2007 EDa, 2007ko urriaren 19koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Herritarren parte-hartzea sustatzeko eta komunitate-prozesuak antolatzeko esku-hartze sozialak programatzea, antolatzea, 
dinamizatzea eta ebaluatzea. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1020_3: Komunitateko eragile nagusiekin —herritarrak, teknikariak eta administrazioak— harremanetan jartzea eta 

harremanei eustea, elkarrekiko harremana dinamizatuz
- UC1021_3: Herritarrek komunitateko proiektu eta baliabideetan parte har dezaten sustatzea 
- UC1022_3: Komunitate bat edo lurralde-eremu bat osatzen duten eragileen arteko komunitateko esku-hartzeen eta 

proiektuen eta herritarren parte-hartzearen plangintza, garapena eta ebaluazioa dinamizatzea 
- UC1023_3: Elkarte-sarea sortzen eta garatzen esku hartzea, laguntzea eta babesa ematea 
- UC1024_3: Komunitateko proiektuak eta jarduerak komunikatzeko eta hedatzeko estrategiak zehaztea 
- UC1025_3: Komunitateko eragileen arteko gatazkak kudeatzeko bitartekotza-prozesuak eta -teknikak aplikatzea 
- UC1026_3: Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Komunitatea osatzen duten eragileentzako gizarte-zerbitzuen sektorean lan egiten du, egitura edo erakunde 
publikoetan, pribatuetan eta gizarte-ekimenekoetan komunitatean esku hartzeko eta/edo herritarren parte-hartzea 
bultzatzeko programa eta proiektuak gauzatzeko komunitate-prozesuak antolatzeko, goragoko mailako 
profesionalekin batera. 
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Ekoizpen-sektoreak 
Arlo publikoa eta pribatua, herritarren parte hartzea sustatzeko eta komunitateko proiektuak programatuz, antolatuz, 
dinamizatuz eta eginez komunitate-izaerako zerbitzuak ematen dituzten zentro edo ekipamenduetan: gizarte-
zerbitzuen zentroak, komunitate-zentroak, elkarteak edo udal-zerbitzuak. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
3715.1010 Gizataldeetako animatzailea, oro har
3715.1038 Animatzaile soziokulturala
3713.1023 Gizarte-garapeneko eragilea
3713.1014 Toki-garapeneko eragilea
Komunitate-dinamizatzailea
Elkarte-sektorearen aholkularia
Komunitate-teknikaria
Elkarteen kudeatzailea. 
 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1020_3 
Komunitate-prozesuko eragileak 90   

MF1021_3 
Herritarren parte-hartzea 90   

MF1022_3 
Komunitate-dinamizazioko metodologia 90   

MF1023_3 
Elkarteen sustapena eta babesa 50   

MF1024_3 
Komunitate-dinamizazioan informazioa 
emateko eta hedatzeko teknikak eta 
tresnak 

60 

 

 

MF1025_3 
Komunitateko eragileen arteko gatazken 
kudeaketa 

60 
 

 

MF1026_3 
(Zeharkakoa) Gizon-emakumeen arteko 
aukera-berdintasunaren sustapena 

50 

 

 

MP0142 
Komunitate-dinamizazioko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

120 
 

 

IRAUPENA, GUZTIRA     610 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
KOMUNITATEKO ERAGILE NAGUSIEKIN —HERRITARRAK, 
TEKNIKARIAK ETA ADMINISTRAZIOAK— HARREMANETAN 

JARTZEA ETA HARREMANEI EUSTEA, ELKARREKIKO 
HARREMANA DINAMIZATUZ 1

2
 

2. gaitasun-atala 
HERRITARREK KOMUNITATEKO PROIEKTU ETA 

BALIABIDEETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
KOMUNITATE BAT EDO LURRALDE-EREMU BAT OSATZEN 

DUTEN ERAGILEEN ARTEKO KOMUNITATEKO  
ESKU-HARTZEEN ETA PROIEKTUEN ETA HERRITARREN 

PARTE-HARTZEAREN PLANGINTZA, GARAPENA ETA 
EBALUAZIOA DINAMIZATZEA 3

4
 

4. gaitasun-atala 
ELKARTE-SAREA SORTZEN ETA GARATZEN ESKU HARTZEA, 

LAGUNTZEA ETA BABESA EMATEA 
 

5. gaitasun-atala 

5KOMUNITATEKO PROIEKTUAK ETA JARDUERAK 
KOMUNIKATZEKO ETA HEDATZEKO ESTRATEGIAK 

ZEHAZTEA 
 

6. gaitasun-atala 

6
7

KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKAK 
KUDEATZEKO BITARTEKOTZA-PROZESUAK ETA -TEKNIKAK 

APLIKATZEA 
 

7. gaitasun-atala 
GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESKU-HARTZE 

SOZIALEKO PROIEKTUETAN 
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1. gaitasun-atala: 
KOMUNITATEKO ERAGILE NAGUSIEKIN —HERRITARRAK, 
TEKNIKARIAK ETA ADMINISTRAZIOAK— HARREMANETAN JARTZEA 
ETA HARREMANEI EUSTEA, ELKARREKIKO HARREMANA 
DINAMIZATUZ 
 

Kodea: UC1020_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Komunitate-prozesuko eragileekin —herritarrak, teknikariak eta administrazioa— harremanetan jartzea, eta 
harremanei eustea. 

BI1.1 Aurkezpen- eta informazio-protokoloa eragile guztiek dinamizatzailearen irudia eta funtzio profesionalak 
ulertzen dituztela ziurtatuz sortzen da. 
BI1.2 Harreman zuzen eta sistematikoen bidez jartzen da harremanetan eragileekin. 
BI1.3 Komunitateko eragileekin sortutako komunikazio-bideak dinamizatzailearen eta eragileen arteko noranzko 
biko harremanen jarraitutasuna sustatuz erabiltzen dira. 
BI1.4 Profesionalen eta jendearen, kolektiboen, taldeen, erakundeen arteko harremanak haien asmo eta 
interesak zuzentzeko formulak aurkitzera bideratzen dira. 
BI1.5 Eragileei buruzko informazioa lan egingo den komunitatearen errealitatea ahalik eta modu objektiboenean 
islatuz jasotzen da. 
BI1.6 Eragileen informazioa eta ezagutza datu-base batean sistematizatzen da, fidagarritasun-irizpideak eta 
erraz eguneratzeko irizpideak baliatuz. 
BI1.7 Eragileen datu-basea egiteko, kontuan hartzen dira erabilgarritasuna eta eskuragarritasuna, komunitateko 
kideek autonomiaz baliatu ahal izan dezaten. 

LB2: Komunikazio-espazioak eta topaguneak indartzea eta sortzea, beharrezkoa bada, eragileak elkarrengana 
hurbiltzeko. 

BI2.1 Topaguneak sortzeko abiapuntua komunitateko eragileen interesak eta eskuragarri dauden baliabideak 
dira. 
BI2.2 Komunikazio-espazioan informazioa emateko eta aurkezpenak egiteko protokoloak egitean, komunitatean 
eragile berriak sartzea errazten da. 
BI2.3 Topaguneen funtzionamenduari buruzko informazioa aldizka eta eragileen artean harreman autonomoa 
izateko eta bideratzeko behar besteko aurrerapenez biltzen eta transmititzen da. 
BI2.4 Bilera eta topaketa berriak interesdunak bertaratzea erraztuz koordinatzen dira, kontuan izanik parte har 
dezaketenen denbora erabilgarria eta guneetarako irisgarritasuna. 
BI2.5 Topaketetan sortutako informazioa sistematizatu egiten da, eta aldeei transmitituko zaiela bermatu. 

LB3: Eragileek eta sareek komunitatean nahiz komunitatetik kanpo elkarrekin lan egiteko aukera ematea. 
BI3.1 Komunitateko eragileen arteko lanaren azterketa lanean esku hartzen duten erakundeen, profesionalen 
eta administrazioen kopurutik, ezaugarrietatik eta interesetatik abiatuz egiten da. 
BI3.2 Sare sozialak komunitateko bi erakunde edo gehiagoren artean edo komunitatetik kanpoko erakundeetan 
batera egiten diren proiektuetatik abiatuz zehazten dira. 
BI3.3 Komunitate bateko sareen ezaugarriak komunitateko eragileekin batera identifikatzen dira, eta batera 
egiteko proiektuak diseinatzea errazten da. 
BI3.4 Kanpo-sareei buruzko informazioa, proiektuen ezaugarriak eta haien kokapena eragileek egindako 
eskaerei erreparatuz identifikatzen eta aukeratzen dira. 
BI3.5 Komunitatearentzat baliagarriak eta interesgarriak diren sare formalen eta informalen informazioa eta 
ezagutza komunitateko eragileen datu-base batean sistematizatzen eta txertatzen dira. 
BI3.6 Eragileen eta sareen datu-basea komunitateko kideen esku jartzen da, erabiltzeko eta aprobetxatzeko. 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Informazioa biltzeko materialak: galdera-sortak, zuzeneko elkarrizketak, bisitak eta Internet. Informazioa komunikatzeko 
materiala. Informazioa tratatzeko eta prozesatzeko materialak: bulego-materiala, software eta hardware informatikoa eta 
erreprografiako materiala. Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Lurralde barruko eta kanpoko komunitate-eragileen eta sare sozialen azterketa. Eragileen arteko eta eragileen eta 
dinamizatzailearen arteko komunikazio-bideak. Eragileen eta sareen datu-basea. Topaguneak zehaztea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Dinamizatzailearen irudia eta funtzioak aurkezteko eta haiei buruzko informazioa emateko protokoloa. Topaguneak 
aurkezteko eta haiei buruzko informazioa emateko protokoloa. Komunitateko eragileen eta sare sozialen datu-basea. 
Bileren aktak eta informazio-dokumentuak. Baliabide-gidak. Elkarteei eta erakundeei buruzko udal-informazioa. 
Erakundeei eta sare sozialei buruzko informazioa. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
HERRITARREK KOMUNITATEKO PROIEKTU ETA BALIABIDEETAN 
PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA 

 
Kodea: UC1021_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Komunitate edo eremu batean, erakunde eta instituzioek eta auzotarrek zer parte-hartze duten identifikatzea, 
geroko esku-hartzeak errazteko. 

BI1.1 Komunitate baten parte-hartzea neurtzeko, kontuan hartzen dira lantaldean hitzartutako irizpideak. 
BI1.2 Herritarrek komunitateko prozesuan parte hartzea errazten edo zailtzen duten alderdiak herritarrekin 
berekin aztertzen dira. 
BI1.3 Ondorioak eta gomendioak elkarrekin prestatzen dira, egindako azterketa kontuan izanik, parte hartzeko 
prozesu errealago eta arrakastatsuagoak diseinatzeko. 

LB2: Protagonisten parte-hartze aktiboari bide ematea, komunitate-prozesuak batera eraikitzeko beharrezkoak diren 
motibazioa eta sentsibilizazioa ahalbidetuz. 

BI2.1 Komunitate-planari eta planeko parte-hartzeari buruzko informazioa komunitateko eragileei (herritarrak, 
teknikariak, instituzioak) ematen zaie, haien ezaugarrien eta interesen arabera. 
BI2.2 Eragileentzako informazioa modu argi eta zehatzean ematen da, eta transmititutako mezua haietako 
bakoitzak osorik ulertu duela bermatzen da. 
BI2.3 Motibazio-estrategiak eta -teknikak planteatzeko eta ezartzeko garaian, ezartzeko modua nahiz saioen 
edo komunitate-baliabideen denborak, guneak, mota eta antolakuntza zehazten dira, baita aurreikusitako 
zereginak eta jarduerak egiteko irizpideak ere, betiere parte-hartzaileen interesak eta ezaugarriak kontuan 
izanik. 
BI2.4 Herritarrek parte hartzeko araudien edukia eta ezarpena hedatu egiten dira, eta herritarrei parte hartzeko 
aukera ematen zaie. 
BI2.5 Komunitate-planaren hasieran eragileen parte-hartzea bermatuz jartzen dira motibazio-teknikak, edo 
prozesuan egoki irizten den unean subjektu edo talde bat txertatuz, betiere herritarren erritmoa errespetatuz. 
BI2.6 Prozesuarekin lotuta daudenen parte-hartzea adostasunetik eta egin beharreko zereginen arduratik 
abiatuz lortzen da. 
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LB3: Protagonistei laguntzea, parte hartzeko prozesuen jarraitutasuna ahalbidetuz. 
BI3.1 Lantaldean zehaztutako irizpideei eta protokoloei jarraikiz laguntzen zaie protagonistei. 
BI3.2 Erakunde eta elkarte bakoitzaren prozesuen denborak errespetatu egiten dira, eta parte-hartzea modu 
egokian bermatzen da. 
BI3.3 Parte-hartzaileek informazioa zehaztutako denboran jasotzen dutela bermatzen da. 
BI3.4 Parte-hartzaileen iradokizunak eta ekarpenak kontuan izanik aukeratzen dira jarduerak. 
BI3.5 Esku hartzen duten guztien artean zehazten dira akordioak, guztiek bere egin eta aurrera eraman ditzaten. 
BI3.6 Auzotarrekin etengabeko harremana izateak nahiz parte hartzeko espazioetan egoteak parte hartzeko 
prozesuetako zailtasunak detektatzeko aukera ematen dute. 
BI3.7 Parte hartzeko zailtasunak argi identifikatzeak aukera ematen du parte hartzeko protokoloak behar eta 
errealitate berrietara egokitzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Informazioa biltzeko materialak: galdera-sortak, zuzeneko elkarrizketak, bisitak eta Internet. Datuak aztertzeko tresnak. 
Informazioaren berri emateko materiala. Informazioa tratatzeko eta prozesatzeko materialak: bulego-materiala, software 
eta hardware informatikoa eta erreprografiako materiala. Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Azterketa- eta jarduera-irizpideen eta -protokoloen esparru-dokumentua. Akordioak eta adostasunak. Egin beharreko 
zereginen gaineko erantzukizunak hartzea. Egin beharreko jardueren aukeraketa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Parte-hartzearen mailari buruzko ondorioen eta gomendioen txostena. Komunitate-planari buruzko informazioa 
emateko dokumentua. Herritarrek parte hartzeko protokoloak. 

 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
KOMUNITATE BAT EDO LURRALDE-EREMU BAT OSATZEN  
DUTEN ERAGILEEN ARTEKO KOMUNITATEKO  
ESKU-HARTZEEN ETA PROIEKTUEN ETA HERRITARREN  
PARTE-HARTZEAREN PLANGINTZA, GARAPENA ETA EBALUAZIOA 
DINAMIZATZEA 

 
Kodea: UC1022_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Esku hartzen den inguruneko errealitatearen azterketa partizipatibo bat egiteko beharrezkoa den informazioa 
lortzea. 

BI1.1 Lantaldean zehaztutako irizpide metodologikoei jarraikiz aurrera eramaten dira informazioa biltzeko eta 
aztertzeko teknikak. 
BI1.2 Informazio-iturrien identifikazioa eta aukeraketa fidagarria da, eta esku-hartzea diseinatzeko datu 
baliagarriak lortzea bermatzen du. 
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BI1.3 Inguruko eragileei eta erakunde eta elkarteei buruzko informazioa komunitatearen egoera, zerbitzu 
bakoitzaren helburuak eta herritarren parte-hartzearen maila ulertzea erraztuz interpretatzen da. 
BI1.4 Azterketan sortutako informazioa komunitatearentzat erabilgarria izango den dokumentu batean biltzen 
da, eta prozesuan esku hartu dutenei dokumentua izatea eta erabiltzea errazten zaie. 

 
LB2: Komunitate-proiektuak diseinatzea komunitateko eragileekin, prozesurekin zerikusia duten eragileen parte-hartzea 
bermatzeko. 

BI2.1 Lan-plana lortutako informaziotik abiatuta egiten da, lurraldeko eragileekin batera. 
BI2.2 Helburuak zehazteko, lurraldeko eragile guztien interes eta beharretatik abiatzen da, eta komunikazio-
teknikak eta -tresnak ezartzen dira, aldeen arteko elkarrizketa eta adostasuna lortzeko. 
BI2.3 Proiektuaren prozesuko atalak sistematizatu egiten dira, haien ebaluazioa eta jarraipena bermatzeko. 
BI2.4 Eragileek adierazitako beharretatik eta haien parte-hartzetik abiatuz aukeratzen eta diseinatzen dira 
jarduerak, zehaztutako helburuei jarraikiz. 
BI2.5 Diseinatutako jarduerei jarraikiz aurreikusten dira baliabideak, eta esleitutako aurrekontuaren eta 
zehaztutako prozeduren araberako gastuen aurreikuspena eta kontrola egiten dira. 
BI2.6 Komunitatearen ezaugarrien, lortu beharreko helburuen eta arau tekniko espezifikoen arabera egiten dira 
ebaluazioa eta tresnen aukeraketa. 
BI2.7 Ebaluazioa diseinatzeko orduan, esku-hartzeen ebaluazioak eta etorkizuneko esku-hartzeak hobetzeko 
ekarpenak jasotzea aurreikusten da. 

 
LB3: Komunitate-proiektuen garapena sustatzea, eta garatzen laguntzea, baita dinamizatzea ere. 

BI3.1 Parte-hartzaileen jardueren eta interesen garapenaren oinarrizko alderdiak esku-hartzearen hasieran 
argitzen dira, baita beharrezkoa den guztietan ere, sor litezkeen horri buruzko gatazkak saihesteko. 
BI3.2 Eragileentzako topagunearen funtzionamendu-arauak adostu eta argi transmititzen dira, eta guztiek 
ulertzen dituzte. 
BI3.3 Eskubide eta betebeharren harreman-esparrua herritarrei jakinarazten zaie, ulertzeko moduan. 
BI3.4 Ezarritako diseinutik abiatuz eta hasieratik tartean diren erakunde, elkarte eta pertsona guztien parte-
hartzea izanik ezartzen dira jarduerak, diseinatutako helburuak betetzea errazteko. 
BI3.5 Erabakiak hartzea eta eragile bakoitzaren konpromisoak betetzeko zereginak egitea erraztuz zehazten 
dira akordioak. 
BI3.6 Zereginak zuzen banatzen da, aurretik adostutako helburuak betetzeko. 
BI3.7 Parte hartzeko ekintzak dinamizatzea errazagoa izateko moduan erabiltzen dira tresnak eta baliabideak 
(besteak beste, elkarrizketa eta adostasunari bide ematekoak) esku hartzean. 

 
LB4: Komunitate-proiektuen prozesuak eta emaitzak ebaluatzea. 

BI4.1 Metodologia, prozedurak, irizpideak eta adierazleak aukeratzeko, kontuan hartzen dira proiektuaren 
faseak, lantaldean zehaztutakoaren arabera. 
BI4.2 Ebaluazio-tresnak zehaztu diren uneetan erabiltzen dira. 
BI4.3 Ebaluazio-teknikak aplikatuta, lorpenak eta akatsak identifikatzen dira, eta helburuak lortzeko 
garrantzitsuak iruditzen zaizkigun alderdiak aldatzen dira. 
BI4.4 Proiektuen emaitzak aurretiaz diseinatutako protokoloen arabera ebaluatzen dira. 
BI4.5 Ebaluazioaren ondorioak eta gomendioak taldeko kide guztiei eta eragileei itzultzeko, zehaztutako 
protokoloei jarraitzen zaie, eta aurretiaz adostutako epeetan egiten da. 
BI4.6 Ondorioak eta gomendioak itzultzeak komunitate-proiektu berriak diseinatzeko hausnarketa egiteko 
aukera ematen du. 

 
LB5: Komunitate-proiektuen ebaluazioa egitean, eragileen parte-hartzea bideratzea eta dinamizatzea. 

BI5.1 Ebaluazioaren diseinuan, lurraldeko eragileek parte hartzea aurreikusten da. 
BI5.2 Ebaluazioa egiteko informazioa biltzeko eta aztertzeko tresnak komunitatearekin adosten dira, eta 
teknikak eragileen errealitatearen arabera egokitzen dira. 
BI5.3 Bildutako informazioa sistematizatu eta aztertu egiten du lantaldeak, prozesuan parte hartu duten 
komunitateko eragileekin batera. 
BI5.4 Ondorioak eta gomendioak nahiz lortutako emaitzen betetze-maila komunitatearekin batera zehazten dira. 
BI5.5 Ondorioak eta gomendioak hedatzeko, informazioa komunitateko ahalik eta jende gehienaren esku 
jartzeko protokoloari jarraitzen zaio. 13 

 
 
 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Informazioa biltzeko materialak. Informazioa tratatzeko eta prozesatzeko materialak: bulego-materiala, software eta 
hardware informatikoa eta erreprografiako materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Komunitateko errealitatearen azterketa. Lan-plan bat egitea. Programazioaren diseinua: helburuak, ekintzak, jarduerak, 
baliabideak... Prozesuaren eta emaitzen ebaluazioa. Komunitateak parte hartzea azterketa egiten, programazioa 
diseinatzen, proiektuak ezartzen eta ebaluatzen. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ondorioen eta gomendioen txostena. Topaguneen funtzionamendu-arauak jasotzen dituen dokumentua. Herritarren 
eskubide eta betebeharrei buruzko legedia. Baliabide-gidak. Udal-informazioa, eta erakunde eta zerbitzuei buruzkoa. 
Parte hartzeko metodologiari buruzko prestakuntza-materialak. Bibliografia espezifikoa. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
ELKARTE-SAREA SORTZEN ETA GARATZEN ESKU HARTZEA, 
LAGUNTZEA ETA BABESA EMATEA 

 
Kodea: UC1023_3 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Jendeak, taldeek eta kolektiboek elkarte-sareak eta herritarren kolektiboak osatzeari, martxan jartzeari eta 
kudeatzeari dagokionez dituzten behar eta ahalmen espezifikoak identifikatzea komunitatearekin batera. 

BI1.1 Interesen, beharren eta konpromiso-mailen azterketa jendearen eta taldeen ezagutzatik abiatuz egiten da. 
BI1.2 Beharrei eta ahalmenei buruzko informazioa biltzeko eta aztertzeko tresnak inguruneko biztanleria-
taldeetan aplikatzen dira, egin behar den esku-hartzearen ezaugarriak zehazteko. 
BI1.3 Bildutako informazioa interesdunekin aztertzen da, informazioa baliozkotzeko. 
BI1.4 Beharrei eta ahalmenei buruzko informazioa profesionalaren behaketa eta balioztatzetik nahiz 
interesdunen balioztatzetik abiatuz lortzen da. 

 
LB2: Elkarte-sareari laguntza emateko baliabideei buruzko informazioa biltzea eta ematea, errazagoa izan dadin sarea 
bera osatzea, martxan jartzea eta kudeatzea. 

BI2.1 Informazio-iturriak modu fidagarrian identifikatzen eta aukeratzen dira, erakunde eta kolektiboak osatzeko, 
martxan jartzeko eta kudeatzeko prozesuetarako datu baliagarriak lortzeko. 
BI2.2 Aurretiazko azterketetan jasotako behar espezifikoetarako egokitzapena ebaluatzeko beharrezkoak diren 
adierazleak eta parametroak aplikatuz biltzen da informazioa. 
BI2.3 Erakundeek/instituzioek eta informazioa kudeatzen duten baliabideek zehaztutako bideetatik eskatzen da 
dokumentazioa. 
BI2.4 Informazio-bideak eta -iturriak erabili eta komunitate-eragileei jakinarazten zaizkie, informazio eta 
baliabide berrietara errazago hel daitezen eta eskura dagoen informazioa ahalik eta eguneratuena izan dadin. 
BI2.5 Dokumentuak artxibatzeko sistemak dokumentu berriak txertatzeko eta dokumentu zaharkituak 
berrikusteko aukera eman behar du, eta sarbidea eman profesionalen taldeari nahiz komunitateko kideei. 
BI2.6 Elkarte-sareari laguntzeko baliabideei buruzko informazioa erraz erabiltzeko baliabide-gida eguneratu 
batean konpilatzen da, fidagarritasun-, antolaketa- eta argitasun-irizpideei jarraikiz. 14 

 
 

 

 



 
 

Komunitate-dinamizazioa 

 
LB3: Erakunde eta elkarteei kudeaketarako laguntza teknikoa eta/edo orientazioa ematea, osatzen eta mantentzen 
laguntzeko. 

BI3.1 Erakunde eta elkarteei lege-esparruaren eta administrazio-prozeduren berri ematen zaie, helburuak 
betetzen laguntzeko. 
BI3.2 Elkarte bat sortzeko egin beharreko urratsei buruzko informazioa ematen zaie elkarte bat osatzeko 
interesa dutenei. 
BI3.3 Arlo horretan indarrean dagoen legediari dagokionez erakunde eta elkarteek egindako esku-hartzeen 
egokitasuna gainbegiratu egiten da, eta detektatutako akatsei eta haiek zuzentzeko moduei buruzko informazioa 
ematen zaie. 
BI3.4 Erakunde eta elkarteek administrazioetatik jaso ditzaketen laguntza eta prestazioei buruzko informazioa 
bildu, eta argi eta eskatu ahal izateko behar besteko aurrerapenez ematen da. 
BI3.5 Elkarte berriak sortzeko eta kudeatzeko babesa herritarren parte-hartzea erraztuz ematen da. 
BI3.6 Erakunde, elkarte edo taldeentzako funtsak kudeatzeko eta lortzeko, behar duten laguntza teknikoa 
ematen zaie beharrezkoa denean, betiere beren eskumen-eremuaren barruan. 

 
LB4: Erakunde eta elkarteen programaziorako laguntza teknikoa eta/edo orientazioa ematea, funtzionamendua 
hobetzeko. 

BI4.1 Erakunde bakoitzaren lan-saioak lantaldeko kideekin zehaztutako helburu eta prozeduren arabera 
prestatzen dira, elkarte-motari, konpromiso-mailari, komunitatean duen parte-hartzeari eta autogestioaren 
ezaugarriei jarraikiz. 
BI4.2 Aurreikusitako talde-dinamizazioko eta -integrazioko jardueren garapenaren azterketa aurretiaz 
zehaztutakora egokitzen da, eta, beharrezkoa denean, sortzen diren gertakizunak ebazten dira, erakunde 
bakoitzak bere talde-funtzionamendurako eskumena eskuratu dezan. 
BI4.3 Komunitateari buruzko informazioa lortzeko tresnen eta estrategien azterketa prozedura eta teknika 
egokietara doitzen da. 
BI4.4 Elkarteko edo erakundeko kideei eta komunitateari informazio emateko orduan, erakunde bakoitzak 
zehaztutako protokoloei eta bideei jarraitzen zaie. 
BI4.5 Jardueraren ebaluazioa diseinatzeko eta egiteko orduan, aurretiaz zehaztutako protokoloei jarraitzen zaie, 
proiektuaren betetze-maila aztertu eta, beharrezkoa denean, programazio berria egiteko. 

 
LB5: Erakundeei eta elkarteei ebaluazio-prozesuetan laguntzea, hobetzeko jarduerak ezartzea erraztuz. 

BI5.1 Prozesu osoan herritarren konpromiso handiagoa lortuz komunikatzen zaio komunitateari ebaluazioa 
aldizka egiteko beharraren berri. 
BI5.2 Ebaluazio-metodoak ezartzeko moduari buruzko informazioa ematen zaio erakundeari, ezar ditzan. 
BI5.3 Ebaluazio-sistemak eta -metodoak erakundeak zehaztutako prozeduren arabera jartzen dira martxan, 
proiektuan parte hartzen duten alde guztien konpromisoa izanik. 
BI5.4 Hobetzeko proposamenak erakundearen geroko jardueretan islatzen eta ezartzen dira. 

 
LB6: Erakundeen, elkarteen eta herritarren kolektiboen arteko koordinazio-prozesuan laguntzea. 

BI6.1 Komunitateko beste erakunde eta elkarte batzuen ezaugarriei, programei eta jarduerei buruzko 
informazioa transmititzen da, baterako esku-hartzeei eta esku-hartze koordinatuei bide emateko. 
BI6.2 Koordinazio-guneak dinamizatzeko prozesuaren bidez, erakundeen arteko zuzeneko topaketa eta 
ezagutzari bide ematen zaio. 
BI6.3 Komunitateko zenbait erakunde eta elkartek batera egindako jarduerak sustatzen dira, proiektuak 
errentagarriagoak izateko, eta auzotarren konpromiso handiagoa lortzeko. 
BI6.4 Tartean diren erakundeek ebazpenean parte hartzea bultzatuz konpontzen dira koordinazio-prozesuko 
gertakizunak. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko materiala. Informazioa biltzeko materialak. Informazioaren berri 
emateko materiala. Informazioa tratatzeko eta prozesatzeko materialak: bulego-materiala, software eta hardware 
informatikoa eta erreprografiako materiala. 

15 

 
 
 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Interesen eta beharren azterketari buruzko txostena. Erakundeen kudeaketarako eta programaziorako laguntza teknikoa. 
Koordinazio-guneen dinamizazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lege-esparrua eta administrazio-prozedurak. Baliabide-gida. Erakunde eta elkarteentzako laguntzei eta prestazioei 
buruzko informazioa. Plangintzari eta ebaluazioari buruzko prestakuntza-materialak. Baterako programazioaren 
egutegia. Bibliografia espezifikoa. 

 
 
 
 

5. gaitasun-atala 
KOMUNITATEKO PROIEKTUAK ETA JARDUERAK KOMUNIKATZEKO 
ETA HEDATZEKO ESTRATEGIAK ZEHAZTEA 

 
Kodea: UC1024_3 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Komunitatearen informazio-behar nagusiak identifikatzea, komunitateen proiektuen eta jardueren komunikazio- eta 
hedatze-estrategiak zehazteko. 

BI1.1 Komunitatearen informazio-beharrak komunitatearekin batera identifikatzen dira, komunitateak nahiz 
lurraldeko profesionalek aurretiaz zehaztutako metodo eta prozedurei jarraikiz. 
BI1.2 Jardueraren hedatze-maila, erabilitako metodoak eta mezuaren ulermena jasoz aztertzen da ekitaldi eta 
topaketetako parte-hartzearen maila. 
BI1.3 Inguruko komunikazio-arduradunen lankidetza akordioak betetzeko aukera emanez programatzen da, 
itxaroten diren emaitzak lortzeko. 
BI1.4 Komunikazio-materialen eta -guneen kontrola eta kudeaketa komunitatearekin batera egiten da, eta haiek 
berritzea bermatu eta informazioa eguneratzeko aukera eman behar da. 

 
LB2: Jarduera-eremuan dauden komunikazio formal eta informaleko tresnak aztertzea. 

BI2.1 Komunitatean bertan nahiz kanpoan maila orokorrean transmititutako informazioa hainbat komunikazio-
bide formalen nahiz informalen bidez aztertzen da; adibidez, irratia, telebista, komunitatearen topaguneak, 
liburuxkak eta panelak. 
BI2.2 Harreman informaleko espazioetan komunitatea garatzeko eta dinamizatzeko sortutako informazio 
erabilgarria kontuan hartzen da komunitatean egiten diren jardueren berri emateko. 
BI2.3 Informazioa (horma-irudiak, informazio-panelak edo liburuxkak) jartzeko guneak identifikatu eta haien 
kudeaketa baloratzen da. 
BI2.4 Informazioa zabaltzeko prozedurak diseinuaren arabera baloratzen dira. 
BI2.5 Informazioaren eragina zenbatestean, informazio-transmisioaren maila erreala ezagutzen da. 

 
LB3: Komunikazio-estrategiak abian jartzea dinamizatzea, betiere lurraldearen eta komunitatearen errealitatera 
egokituta. 

BI3.1 Transmititu beharreko informazioa mezu-motaren eta hartzaile izan daitezkeenen arabera aukeratzen da. 
BI3.2 Komunitateko esku-hartzeei buruzko mezua argi eta zehatz ematen da. 
BI3.3 Informazioa trukatzeko eta hedatzeko protokoloa egiteko, hainbat irizpideri erreparatzen zaio: 
eraginkortasuna harreran, hartzaileen ezaugarrietara egokitzea, bideak, euskarriak, denborak, epeak eta 
tresnak errentagarri egitea. 
BI3.4 Informazioa banatzeko prozedurak diseinuaren arabera baloratzen dira. 
BI3.5 Komunitateko arduradunekin batera ekintzak zehazteko, edukiak gehiago hurbiltzen dira lurraldeko 
errealitatera. 16 

 
 

 

 



 
 

Komunitate-dinamizazioa 

BI3.6 Komunikazio-jarduera garatzean, erakunde eta elkarteetan parte hartzen duten herritarren komunikazio-
trebetasunak eskuratzeari eta hobetzeari bide ematen zaio. 

 
LB4: Proiektuan eta/edo esku-hartzean erabilitako komunikazio-estrategien eta -tresnen baliagarritasuna aztertzea. 

BI4.1 Estrategiek eta tresnek duten eraginari buruzko informazioa biltzeko tresnak lantaldean prestatzen dira. 
BI4.2 Informazioa biltzeko tresnak tartean diren eragileekin aztertzen dira, haien egokitasuna baloratzeko. 
BI4.3 Tresnen erabilerak beharrezko informazioa lortzea bermatzen du. 
BI4.4 Txosten batean sistematizatzen dira prestatutako ondorioak eta gomendioak. 
BI4.5 Ondorioen eta gomendioen txostena azterketa-prozesuan esku hartzen dutenekin egiaztatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Egoera formaletan nahiz informaletan erabiltzeko komunikazio- eta hedatze-materialak. Informazioa tratatzeko eta 
prozesatzeko materialak: bulego-materiala, software eta hardware informatikoa eta erreprografiako materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Koordinazio- eta lankidetza-programazioa, komunitateko eragileekin prestatua. Informazio-espazioen identifikazioa. 
Informazioa banatzeko prozedurak ezartzea: bideak, guneak, denborak eta baliabideak. Baterako ekintzak lurraldeko 
komunikazio-arduradunekin. Esku hartzen duten eragileen parte-hartzea, baliozkotzea eta egiaztapena. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Komunikazio-bideak: irratiak, egunkariak, telebista, liburuxkak, taulak eta Internet. Informazioa trukatzeko, hedatzeko eta 
banatzeko protokoloa. Ondorioen eta gomendioen txostena. Bibliografia espezifikoa. 

 
 
 
 

6. gaitasun-atala 
KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKAK KUDEATZEKO 
BITARTEKOTZA-PROZESUAK ETA -TEKNIKAK APLIKATZEA 

 
Kodea: UC1025_3 

6 
 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gatazkaren eta alde guztien ezaugarriak identifikatzea, haiek aztertu eta baloratzeko. 

BI1.1 Gatazkaren ezaugarriak eta alde guztien jarrerak eta interesak jasotzeko, behaketa zuzena eta aldeekiko 
elkarrizketak erabiltzen dira. 
BI1.2 Bildutako informazioa interpretatu egiten da, eta egoera jakin hori bitartekotzaren bidez konpon daitekeen 
aztertzen da. 
BI1.3 Informazioa bildu eta aztertzea egoera gatazkatsuaren isla fidagarria da, eta konfidentzialtasunaren eta 
errespetuaren irizpideei jarraitzen die. 
BI1.4 Informazioa biltzean eta aztertzean lortutako ondorioek geroko esku-hartzeari bide ematen diote. 

 
LB2: Adostasuna lortzea bitartekotza-prozesuan, prozesuaren ezaugarrien berri emanez. 

BI2.1 Aldeei azaltzen zaizkie bitartekotza-prozesuaren ezaugarriak, faseak eta tartean direnen funtzioa. 
BI2.2 Informazioa modu ulergarri eta sinplean ematen da, prozesuan parte hartzen dutenek ulertzeko. 
BI2.3 Aldeen borondatezkotasuna bitartekotza-prozesuan kontsultatu ahal izango den dokumentu batean 
jasotzen da. 
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GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

LB3: Bitartekotza-prozesua ezartzea, teknika egokiak erabiliz. 
BI3.1 Profesionalaren eta bi aldeen arteko topaketa konfiantza- eta errespetu-gune bati bide emanez egiten da. 
BI3.2 Gatazkak kudeatzeko bitartekotza-prozesuari dagozkion arauak parte-hartzaileek zehazten eta onartzen 
dituzte. 
BI3.3 Aldeen iritziak, jarrera, interesak eta sentimenduak modu aktiboan entzuten dira, egoera ulertzeko, eta 
informazioaren konfidentzialtasuna bermatzen da. 
BI3.4 Gatazka kudeatzeko teknikak aurre egin behar zaion gatazkaren arabera aukeratzen eta ezartzen dira. 
BI3.5 Aldeek erabakiak hartzea eta akordioak zehaztea profesionalak bultzatzen du, prozesuarekin zerikusia 
dutenei lagunduz. 
BI3.6 Akordioak eta erabakiak idatziz jasotzen dira, baita aldeen adostasuna eta bakoitzak bere egiten dituen 
konpromisoak ere. Gauzatzeko epeak eta arduradunak ere zehazten dira. 

 
LB4: Komunitateko eragileek bitartekotza-prozesuan onartutako akordioen jarraipena egitea. 

BI4.1 Aldeekiko komunikazioari eutsi egiten zaio akordioak lortu ostean ere, eta prozesuari buruz dituzten iritziak 
eta balorazioa jasotzen dira. 
BI4.2 Akordioak eta erabakiak aldizka eta sistematikoki berrikusten dituzte profesionalak eta aldeek. 
BI4.3 Zuzenketa eta aldaketa egokiak egiten dira, prozesuari malgutasuna emateko. 
BI4.4 Ebaluazio-tresnak (jarraipen-fitxak, adibidez) sortu, egokitu eta erabili egiten dira, eta prozesua aberasteko 
interesgarriak diren berrikuste-datak, egindako aldaketak eta beste edozein datu jasotzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Komunitateko eragileen arteko gatazkei buruzko informazioa. Gatazkak detektatzeko informazio-sistemak. Izan litezkeen 
gatazkei buruzko informazioa biltzeko protokoloak. Elkarrizketari eta ulermenari bide emateko komunikazio-materiala eta 
-tresnak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Gatazka-egoeretako akordio eta erabakiak. Prozesuko parte-hartzaileen gogobetetzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Informazioa biltzeko eta aztertzeko tresnak. Bitartekotza-prozesuari buruzko informazioa jasotzen duen dokumentua. 
Prozesurekin lotutako aldeen adostasun-dokumentua. Jarraipen-fitxak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 

 
 

 

 



 
 

Komunitate-dinamizazioa 

7. gaitasun-atala 
GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESKU-HARTZE SOZIALEKO 
PROIEKTUETAN 

 
Kodea: UC1026_3 

7 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Egin behar den esku-hartzean gizon eta emakumeen parte-hartzeen artean dauden desberdintasunei eta parte-
hartze hori oztopatzen eta errazten duten alderdiei buruzko informazioa detektatzea eta identifikatzea. 

BI1.1 Generoen aukera-berdintasunerako erreferentzia-esparrua (araudia, entitate edo erakundeak eta politikak) 
aztertzeko, proiektuan edo esku-hartze profesionalaren ingurune zehatzean gizon eta emakumeen parte-
hartzea errazten eta zailtzen duten alderdiak hartzen dira oinarritzat. 
BI1.2 Gizon eta emakumeentzako faktore bereizleei buruzko oinarrizko alderdiak, esku-hartzearen gaiari eta 
arloari dagozkionak, alderdi hauek kontuan izanik jasotzen dira: 
- Parte-hartzen duten emakumeen eta gizonen ehunekoa. 
- Gizon eta emakumeen parte-hartzearen arteko aldea erabakiak hartzeko guneetan (adibidez: ikasleak eta 

irakasleak, erabiltzaileak eta teknikariak, bazkideak eta zuzendaritzako kideak). 
- Emakume eta gizonen arteko aldeak denboren antolamenduan eta erabileran. 
- Gizon eta emakumeen arteko aldeak guneen antolamenduan eta erabileran. 
- Emakumeek eta gizonek betetzen dituzten rolak. 
BI1.3 Emakumeak edo gizonak zuzenean edo zeharka diskriminatzen dituzten egoerak nahiz gizon eta 
emakumeek berdintasunez parte hartzeko oztopo eta mugak bildutako informazioaren bidez detektatzen dira. 
BI1.4 Generoen aukera-berdintasunaren aldeko proiektuarentzako ekarpenak, aldaketak eta/edo egokitzapenak 
jaso egiten dira. 
BI1.5 Lortutako informazioa aztertu egiten da, gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko 
behar praktikoak eta interes estrategikoak formulatzeko eta bereizteko. 

 
LB2: Diseinatutako proiektuari gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzen laguntzen duten elementuak gehitzea. 

BI2.1 Emakume nahiz gizonek parte hartzen dute proiektua diseinatzen. 
BI2.2 Proiektua eta haren edukiak deskribatzen eta aurkezten dituen hizkuntza elementu sexistarik gabe eta 
emakumeak bistaratuz erabiltzen da, generoaren araberako rol eta estereotipo diskriminatzailerik gabe. 
BI2.3 Proiektuaren helburuak rol eta estereotipo sexistarik erreproduzitzen ez duten, sexismoa sustatzen ez 
duten eta genero-berdintasuna sustatzen duten edukiak formulatuz eta jasoz zehazten dira. 
BI2.4 Proiektuaren helburu bat gutxienez, beharrezkoa den guztietan, puntu hauek kontuan izanik diseinatzen 
da: 
- Emakumeen jabekuntza sustatzea, helburu horretarako tresnak eta baliabideak martxan jarriz. 
- Estereotipo maskulino eta femeninoen haustura sustatzea. 
- Erabakiak hartzen parte hartzen duten emakumeen ehunekoa areagotzea. 
- Bizitza-zainketarako arduretan, gizonen ehunekoa areagotzea. 
BI2.5 Baliabide material eta teknikoak gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko proposatutako 
helburuen arabera aurreikusten dira. 
BI2.6 Etxearen eta zainketaren zamak dituen jendearen parte-hartzeari bide emanez aurreikusten dira 
proiektuan esku hartzen duen jende guztiaren parte-hartzea sustatzeko denbora-banaketak eta baliabideak, 
arreta- eta zainketa-denborak komunitatean parte hartzeko denborarekin bateragarri egiteko (adibidez, garraioa, 
haurtzaindegia edo aldi bereko jarduerak). 
BI2.7 Aurrekontuaren aurreikuspenean, lehentasuna du gizon eta emakumeen berdintasunean eragina duten 
jardueren kostuak. 

 
LB3: Emakumeen agerpena modu positiboan ikusgarri egitea, proiektuaren informazio- eta hedatze-euskarrien bidez 
(publizitatea, sentsibilizazioa, transferentzia, dokumentuak, etab.), gizon eta emakumeen arteko berdintasun erreal eta 
eraginkorrerako aurrerapausoa emateko. 
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BI3.1 Hedatze-euskarri guztiak (publizitatea, sentsibilizazioa edo transferentzia) gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna sustatzen laguntzeko aukeratzen dira, eta ahalegin berezia egiten da hizkuntza ez-sexista 
erabiltzeko eta estereotipo sexistak errepikatzen dituzten egoerak iradokitzen ez dituzten irudiak aukeratzeko. 
BI3.2 Proiektuko informazio- eta hedatze-materialak eta -ekintzak aukera-berdintasunaren alde egiteko alde 
guztiek (administrazio publikoa, erakundea eta/edo lantaldea) duten erantzukizuna ezagutzera emateko 
erabiltzen dira. 
BI3.3 Generoari buruzko estereotipoak definitzeko, sexu jakin bati lotutako zeregin eta arloen ikuskera aldatuko 
duten baliabideak erabiltzen dira jardueretan. 
BI3.4 Proiektua diseinatzean eta ezartzean identifikatutako desberdintasunei buruzko informazio aztertua 
zabaltzen da, eta diskriminatzaileak izan daitezkeen egoerak ezagutzen eta erauzten laguntzen da. 
BI3.5 Proiektuaren edukiak komunikatzeko eta hedatzeko eta proiektua garatzeko prozesua zuzentzen zaien 
gizon-emakumeen ezaugarriak kontuan izanik planifikatzen da. 
BI3.6 Karteletan, egutegietan, guneen bidezko erabileran, rol sexisten erreprodukzioan eta beste batzuetan 
genero-berdintasuna erreproduzituz eta emakume eta gizonen arteko desberdintasuna ezabatuz proiektatzen 
da irudia lan-eremuan. 

 
LB4: Proiektuan diseinatutako jardueretan eta esku-hartzeetan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzen 
laguntzen duten elementuak gehitzea. 

BI4.1 Proiektuaren jardueretan hizkuntza ez-sexista erabiltzen da, eta emakumea bistaratzen da. 
BI4.2 Profesionalen jarduerek ez dituzte rol eta estereotipo sexistak erreproduzitzen, eta gizon eta emakumeek 
—beren adina eta parte-hartze maila edozein izanik ere— berentzako ekintzetan parte hartze bera izatea 
bultzatzen da. 
BI4.3 Proiektuko jarduera guztietan, gizon eta emakumeen arteko berdintasun-baldintzak sortzen dira, eta 
berdintasun-irizpideak erabiltzen dira erabakiak hartzean eta erantzukizunak banatzean, besteak beste. 

 
LB5: Beharrezkoa denean, generoen aukera-berdintasunerako prestakuntza-ekintza, orientazio eta aholkularitza 
espezifikoak aurreikustea. 

BI5.1 Prestakuntza-beharrak profesionalengandik eta erabiltzaile eta/edo bezeroengandik jasotako informazioa 
aztertuz detektatzen dira. 
BI5.2 Aukera-berdintasunari eta generoaren mainstreamingari buruzko prestakuntza-jardueren (ikastaroak, 
hitzaldiak edo mintegiak, adibidez) azterketa profesionalen, boluntarioen eta/edo erabiltzaileen prestakuntzan 
detektatutako beharren arabera egiten da. 
BI5.3 Programazioan eta esku-hartzean inplikatutakoentzat indarrean dauden prestakuntza-ekintzen 
informazioa modu argi eta ulergarrian ematen da, haien parte-hartzea errazteko eta bultzatzeko. 
BI5.4 Aukera-berdintasunean edo generoaren mainstreamingean adituak diren prestatzaileak detektatzeko, 
beren eskumen-arlora jotzen da. 
BI5.5 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunean adituak direnen eta esku-hartzean parte hartzen 
dutenen (profesionalak, boluntarioak eta erabiltzaileak) arteko komunikazio-bideak ezarri eta mantendu egiten 
dira, eta prestakuntza, aholkularitza eta orientazio espezializatuari bide ematen zaio. 
BI5.6 Generoari buruzko aholkularitza baliabide iraunkor moduan antolatzen da. 

 
LB6: Lan-zentroko nahiz beste baliabide eta zerbitzu batzuetako profesionalekin koordinatzea, zeharkakotasuna, 
koherentzia eta osoko ikuspegia bermatzeko gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasunera bideratutako esku-
hartzeetan. 

BI6.1 Profesionalen arteko komunikazio- eta koordinazio-bideak helburuak lortzeko lankidetza-printzipioari 
jarraikiz zehazten eta betetzen dira. 
BI6.2 Profesionalen arteko esku-hartzerako ildo eta helburu bateratuak esku hartzeko prozesuaren 
eraginkortasunari bide eman diezaioten osatzen eta adosten dira. 
BI6.3 Generoen aukera-berdintasunerako jardueretan erabiltzen diren metodoen, tekniken eta baliabideen 
ezaugarriak profesionalen artean trukatzen dira, esku-hartze profesionalaren kalitatea hobetzeko. 
BI6.4 Koordinazio profesionalaren baldintzak (bileretako denbora, gunea eta antolakuntza) baloratzean, aldeen 
parte-hartzea eta topaketen edo harremanen eraginkortasuna bermatzeko hobekuntza-neurriak proposatzen 
dira. 
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LB7: Gizon eta emakumeen aukera-berdintasunaren aldeko lorpenen ebaluazioa eta jarraipena egitea, eta prozesua 
hobetzeko beste aukera batzuk proposatzea. 

BI7.1 Proiektuaren diseinuaren ebaluazioa eta jarraipena egitean, alderdi batzuk betetzen diren, eta 
zenbateraino, neurtzen da; adibidez: 
- Emakumeen jabekuntzaren sustapena eta helburu horretarako tresnak eta baliabideak martxan jarri izana. 
- Estereotipo maskulino eta femeninoei buruzko hausnarketa, eta estereotipoak ezabatzea. 
- Emakumeen ehunekoa areagotzea erabakiak hartzean, eta gizonena bizitza-zainketarako arduretan. 
- Emakume eta gizonen parte-hartzearen mailak eta ehunekoak genero-berdintasunari buruzko 

prestakuntza-, aholkularitza- eta orientazio-prozesuetan. 
- Hizkuntza ez-sexistaren erabilera. 
- Beste antolakuntza-alderdi batzuk; esaterako, gunearen erabilera gizonen eta emakumeen aldetik. 
- Estereotipo sexistak ezabatzea zereginak banatzean eta/edo betetzean. 
BI7.2 Jardueren ordutegiak aztertu, eta, ahal den heinean, bizitza-zainketarako zerbitzu publikoek dituzten 
ordutegietara egokitzen dira, eta funtzio horiek betetzen dituzten zerbitzu osagarriak abian jartzea sustatzen da. 
BI7.3 Ebaluazio-txostena egitean, berdintasunaren helburuetarako ekintzen eta baliabideen aurrekontu-kostuen 
azterketa bat txertatzen da. 
BI7.4: Ebaluazioa proiektuan parte hartzen duen jendeak egiten du, eta, beharrezkoa denean, gizon eta 
emakumeen aukera-berdintasunaren arloko adituen laguntza eskatzen da. 
BI7.5 Ebaluazio-dokumentuetan hainbat elementu jasotzen dira; adibidez:  
- Ebaluazioaren ondorioak; proiektuko jardueretan genero-berdintasunaren helburua arloka edo osorik eta 

modu koordinatuan landu den adierazten da. 
- Ondorengo esku-hartzeetan eta proiektuetan erabilgarri izango diren hobekuntza-proposamenak eta -

alternatibak. 
 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Informazioa biltzeko materiala; esaterako, galdera-sortak, behaketa-eskalak eta erregistro-protokoloak. Informazioaren 
berri emateko materialak; esaterako, akta-liburuak eta askotariko txostenak. Baliabideak antolatzeko tresnak. Ebaluazio-
tresnak. Informazioa tratatzeko eta prozesatzeko materialak; adibidez, bulego-materiala, software eta hardware 
informatikoa eta erreprografiako materiala. Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko materiala. 
Komunikatzeko eta hedatzeko prozedurak. Komunikazio-bideak eta informazioa emateko bideak; esaterako, 
argitalpenak, Internet, telebista, irratia, zentroak, erakundeak, programak eta zerbitzuak. Aukera-berdintasunaren arloan 
indarrean dagoen legedia. Esku hartzeko erakunde edo enpresen esku-hartze planak. Gizon-emakumeen arteko aukera-
berdintasunari buruzko aholkularitza, orientazioa eta prestakuntza emateko baliabideak. Esku hartzeko proiektuak. 
Bibliografia espezifikoa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Aukera-berdintasuna sustatzeko esku hartzeko prozesuak, eginak edo egokituak. Komunitatea dinamizatzeko 
proiektuak, generoaren ikuspegia kontuan hartzen dutenak. Esku-hartze profesional ez-sexistak eta ez-
diskriminatzaileak, genero-berdintasunean oinarritzen direnak. Emakume eta gizonek baldintza berdinetan parte hartzea. 
Aukera-berdintasunaren sustapena hedatzea. Proiektuen ebaluazioa eta jarraipena gizon eta emakumeen arteko 
berdintasunaren ikuspegitik egitea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Genero-berdintasunari buruzko txosten espezializatuak. Esku hartzeko planak. Bibliografia espezifikoa. Gizon eta 
emakumeen arteko aukera-berdintasunaren arloan indarrean dagoen legedia. Sarean (Internet) dauden baliabide 
informatikoak eta prestakuntza-baliabideak. Behaketa-tresnak. Esku-hartzearen bilakaeraren txostenak. Informazioa 
lotzeko eta tratatzeko metodoak eta prozedurak. Informazioa artxibatzeko eta sailkatzeko prozedurak. Informazioa 
prozesatzeko teknikak. Esku-hartze sozialen plangintza eta ebaluazioa egiteko metodologia. Jardueren programazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

1
2
3
4

8 

5
6
7

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATE-PROZESUKO ERAGILEAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

HERRITARREN PARTE-HARTZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOKO METODOLOGIA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

ELKARTEEN SUSTAPENA ETA BABESA 
 

 5. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOAN INFORMAZIOA EMATEKO ETA 

HEDATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK 
 

6. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKEN KUDEAKETA 

 
7. prestakuntza-modulua:  

GIZON-EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNAREN 
SUSTAPENA 

 
8. prestakuntza-modulua:  

KOMUNITATE-DINAMIZAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1
  
1. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATE-PROZESUKO ERAGILEAK 
 
Kodea: MF1020_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1020_3 Komunitateko eragile nagusiekin —herritarrak, teknikariak eta 
administrazioak— harremanetan jartzea eta harremanei eustea, elkarrekiko harremana dinamizatuz 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Komunitatean dauden gizarte-eragileak identifikatzea, eta haiekin harremanetan jartzeko eta koordinatzeko 
mekanismoak ezartzea. 

EI1.1 Protokoloak prestatzea, komunitateko eragile guztiekin harremanetan jartzeko eta komunikazio arina eta erraza 
izateko, ekipo teknikoak aurretiaz zehaztutako lehentasunei jarraikiz. 
EI1.2 Dinamizatzailea komunitateko eragileei aurkezteko estrategiak programatzea, komunitatearen antolakuntza-
ezaugarriei erreparatuz. 
EI1.4 Prozesuko eragileen artean zehaztu behar diren komunikazio-bideak deskribatzea, informazioa trukatzeko 
dokumentuak eta/edo prozedurak zehaztuz. 
EI1.5 Komunitate-prozesuko eragileak deskribatzea, haien jarduera eta konpromiso-maila bereiziz. 
EI1.6 Komunitateko eragileekin izaten diren elkarrizketak, bilerak eta harremanak erregistratzeko beharrezkoak diren 
dokumentuak egitea. 
EI1.7 Lantaldeak eta komunitateko eragileek erabiltzeko datu-base bat sortzea. 
EI1.8 Datu-base bat sortzeko informazioa aukeratzeko, sailkatzeko eta artxibatzeko oinarrizko printzipioak deskribatzea. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

-  Komunitateko egiturak mugatzeko aukera ematen duten adierazle soziokulturalak identifikatzea eta deskribatzea. 
-  Komunitate bateko eragile posibleak identifikatzea. 
-  Esku-hartzerako erabilgarriak diren komunitatez kanpoko eragileak aukeratzea. 
-  Proiektuak batera egiteko lehentasun-irizpideak zehaztea. 
-  Erakunde eta zerbitzuek garatzen dituzten proiektu eta programa guztien datu-base bat sortzea. 
-  Lantaldearekin batera, komunitatean dagoen koordinazio-maila detektatzeko tresnak osatzea. 

A2: Hurbilpenari eta komunikazioari bide emateko topaguneak identifikatzea. 
EI2.1 Eragile eta auzotarren interesak jasotzeko eta erregistratzeko parametroak zehaztea. 
EI2.2 Komunitatean dauden topagune formalak eta informalak identifikatzea. 
EI2.3 Topaguneak ezagutzera emateko informazio-sistemak zehaztea.  
EI2.4 Topaguneak erabiltzeko, funtzionamendua zehazteko eta dituzten azpiegituren berri jasotzeko beharrezkoak diren 
protokoloak osatzea eta hedatzea. 
EI2.5 Topaguneetan egiten diren ekintza guztiak sistematizatzea eta erregistratzea. 
EI2.6 Lurralde bat, eragileak eta erakundeak finkatuta eta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko 
batean, hauek antolatzea: 

-  Topaguneak.  
-  Kokatzeko erabil daitezkeen lekuak identifikatzea, hainbat ezaugarri definituz: gutxieneko baldintzak, material eta 

baliabide teknikoak eta dinamizaziorako balioak. 
-  Eragileengana gerturatzeko mekanismoak. 
-  Eragileek konpromisoa hartzeko eta parte-hartzeko prozesuak. 
-  Topaketak prestatzea, eta deialdiak eta zabalkundea egitea. 

A3: Eragileen eta sare sozialen eskaerak identifikatzeko prozedurak aplikatzea, lortutako informazioarekin erlazionatutako 
esku-hartzeak batera egin ahal izateko. 

EI3.1 Komunitatearen errealitatea aztertzeko, lehen eta bigarren mailako informazio-iturriak identifikatzea. 
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EI3.2 Proiektu partizipatiboak zehazten eta sortzen lagunduko duten estrategiak zerrendatzea eta aztertzea, eta bereziki 
nabarmentzea motibazio-, prestakuntza- eta lankidetza-prozedurak. 
EI3.3 Komunitate bateko sareen ezaugarriak identifikatzeko kasu praktiko batean: 

-  Eragileen arteko koordinazio-baliabideak ezartzea. 
-  Baterako lanari bide emango dioten estrategiak prestatzea, sare formal eta informalei buruzko informazioa datu-

base batean bilduz. 
-  Proiektuak egiten lagunduko duten baterako helburuak, eskaerak eta beharrak zehaztea. 
-  Informazio-proposamenak prestatzea, komunitateko eragileek eta sareek baliatzeko.  

 
Edukiak: 
1. Eragile sozialek komunitate-ekintzan dituzten funtzioak eta eskumenak 

- Komunitatea antolatzeko eta garatzeko protokoloak. 
 Komunitate kontzeptua. 
 Komunitatearen egitura-elementuak identifikatzea: lurraldea, biztanleria, eskaera objektiboa eta eskaera 

subjektiboa, baliabideak. 
 Komunitate-bizitzaren egituraketa: auzoa, gizarte-sarea, interes-taldeak eta talde naturalak, kolektiboa. 

- Eragile sozialen ezaugarriak eta komunitate-ekintzan duten funtzionamendua:  
 Administrazioa eta instituzioak. 
 Baliabide teknikoak eta profesionalak. 
 Biztanleria eta haien erakundeak. 
 Komunitate-ekipoa. 
 Komunitate-dinamizatzailea. 

 
2. Gizarte-psikologiaren erabilera komunitate-prozesuan 

- Gizarte-kategorizazioko prozesuak. 
 Estereotipoak eta aurreiritziak.  
 Sozializazioa eta identitate soziala.  
 Sozializazio-prozesuen eta nortasuna eraikitzeko prozesuen arteko erlazioa. 
 Gizarte-ordezkaritzaren teoria. 

- Trebetasun sozial eta pertsonalak identifikatzea komunitate-prozesuan. 
 Jabekuntza- eta gaikuntza-trebetasunak. 
 Negoziazio-trebetasunak. 
 Lankidetza-trebetasunak. 

- Espazioak baliabide metodologikotzat identifikatzea. 
 
3. Komunitate-prozesuko eragileen kudeaketarako informazioa aztertzeko baliabideak eta tresnak 

erabiltzea 
- Aztertzaileen sailkapena. 
- Informazioa biltzeko teknikak: landa-koadernoa eta informazioa jasotzeko fitxak. 
- Informazioa sistematizatzea. 

 Informazioa artxibatzeko eta antolatzeko metodoak. 
 Informazioa biltegiratzeko teknikak: datu-baseak. 
 Informazioa aztertzeko teknikak: koadroak eta laburpen-eskemak. 

 
 
 
 2 2. prestakuntza-modulua:  

HERRITARREN PARTE-HARTZEA 
 
Kodea: MF1021_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1021_3 Herritarrek komunitateko proiektu eta baliabideetan parte har 
dezaten sustatzea 
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Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gizartean parte hartzeko prozesuaren faktore antropologiko, psikologiko eta soziologikoak aztertzea. 

EI1.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu batetik abiatuz, komunitateko zerbitzuetako organo 
partizipatiboak identifikatzea. 
EI1.2 Komunitate-prozesuan jendearen parte-hartzea errazten edo zailtzen duten jokabide eta harreman sozialetan 
gizartearen egungo faktore jakin batzuek zer eragin dituzten deskribatzea. 
EI1.3 Talde-jokabidearen oinarri diren gizakiaren oinarri antropologikoak eta/edo giza garapenaren ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI1.4 Erakunde batekin erlazionatutako jende guztiari buruzko datuak jasotzeko tresnak prestatzea: erakunde 
bakoitzeko jende-kopurua, adina, sexua, kultura eta abar. 
EI1.5 Lurraldean parte hartzeko dauden araudiak eta beste mekanismo batzuk eta tartean den eragile- eta jende-
kopurua aztertzea.  

A2: Komunitate-proiektuetan jarduteko aukerak eta konpromisoa baloratzea, eta parte har dezaketenak identifikatzea. 
EI2.1 Komunitateko eragileak sentsibilizatzeko beharrezkoak diren parametroak identifikatzea. 
EI2.2 Parte hartzeko prozesuei buruzko informazioa eta prestakuntza emateko beharrezkoak diren tresnak zehaztea. 
EI2.3 Jendearen, erakundeen eta elkarteen interesak eta ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.4 Komunitate baten parte-hartzearen maila zenbatesteko aukera ematen duten irizpideak zerrendatzea. 
EI2.5 Komunitate bateko dinamizazio-proiektu bat garatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

-  Parte-hartzea errazten edo zailtzen duten alderdiak identifikatzea. 
-  Sentsibilizazio- eta motibazio-ekintzak zehaztea. 
-  Parte-hartzaileen konpromiso-maila identifikatzea. 
-  Parte-hartzaile bakoitzak konpromiso-mailaren arabera zer informazio jaso behar duen zehaztea. 
-  Talde-zereginak mugatzea. 

EI2.6 Testuinguru jakin batean, herritarren parte-hartzeari buruzko araudi baten elementuak eta ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI2.7 Part hartzeko prozesuak ulertzen lagunduko duen sentsibilizazio-kanpaina bat egiteko faseak diseinatzea.  
EI2.8 Erabiliko liratekeen motibazio-estrategiak eta -teknikak aztertzea eta definitzea, eta herritarrek parte hartzeko 
proiektuetara egokitzea. 
EI2.9 Erakunde eta elkarteetako organoak osatzen dituen jendearen trebetasun pertsonalak eta lider izateko 
trebetasunak ezagutzea. 

A3: Parte hartzeko prozesuetan taldeen komunikazio-trukeari bide ematen dioten laguntza-bideak zehaztea, eta mezua 
hartzaileei egokitzea. 

EI3.1 Komunikazio-prozesu baten faseen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Mezu bat ulertzea zailtzen duten interferentziak identifikatzea. 
EI3.3 Testuingururako egokiak diren ahozko eta ez-ahozko komunikazioko teknikak aukeratzea eta erabiltzea. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunikazio-teknikak esku-hartzearen 
testuingurura eta eman beharreko informazio-motara egokitzea.  

 
Edukiak: 
1. Parte-hartze sozialeko prozesuak eta herritarrek parte hartzeko prozesuak 

- Parte-hartze sozialeko prozesuen eta herritarrek parte hartzeko prozesuen bilakaera. 
 Parte-hartzea behar gisa. 
 Parte-hartzea eskubide gisa. 

- Parte-hartze sozialaren eta herritarren parte-hartzearen dinamika. 
 Parte-hartzearen mailak eta eskakizunak. 
 Jarrerak eta motibazioa. 
 Parte hartzeko estrategiak. 

- Herritarrek administrazio publikoan parte hartzeko prozedurak. 
 Lege-esparrua. 
 Mekanismoak eta baliabideak. 
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2. Gizarte-mugimenduak identifikatzea 
- Ongizate-estatua: balio materialistak eta balio postmaterialistak. 
- Gizarte-mugimenduen bilakaera. 
- Gizarte-mugimenduetan parte hartzeko prozesuak: parte hartzeko egiturak eta estrategiak. 
- Boluntariotza sozialeko dinamikak. 

 Bilakaera historikoa. 
 Borondatezko lanaren lege-esparrua nazioartean, estatuan eta autonomia-erkidegoan. 
 Boluntariotza- eta lankidetza-dinamikak. 
 Borondatezko lanaren funtzioa gaur egun. 

 
3. Komunitateko esku-hartzeko lankidetza-prozesuak 

- Lankidetza-prozesuaren oinarrizko elementuak identifikatzea. 
- Profesionalaren funtzioak eta eskumenak deskribatzea. 
- Talde-lanaren dinamika. 

 Lantalde baten oinarrizko elementuak identifikatzea. 
 Taldearen orientazioa eta interesak. 
 Lanaren antolakuntza. Zereginen banaketa, koordinazioa eta lidergoa. 
 Erabakiak hartzeko prozesua. 

 
4. Esku-hartze sozialetan komunikazio-trebetasunak aplikatzea 

- Komunikazio-prozesuak taldeetan: komunikazio-ereduak eta -estiloak. 
- Herritarren parte-hartzean komunikazio sozialeko kanpainak egiteko teknikak. 

 Komunikazio-kanpainaren faseak identifikatzea. 
 Eragiketa-tresnak identifikatzea. 
 Bideen, euskarrien eta ekintzen ezaugarriak zehaztea. 
 Parte-hartze sozialean aplikatutako komunikazio-teknikak. 

 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOKO METODOLOGIA 
 
Kodea: MF1022_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1022_3 Komunitate bat edo lurralde-eremu bat osatzen duten eragileen 
arteko komunitateko esku-hartzeen eta proiektuen eta herritarren parte-hartzearen plangintza, garapena eta ebaluazioa 
dinamizatzea 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Komunitatearen errealitatearen azterketa partizipatiboa dinamizatzea. 

EI1.1 Errealitatearen azterketa egiteko dauden teoriak eta ereduak konparatzea. 
EI1.2 Informazio-iturriak lantaldeetan zehaztutako protokoloei jarraikiz identifikatzea eta aukeratzea. 
EI1.3 Komunitateari buruzko informazioa aztertzea, lantaldean aurretiaz zehaztutako metodologietatik abiatuz. 
EI1.4 Komunitate-dinamizazioko programei eta proiektuei buruzko informazioa aztertzea, eta hura osatzen duten 
elementuak ondorioztatzea. 
EI1.5 Lantaldean zehaztutako protokoloei eta prozedurei jarraikiz lortutako informazioa erregistratzea. 
EI1.6 Eragile guztien iradokizunak jaso eta erregistratzea, taldearekin eta komunitateko eragileekin batera aurretiaz 
diseinatutako metodologietatik abiatuz. 
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EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, txostenak egitea, eta informazioa 
komunitateari ematea. 

A2: Esku-hartze sozialen plangintzaren berezko elementuak ezagutzea eta erabiltzea, eta komunitatea dinamizatzeko 
proiektuen osaeran eta garapenean txertatzea. 

EI2.1 Plangintza-ereduak bermatzen dituzten teoriak identifikatzea. 
EI2.2 Komunitate-proiektuak lehenesteko parametroak aurretiaz zehaztutako irizpideen arabera zehaztea, lortu nahi 
ditugun helburuetatik abiatuz (sentsibilizatzea, dinamizatzea, aztertzea). 
EI2.3 Lortu behar diren helburuak doitzeko eta graduatzeko teknikak aukeratzea.  
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, komunitate-proiektu bat egitea, 
ezarritako protokoloei eta metodologiei jarraikiz, eta alderdi hauetako bakoitza definituz: 

-  Parte-hartzaileak eta haien ezaugarriak identifikatzea. 
-  Hartzaileak. 
-  Justifikazioa. 
-  Helburuak. 
-  Metodologiak. 
-  Jarduerak. 
-  Denbora. 
-  Baliabideak. 
-  Ebaluazioa. 

EI2.5 Eragileak komunitate-proiektuetan inplikatzeko beharrezkoak diren parametroak identifikatzea.  
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, proiektu bat egitea, komunitateko 
eragileen esku-hartzearekin. 
EI2.7 Proiektuaren jarraipena egiteko beharrezkoak diren protokoloak eta erregistroak zehaztea. 

A3: Komunitatean esku hartzeko proiektua dinamizatzea. 
EI3.1 Komunitate-proiektuak gauzatzeko dinamizazio-ekintzak zehaztea eta identifikatzea. 
EI3.2 Aldeen konpromiso handiena bermatuko duten topaguneen funtzionamenduari buruzko irizpide eta estrategia 
metodologikoak identifikatzea. 
EI3.3 Eskubideen ezagutzaren eta zereginen ezagutzaren arteko lotura aztertzea, 
komunitate-proiektuak sortzeko ildo moduan. 
EI3.4 Komunitate-proiektu baten programazioaren simulazio batean: 

-  Komunitateko esku-hartzearen tresna propioen ezaugarriak zehaztea. 
-  Helburuak zehaztea, interesdun guztien parte-hartzeari bide emango dioten mekanismoak adieraziz. 
-  Alde guztien konpromisoa nahiz aurreikusitakoarekiko adostasuna egiaztatuko dituzten jarduerei buruzko kontrol-

prozedurak zehaztea. 
-  Erabakiak batera hartzeko prozedurak sortzea. 
-  Zereginak banatzeko bidezko prozedurak zehaztea. 

EI3.5 Komunitatean esku hartzeko proiektuan inplikatutako eragileen interesak detektatzeko parametroak identifikatzea. 
EI3.6 Lantaldearekin (komunitateko teknikariak eta komunitateko eragileak) zehaztutako protokoloen araberako 
funtzionamendu-arauak eta harreman-esparrua zehaztea. 

A4: Komunitateko esku-hartzeen ebaluazioaren elementu eta tresna propioak ezagutzea eta erabiltzea. 
EI4.1 Ebaluazio-ereduen oinarri diren teoriak aztertzea. 
EI4.2 Ebaluazio-tresnak prestatzea. 
EI4.3 Ebaluazio-irizpideak zehazteko teknikak aukeratzea. 
EI4.4 Proiektua ebaluatzeko adierazleak prestatzea, aurretiaz definitutako protokoloei jarraikiz. 
EI4.5 Proiektua ebaluatzeko beharrezkoak diren protokoloak eta erregistroak egitea. 
EI4.6 Ebaluazio-elementuen arteko erlazioa ulertzea. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, ebaluazioaren txosten bat egitea, eta, 
simulazio baten bidez, ebaluazioaren emaitza azaltzea, aurretiaz zehaztutako protokoloei eta hobeto ulertzeko 
beharrezkoak diren tresnei jarraikiz. 
EI4.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, txosten bat egitea ebaluazioan 
lortutako emaitzekin. 28 
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A5: Komunitateko esku-hartzeen ebaluazio-prozesuetako parte-hartzea dinamizatzea. 
EI5.1 Komunitatearekin batera, ebaluazio-tresnak aukeratzea, lantaldeak aurretiaz zehaztutako parametroei jarraikiz. 
EI5.2 Plangintza egiteko prozesuetan lurraldeko eragile guztiak inplikatzeak duen garrantzia baloratzea. 
EI5.3 Komunitateko esku-hartzeen ebaluazio-prozesuan esku hartzen duten jarrera eta trebetasunak identifikatzea.  
EI5.4 Ebaluazio-prozesuan eta emaitzetan parte hartzen duten eragileei informazioa emateko prozesua diseinatzea. 
EI5.5 Komunitate-proiektuen ebaluazioaren simulazio batean: 

-  Komunitateko eragileen parte-hartzearekin aurrera eramaten diren informazioa biltzeko prozesuak definitzea. 
-  Ondorioak eta gomendioak batera idazteko prozedurak sortzea. 
-  Ebaluaziotik ondorioztatzen den informazioa trukatzeko eta hedatzeko protokoloa egitea. 

 
Edukiak: 
1. Informazioaren kudeaketa komunitate-dinamizazioan 

- Informazio-iturriak identifikatzea:  
 Informazio-iturrien ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
 Iturri ofizialak identifikatzea: estatuko, autonomia-erkidegoetako, probintzietako eta udalerrietako aldizkariak. 
 Ikerketa eta txosten sozialak egiteko teknikak. 
 Iturri ez-ofizialak identifikatzea: prentsa, ikus-entzunezkoak, Internet, harreman pertsonalak, elkarteak eta 

beste. 
 

2. Esku-hartze soziokomunitarioan aplikatzen diren ikerketa soziologikoko metodoak 
- Komunitate-dinamizazioko informazioa biltzeko, aztertzeko eta antolatzeko teknika eta tresnen erabilera. 
- Jarduera-irizpideak eta -estrategiak identifikatzea. 
- Komunitateko egiturak aztertzeko prozesua. 
- Proiektuen plangintza parte-hartzearen bidez egiteko tresna metodologikoak identifikatzea. 
 

3. Gizarte-programazioko prozesuak 
- Programazio-ereduak identifikatzea. 
- Plangintza arauemailetik plangintza estrategikora aldatzeko prozesua. 
- Programazio-prozesuak: 

 Helburuen araberako programazioa. 
 Beharren araberako programazioa. 
 Emaitzen araberako programazioa. 

- Proiektuaren faseak identifikatzea. 
 Parte-hartzaileak identifikatzea. 
 Hartzaileak. 
 Justifikazioa. 
 Helburuak. 
 Metodologia. 
 Jarduerak. 
 Denbora. 
 Baliabideak. 
 Ebaluazioa. 

 
4. Esku-hartze soziokomunitarioko ebaluazio-prozesuak 

- Ebaluazio-ereduak identifikatzea. 
- Ebaluazio-teknikak eta -tresnak identifikatzea: 

 Behaketa. 
 Dokumentu-bilketa. 
 Banakako eta taldeko teknikak. 

- Ebaluazio-tresnak eta -elementuak definitzea eta aukeratzea. 
- Ebaluazio-jarduerak diseinatzea. 
- Ebaluazioan erabakiak hartzeko prozesua. 
- Ebaluazio-prozesu partizipatiboa: taldeko diagnostiko-teknikak, eta faseak. 29 - Kanpo-ebaluatzaileekiko koordinazioa. 
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5. Prozesu eta emaitzetara bideratutako plangintza partizipatiboa 
- Teknika eta baliabide partizipatiboak programazio-faseen arabera identifikatzea. 

 Errealitatearen azterketa eta identifikazio objektiboa. 
 Diagnostiko partizipatiboa. 
 Indar-helburu eta -ideiak aukeratzea. 
 Proiektuaren plangintza. 
 Garapena eta ezarpena. 
 Jarraipena eta ebaluazioa. 

 
 
 
 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua 
ELKARTEEN SUSTAPENA ETA BABESA 
 
Kodea: MF1023_3 

4 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1023_3 Elkarte-sarea sortzen eta garatzen esku hartzea, laguntzea eta 
babesa ematea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elkarte-sarea modu ulergarrian aztertzea. 

EI1.1 Komunitateko taldeak identifikatzea, administrazioen datu-baseetan dagoen informaziotik abiatuta.  
EI1.2 Beharrak lurraldean dauden erakundeen memoria, informazio-orri eta dokumentuetatik abiatuta identifikatzea. 
EI1.3 Informazioa jasotzeko sistema bat osatzea, elkarteen ezaugarri nagusiak identifikatzeko eta informazio hori modu 
eraginkorrean erabiltzeko.  
EI1.4 Lurraldean erakundeek egiten dituzten jarduerak identifikatzeko behaketa-ildoak diseinatzea. 
EI1.5 Datu-base bat egitea behaketan jasotako informazioa biltzeko eta sistematizatzeko. 

A2: Informazio-iturriak eta batzuk ala besteak aukeratzeko irizpideak bereiztea, elkarte-sareari babesa emateko baliabideak 
aintzat hartuz. 

EI2.1 Erakundeentzako prestakuntza- eta informazio-eskaerak jasotzeko beharrezkoak diren protokoloak egitea. 
EI2.2 Oinarrizko tresnak diseinatzea, erakundeek informazio baliagarria izan dezaten haiek garatzeko. 
EI2.3 Elkarteei babes teknikoa emateko plan bat diseinatzea, izan litezkeen eskaera eta behar arruntenetatik abiatuz. 
EI2.4 Erakundeei araudien, deialdien eta sor litezkeen aldaketen berri emateko beharrezkoak diren protokoloak 
zehaztea, erakundeek funtzionamendu ona izan dezaten.  
EI2.5 Elkarte bat eraginkorra izateko elementuak eta faktoreak zerrendatzea. 

A3: Elkarte bat osatzeko eta kudeatzeko baliabideei eta prozedurei buruzko informazioa biltzea. 
EI3.1 Elkarte bat osatzeko legezko informazioa biltzea. 
EI3.2 Elkarte bat sortzeko eta ondoren haren jarraipena egiteko araudiei, oinarrizko arauei eta beste tresna baliagarri 
batzuei buruzko txosten bat egitea. 
EI3.3 Administrazioak elkarteentzat dituen laguntzei eta deialdiei buruzko informazioa biltzea. 
EI3.4 Elkarteak helburuen arabera identifikatzea, eta haietako bakoitzarentzat egokia den informazioa aukeratzea. 
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EI3.5 Dinamizatzaileak elkarte-sarea sortzeko laguntza-prozesuan dituen jarrerak baloratzea. 
A4: Lurraldeko elkarteei laguntza teknikoa emateko estrategiak garatzea, taldeen barne-dinamika errespetatuz eta aztertuz. 

EI4.1 Dinamizazio-jardueren garapenaren azterketa- eta ebaluazio-prozesua nola egingo litzatekeen deskribatzea. 
EI4.2 Informazioa ematen duten eta erabiltzen diren komunitatera egokitzen diren tresnak eta estrategiak aztertzea. 
EI4.3 Erakunde baten lan-saioak prestatzeko simulazio batean: 

-  Lantaldearen helburuak zein diren esatea. 
-  Taldeko kideek izan ditzaketen rolak eta haien ekarpenak, integrazioa eta talde-kohesioa hobetzeko estrategiak 

zerrendatzea. 
-  Talde barruko komunikazio-prozesuaren elementuak eta funtzionamendua deskribatzea. 

EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, elkarte bateko kide izan nahi duen jendearen 
interes zehatzei buruzko informazioa ematen dela:  

-  Haien interesa interpretatzea, eta, horrenbestez, helburuak zehaztu ditzaten laguntzea. 
-  Batzar bat osatzea. 
-  Ardura-kargudunak aukeratzen laguntzea. 
-  Estatutu batzuk prestatzea. 
-  Elkarteari izena emateko eta legeztatzeko orientabidea ematea. 
-  Ekintza-proiektuaren diseinua dinamizatzea. 
-  Laguntzak lortzeari buruzko aholkularitza ematea. 
-  Jardueren garapen eta kudeaketa erraztea. 
-  Ebaluazio- eta kontrol-prozedurak sortzeko orientazioa ematea. 
-  Ebaluazio-uneak eta -prozedurak definitzeko aholkuak ematea. 
-  Dinamizatzaileak prozesuak babestu behar lituzkeen uneak definitzea. 
-  Prozesuaren zailtasunak detektatzea. 

A5: Erakunde eta elkarteei laguntzea programazio- eta ebaluazio-prozesuetan. 
EI5.1 Komunitatearekin komunikatzeko prozedurak —kideen inplikazioa areagotuko dutenak— zerrendatzea eta 
aplikatzea. 
EI5.2 Dinamizazio-prozesuan ebaluazioaren eta parte-hartzaileak inplikatzearen beharrari buruzko informazio-
bitartekoak zehaztea.  
EI5.3 Kasu praktiko batean: 

-  Ebaluazio-sistemak eta -metodoak aplikatzeko bideak definitzea, erakundeak zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
-  Lortutako informazioaren azterketan oinarritutako hobekuntza-proposamenen berri jasotzea. 

A6: Erakundeen, elkarteen eta herritar-taldeen arteko koordinazio-prozesuak zehaztea. 
EI6.1 Erakundeetatik eta haien proiektuetatik datorren informazioa identifikatzea eta aukeratzea. 
EI6.2 Erakunde batzuetan sortutako informazioa beste batzuei ematea. 
EI6.3 Koordinazio-guneak sortzea baloratzea, lanaren garapenari eta baliabideen aprobetxamenduari bide ematen 
baitiote. 
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan elkarteen arteko koordinazioari buruzko kasu praktiko batean:  

-  Zenbait elkarteren arteko proiektuak egiteko beharrezko dokumentuak egitea, elkarte bakoitzaren helburuen 
arabera, proiektuak errentagarriagoak izan daitezen eta herritarrek inplikazio handiagoa izan dezaten. 

-  Proiektu komunen bideragarritasuna ezagutzeko eta onartzeko estrategiak diseinatzea. 
-  Erakundeen arteko harremana errazten duten topaguneak eskaintzea. 
-  Elkarrekin komunitate-proiektuak egiten dituzten zenbait elkarteren koordinazio-zereginetan sortutako gertakizunak 

kudeatzea. 
 
Edukiak: 
1. Elkarte-egiturak 

- Elkarte-egituren bilakaera. 
- Erakundeen elementu bereizgarri eta eratzaileak identifikatzea: elkarteak, fundazioak, gobernuz kanpoko 

erakundeak. 
- Indarrean dagoen lege-esparrua identifikatzea eta sailkatzea: 

 Elkarteen legea. 

31 

 
 
 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 Fundazioen legea. 
 Indarrean dauden erregistroak. 
 Protektoratuak. 
 Onura publikoko izendapena. 

- Zerga-esparrua identifikatzea: elkarteen eta fundazioen oinarrizko zerga-betebeharrak, zerga-erregimena. 
- Irabazi-asmorik gabeko elkarteen erantzukizun sozial korporatiboaren ezaugarriak zehaztea. 

 
2. Talde-teknika partizipatiboen erabilera komunitateko esku-hartzeetan 

- Talde-prozesua identifikatzea. 
- Talde-dinamika. 

 Konfiantza. 
 Estimulazioa. 
 Erabakiak hartzea. 
 Elkarrizketa eta adostasuna. 
 Lanaren antolakuntza eta zereginen banaketa. 

- Talde-dinamizaziorako teknika partizipatiboak sailkatzea. 
 
3. Talde-prozesuak gizarte-izaerako elkarteetan 

- Banakoa eta taldea bereiztea. 
- Talde batean betetzen diren rolak sailkatzea. 
- Gizarte-trebetasunak aplikatzea talde-dinamikan: 

 Lidergoa. 
 Talde-kohesioa. 
 Lankidetza eta gaitasuna. 
 Diskurtsoaren interpretazioa. 

- Profesionalak talde-dinamizazioan dituen funtzioak eta eskumenak identifikatzea. 
 
4. Profesionalek gizarte-erakundeei ematen dieten laguntzaren prozesua 

- Elkarte, fundazio eta gobernuz kanpoko erakundeetako giza baliabideen ezaugarriak zehaztea. 
- Boluntarioen eta kontratatutako langileen kudeaketa: 

 Lanaren antolakuntza. 
 Komunikazioa. 
 Barne-prestakuntza. 
 Langileen kudeaketa: profilak eta funtzioak definitzea. 

- Elkarte edo fundazio bat sortzeko prozesua. Fase bakoitzaren ezaugarriak. 
- Administrazio publikoak elkarteak babesteko zer funtzio duen identifikatzea. 
- Baliabide publiko eta pribatuak lortzeko prozesua. Finantziazio-motak: diru-laguntzen kudeaketa, hitzarmen eta 

kontratuak egitea, zerbitzuak zuzenean ematea. 
- Komunikazio-planak eta marketina egiteko oinarrizko elementuak identifikatzea. 
- Administrazio-antolaketarako prozedurak. 
- Profesionalek elkarteen programazio-, ebaluazio- eta laguntza-prozesuan zer funtzio dituzten identifikatzea. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua 
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOAN INFORMAZIOA EMATEKO ETA 
HEDATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK 
 

5 
Kodea: MF1024_3 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1024_3 Komunitateko proiektuak eta jarduerak komunikatzeko eta 
hedatzeko estrategiak zehaztea 
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Komunitate-dinamizazioa 

Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Komunitatearen informazio-beharrak aztertzea eta interpretatzea. 

EI1.1 Informazio-beharrak baloratzeko, aurretiaz zehaztutako metodoak, teknikak eta tresnak aplikatzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, beharrak ezagutzeko eta detektatzeko eta 
haiek interpretatzeko tresnak eta metodoak aukeratzea.  
EI1.3 Komunitateak behar duen informazioa komunitate-taldearekin eta inguruko komunikazio-taldearekin batera 
zehaztea. 

A2: Lurraldean informazioa transmititzeko dauden baliabideak aztertzea. 
EI2.1 Lurraldeko herritarrek jasotzen duten informazioaren estaldura zehazteko parametroak identifikatzea. 
EI2.2 Informazioaren transmisioa eraginkorra izateko elementuak eta faktoreak zerrendatzea. 
EI2.3 Informazioa transmititzeko baliabideak mezura egokitzeko kontuan izan behar diren aldagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Komunikazio-iturri formal eta informalen eta komunikazio-estrategia eta -tresnen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Idatzizko informazioa zer leku eta gunetan jarriko den identifikatzea, eta mantentzeko, eguneratzeko eta berriz 
jartzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.6 Proiektuaren testuingurua, hartzaileak eta garapenaren emaitzak hedatzeko jarduera baten kasu praktiko batean: 

-  Zer mezu transmititu behar den aukeratzea. 
-  Erabiliko diren komunikazio-tresnak eta zailtasun teknikoak identifikatzea. 
-  Hedatze-bitartekoa zehaztea. 
-  Transmisio-euskarriak diseinatzea. 
-  Transmisio-bideak aukeratzea. 
-  Aukeratutako bitartekoa kontrolatzeko faktoreak eta irizpideak identifikatzea. 
-  Lortutako eraginari buruzko informazioa jasotzeko tresnak egitea. 

A3: Lurraldearen beharretara egokitutako informatze-ekintzak egitea. 
EI3.1 Komunitatearen ezaugarriei jarraiki, ulergarria izango den albiste edo liburuxka bat egitea. 
EI3.2 Komunitatean, bertan sortutako proiektuen, erakundeen eta taldeen berri ematen laguntzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, eta albiste bat abiapuntutzat izanik, 
haren ulergarritasun-maila eta albistea hedatzeko bitarteko egokienak zehaztea. 
EI3.4 Informazioa modu argian emateko material eta bitarteko egokienak zehaztea. 
EI3.5 Hizkuntza eta hizkeren komunikazio-baliabideak aukeratzea, eta erabiliko diren testuinguruekin lotzea. 

A4: Komunitateari informazioa transmititzeko modua baloratzeko prozedura eta teknika egokiak aplikatzea. 
EI4.1 Komunitatean programatutako ekitaldietan zer parte-hartze izan den baloratzeko prozedurak identifikatzea eta 
aukeratzea.  
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, komunitateari emandako informazioa 
irisgarria den aztertu nahi denean: 

-  Informazioa transmititzeko zer bide erabili diren identifikatzea. 
-  Informazioa biltzeko teknikak aukeratzea eta erabiltzea. 
-  Bildutako informazioa aztertu ondoren, transmisioaren kalitatea hobetuko duten beste prozedura batzuk definitzea. 

EIB4.3 Aldeekin, ondorioei buruzko informazioa trukatzeko prozedurak prestatzea, txostenak egiteko. 
 
Edukiak: 
1. Komunitate-dinamizazioko prozesuko komunikazioan esku hartzen duten faktoreak identifikatzea 

- Komunikazioaren eta komunikazio-prozesuaren ezaugarriak zehaztea: komunikazioa, mezua eta gizartea. 
- Komunikazio-hizkuntzak identifikatzea. 
- Informazioa aztertzeko teknikak aplikatzea komunitatearen beharrak baloratzeko. 

 

33 

 
 
 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

2. Adierazpen-baliabideak erabiltzea komunitateetan komunikatzeko 
- Testuinguruaren elementuak identifikatzea. 
- Baliabideen sailkapena: 

 Ahozko hizkuntzaren berezko baliabideak. 
 Idatzizko hizkuntzaren berezko baliabideak. 
 Hizkuntza grafikoen berezko baliabideak. 

- Komunikazio-baliabideen tipologiak eta ezaugarriak identifikatzea. 
 
3. Komunikabideen erabilera komunitate-ingurunean 

- Lurralderako komunikazio-kanpainak (informazioa ematekoak eta prestakuntzakoak) prestatzeko teknikak. 
 Komunikazio-kanpainaren faseak identifikatzea. 
 Eragiketa-tresnak identifikatzea. 
 Bideen, euskarrien eta ekintzen tipifikazioa. 
 Lurraldean erabilitako komunikazio-teknikak. 

- Komunikabide formalak eta informalak identifikatzea. 
- Komunikabideen ezaugarriak zehaztea. 
- Lurraldeko komunikazio-baliabideak ikertzea: tokiko prentsa, komunikabide digitalak, komunitateko irratiak, 

komunikazio-teknika alternatiboak. 
- Komunitateari informazioa transmititzeko prozesua baloratzeko metodologiak erabiltzea. 
- Informazioa transmititzeko prozesuaren emaitzak biltzeko, transmititzeko eta aztertzeko txostenak eta tresnak 

prestatzeko prozedurak garatzea. 
 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua 
KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKEN KUDEAKETA 
 
Kodea: MF1025_3 

6 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1025_3 Komunitateko eragileen arteko gatazkak kudeatzeko bitartekotza-
prozesuak eta -teknikak aplikatzea 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gatazka bateko esku-hartzearen ezaugarriak aztertzea, eta bitartekotzaren berezitasunak identifikatzea. 

EI1.1 Gatazka-egoera bati zuzenean eta zeharka behatzeko prozedurak definitzea. 
EI1.2 Gatazkaren kontzeptuak mugatzea eta erlazionatzea. 
EI1.3 Gatazka-egoerei aurre egiteko modua erabaki aurretik, informazioa aztertzeko teknikak erabiltzea. 
EI1.4 Gatazkei buruzko informazioa aztertzeko beharrezkoak diren printzipio deontologikoak definitzea. 
EI1.5 Gatazka kudeatzeko eta/edo tratatzeko esku-hartzeak eta profesionalak haietako bakoitzean har dezakeen 
funtzioa erlazionatzea. 
EI1.6 Simulazio batean: 

-  Gatazka bati buruz lortutako informazioa aztertzea. 
-  Egoera, kausak eta egin daitekeen esku-hartzea baloratzea. 

EI1.7 Bitartekotzaren berezitasuna, prozesuaren faseak eta prozesua aurrera erabateko bete behar diren baldintzak 
detektatzea eta azaltzea. 

A2: Gatazka-egoeren ezaugarriak zehaztea. 
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EI2.1 Bitartekotza-prozesurako behaketa zuzenaren eta elkarrizketen faseen eta ezaugarrien zerrenda bat egitea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eta gatazka-egoera bat deskribatzen duen kasu praktiko batean: 

-  Gatazka ulertzeko beharrezkoa den informazioa biltzea. 
-  Aurkeztutako egoeran bildutako informazioaren fidagarritasun-mailari eutsiko dion oinarritze bat egitea. 
-  Gatazkan esku hartu daitekeen aztertzea, eta erabakia arrazoitzea. 
-  Profesionalak bitartekotza-prozesuan zer jarrera izan behar dituen detektatzea. 
-  Ondorioen txosten bat egitea, bildu eta aztertutako informaziotik abiatuz. 

EI2.3 Informazioa bildu eta aztertu ondorengo ondorioek zer baldintza bete behar dituzten zehaztea. 
A3: Komunitateko eragileen arteko gatazka batean, bitartekotza-prozesua aurrera eramatea. 

EI3.1 Gatazka bateko aldeentzat garrantzitsua den informazioa bereiztea, eta informazio horren berri emateko modua 
eta informazioaren ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Gatazka bateko aldeen adostasuna jasotzeko dokumentuak eta bideak aztertzea. 
EI3.3 Bitartekotza-prozesu batean aldeen lehen topaketak zer baldintza izan behar dituen diseinatzea. 
EI3.4 Profesionalaren eta aldeen arteko topaketak zer baldintza izan behar dituen eta profesionalak prozesu osoan zer 
jarrera izan behar duen identifikatzea. 
EI3.5 Gatazka bateko rolen ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan simulazio batean, bitartekotza-lanak egitea: 

-  Bitartekotza-prozesuaren arauen berri emanez. 
-  Aldeen iritziak modu aktiboan entzunez. 
-  Jarrerak eta interesak bereiziz. 
-  Bitartekotza-prozesurako teknika eta prozedura egokiak aukeratuz eta erabiliz. 
-  Aldeei gatazka kudeatzeko erabakiak eta akordioak zehazten lagunduz. 
-  Idatziz jasotzea Akordioak, erabakiak eta jarraipenaren maiztasuna eta ezaugarriak idatziz jasoz. 

A4: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena egitea. 
EI4.1 Bitartekotza-prozesuan aldeek onartutako akordioen jarraipena egitearen garrantzia arrazoitzea.  
EI4.2 Eragileek bitartekotza-prozesua ebaluatzeko prozedurak zehaztea. 
EI4.3 Aldeek onartutako akordioen eta erabakien jarraipenaren ezaugarriak eta baldintzak definitzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bitartekotza-kasu batean ebaluazio- eta 
jarraipen-tresnak erabiltzearen berezitasunak prestatzea, egokitzea eta identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Komunitateko gatazken prozesuak eta faseak 

- Komunitateko gatazken ezaugarriak zehaztea. 
- Ohiko gatazken definizioa eta motak. 

 Komunitateko gatazken osagaiak identifikatzea. 
 Gatazkaren zikloak identifikatzea. 

 
2. Komunitateko gatazkak tratatzeko teknikak. Komunitate-bitartekotza 

- Gatazkaren elementuak identifikatzea: 
 Gatazka-motak identifikatzea. 
 Gatazken ezaugarriak zehaztea. 
 Komunitateko gatazken kudeaketako protagonistak. 

- Komunitate-dinamizazioko bitartekotza-prozesua. 
 Komunitate-bitartekotzaren printzipioak. 
 Erabilera-eremuak. 
 Komunitate-bitartekotzaren onuradunak. 
 Komunitate-bitartekotzaren abantailak eta desabantailak. 

- Profesionalak bitartekotza-prozesuan dituen funtzioak eta trebetasunak identifikatzea. 
- Komunitate-bitartekotzako bibliografia identifikatzea: legeak, araudiak eta beste. 

 
3. Komunitate-bitartekotzako esku-hartze profesionala 

- Bitartekotza-prozesuaren etapak identifikatzea: fase bakoitzaren ezaugarriak. 
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- Komunitatean gatazkak kudeatzeko teknikak erabiltzea: entzute aktiboa, parafraseatzea, berriro formulatzea, 
konnotazio positiboa, ideia-jasa, zubi-lana egitea, egoera kontrolpean izatea, deabruaren abokatu izatea, ispilua 
eta beste. 

 
4. Ebaluazio- eta jarraipen-ereduen, -metodoen eta -prozeduren erabilera bitartekotza-prozesuetan 

- Komunitate-bitartekotzan lortutako akordioak identifikatzea: ezaugarriak eta baldintzak. 
- Komunitate-bitartekotza baloratzeko eta haren jarraipena egiteko prozesuak. 
- Bitartekotza-prozesuetan erabiltzen diren ebaluazio- eta jarraipen-ereduak, -metodoak eta -prozedurak 

identifikatzea. 
- Ebaluazio-teknikak eta -tresnak erabiltzea. Datuak aztertzea eta jasotzea; erregistroak eta eskalak. 
- Ebaluazio-baliabideak egitea: 

 Ebaluazio-tresnak prestatzea. 
 Ebaluazio-jarduerak diseinatzea. 
 Denboraren kudeaketa. 

- Komunitate-bitartekotzan esku hartzen dutenen funtzioak eta eskumenak identifikatzea. 
- Kanpo-ebaluatzaileekin koordinatzea komunitate-bitartekotzan. 

 
 
 
 

7 
7. prestakuntza-modulua 
GIZON-EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNAREN 
SUSTAPENA 
 
Kodea: MF1026_3 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1026_3 Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko esku-hartzearen erreferentzia-esparrua identifikatzea eta 
deskribatzea.  

EI1.1 Emakumea duela gutxiko historian protagonista izan den gune nagusien ezaugarriak zehaztea, esku-hartzearen 
testuinguru espezifikora egokituta. 
EI1.2 Hainbat arlotan gizon eta emakumeen berdintasuna sustatzeko dauden erakundeak bereiztea: nazioartekoak, 
Europakoak, estatukoak, autonomia-erkidegokoak eta tokikoak. 
EI1.3 Profesionalaren esku-hartze guztietan berdintasuna txertatzea edo islatzea arrazoitzen duten arauen elementu 
nagusiak zerrendatzea. 
EI1.4 Nazioartean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko adostutako estrategien esanahia deskribatzea: 
arau-berdintasuna, ekintza positiboa eta generoaren mainstreaminga. 
EI1.5 Emakumeen jabekuntza definitzea, eta berdintasun-politikekin erlazionatzea. 
EI1.6 Geografia-eremuan emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta/edo ezarri beharreko gaian 
generoaren ikuspegia txertatzeko egindako esperientziak deskribatzea. 
EI1.7 Hirugarren batzuen zainketetan eta etxeko lanetan gizon eta emakumeen ardurak parekatzeko ezinbestekoak 
diren gizarte-egituren ezaugarriak zehatzea, emakumeak lan-merkatuan eta bizitza publikoan erabat barneratzeko. 

A2: Esku-hartze profesionalaren eta egindako esperientzien testuinguru zehatzeko baliabideei buruzko informazioa kontuan 
hartzea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeari dagokionez. 

EI2.1 Proiektu bat garatzeko aukeraren aurretiazko informazioa jaso eta interpretatzea, generoari dagokionez 
garrantzitsua dena, eta generoaren gizarte-egituraren eta detektatutako desberdintasun- eta diskriminazio-egoeren 
arteko korrelazioa zehaztea. 
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EI2.2 Genero-berdintasuna sustatzen duten esku-hartze sozialen printzipio estrategikoak formulatzea, esku hartzen den 
kolektiboen beharren azterketan oinarrituz. 
EI2.3 Lanbide-esparruko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta, hauek detektatzea: 

-  Desberdintasun- eta diskriminazio-egoerak eta -baldintzak. 
-  Diskriminazio-motak edo haien ezaugarriak. 
-  Erabiltzaileen beharrak, eta printzipio estrategikoak. 
-  Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko oztopoak eta gaitasunak. 

A3: Esku hartzeko proiektu bat diseinatzeko fase bakoitzean, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde egiteko 
elementu garrantzitsuenen ezaugarriak zehaztea.  

EI3.1 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzearekin erlazionatutako helburuak zehaztea. 
EI3.2 Aztertzea familia-zamak dituzten emakumeen erabateko parte-hartzea bermatzen duten proiektuak aurrekontu 
espezifikoetan txertatzea oinarrizko elementua dela gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna lortzeko. 
EI3.3 Proiektu bat diseinatzeko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, genero-
berdintasunaren arabera aztertzea eta aldatzea alderdi batzuk; esaterako: 

-  Idatzizko adierazpen ez-sexista eta ez-diskriminatzailea. 
-  Berdintasunezko rolak, estereotipoak eta balioak errepikatzea. 
-  Emakumeak nahiz gizonak izatea fase bakoitzean. 
-  Esku hartzeko lehentasunak. 
-  Helburuen formulazioa. 
-  Denboren eta guneen banaketa. 
-  Baliabide materialen eta aurrekontuen aurreikuspena. 

EI3.4 Proiektuaren fase bakoitzean, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten elementuak 
identifikatzea. 
EI3.5 Emakume eta gizonek, oro har, eta elkarteetakoek bereziki, parte hartzeko dituzten denborak eta espazioak 
definitzea, dagokigun geografia-eremua eta lanbide-esparrua aintzat hartuta. 

A4: Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari buruzko informazio aztertu guztia transmititzea, gizon eta emakumeen 
arteko berdintasun erreal eta eraginkorrerantz jotzeko beharra sustatuz. 

EI4.1 Hainbat formatu eta euskarri, ahozkoak nahiz idatzizkoak (mapak, taulak, panelak, horma-irudiak, txostenak), 
erabiltzea gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari, diskriminazio-egoerei, haiek erauzteko moduei eta generoen 
aukera-berdintasunari dagokionez aurrera egiteko konpromisoari buruzko informazio aztertua aurkezteko. 
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, emakume eta gizonen arteko diskriminazio- 
eta desberdintasun-egoeretarako informazio- eta komunikazio-bideak eta haien hartzaile izango diren arduradunak 
identifikatzea. 
EI4.3 Esku hartzeko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hedatze-proposamen bat egitea, 
generoaren ikuspegia jasotzen duena eta hartzaileen ezaugarriak kontuan hartzen dituena. 
EI4.4 Lan-ingurune bat aztertzeko kasu praktiko batean, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak sustatzen 
dituzten elementuak baloratzea eta berregokitzea, eta generoaren ikuspegia hedatzea. 

A5: Esku-hartze profesionaletan irudien edo hizkuntzaren bidez adierazitako jarrera eta estereotipo sexistak identifikatzea. 
EI5.1 Betetzen diren funtzioetara egokitutako edukiak adierazten dituzten irudiak aukeratzea eta hitzak erabiltzea, 
gizonak ala emakumeak izan. 
EI5.2 Publizitatean, ipuinetan, txisteetan, hiztegietan, esaeretan edo bideojokoetan rolak, estereotipoak eta balioak 
transmititzen eta iraunkor bihurtzen dituzten generoaren gizarte-egiturako ohiturak aztertzea. 
EI5.3 Esku-hartze profesionaleko ekimen eta proiektuetako jarrera eta estereotipo sexista nagusiak detektatzea. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, alderdi batzuen eragina detektatzea eta 
baloratzea; adibidez, hauena: 

-  Genero-balioak. 
-  Generoaren araberako jarrerak, estereotipoak eta rolak. 
-  Zereginak eta funtzioak betetzea. 
-  Gizon eta emakumeei buruzko informazioa eta hedapena. 

EI5.5 Esku-hartze profesional batean alderdi sexistak dituen kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela, genero-berdintasuna sustatzen duten egokitzapen-proposamenak egitea. 

A6: Generoen aukera-berdintasunaren sustapena koordinatzeko eta hari buruzko prestakuntza eta orientazioa emateko 
egiturak, lantaldeak eta haien funtzionamendua detektatzea. 
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EI6.1 Generoaren eta berdintasunaren arloan babes, informazio, prestakuntza eta aholkularitza espezializatua emateko 
ardura duten profesionalak, lantaldeak eta beste erreferente batzuk identifikatzea. 
EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eta genero-berdintasuna sustatu nahi duen esku-hartze 
profesionaleko kasu praktiko batean: 

-  Prestakuntza- eta informazio-beharrak identifikatzea. 
-  Generoari eta berdintasunari buruzko laguntza, gainbegiratze, informazio, prestakuntza eta/edo aholkularitza 

espezializatuaren eskaera espezifikoak proposatzea, detektatutako beharretatik abiatuz. 
-  Prestatzaile adituak detektatzea. 
-  Harremanetan jartzeko modua eta koordinazio- eta komunikazio-bideak bereiztea. 
-  Talde-lan kooperatiboaren ildoak zehaztea. 
-  Generoari buruzko aholkularitza emateko mekanismoak zehaztea. 

EI6.3 Genero-berdintasuneko prestakuntza-ekintzak aztertzeko prozedurak zerrendatzea. 
A7: Beste baliabide eta zerbitzu batzuetako profesionalak genero-berdintasuna lortzera bideratutako esku-hartzeetan 
inplikatzea eta haiek koordinatzea bermatuko duten prozedurak zehaztea. 

EI7.1 Profesionalen arteko komunikazio- eta koordinazio-bideak zein diren adieraztea. 
EI7.2 Profesionalen artean, akordioari eta adostasunari jarraikiz, helburu komunak zehazteko aukera emango duten 
prozedurak ezartzea. 
EI7.3 Helburu genero-berdintasuna duten proiektu eta esku-hartzeekin lotutako jarduerak koordinatzeko kasu batean: 

-  Jardueretan erabili behar diren metodoak, teknikak eta baliabideak finkatzeko akordio-prozedurak definitzea. 
-  Profesionalen arteko koordinazio-prozedurak ezartzea. 

A8: Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko ikuspegitik zehaztea esku-hartze profesionalaren 
gainean egindako ebaluazioaren ezaugarriak. 

EI8.1 Generoen arteko aukera-berdintasuneko eta gizon eta emakumeek jarduerak egiteko aukera izateko helburuak 
betetzea errazten duten estrategia metodologikoak eta ebaluazio- eta jarraipen-irizpideak deskribatzea.  
EI8.2 Emakumearen parte hartzeari bide ematea ebaluazio partizipatiboan, hura errazten duten alderdiak bistaratuz eta 
emakumeen jabekuntza balioetsiz. 
EI8.3 Proiektu batean erabakiak hartzean emakumeek parte hartzeak itxaroten diren emaitzetan zer eragin duen 
aztertzea.  
EI8.4 Aurrera eramandako esku-hartze bati eta proiektu bati buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

-  Generoen aukera-berdintasunaren helburuen lorpena bereiztea, eta haiek arloka edo osorik eta garatutako 
ekintzekin koordinatuta landu diren adieraztea. 

-  Proiektuaren ebaluazioan generoaren ikuspegia txertatzen duten tresnak zehaztea. 
-  Esku-hartze bakoitzaren kostuaren banakapena jasotzea. 
-  Ondorioen txosten bat egitea, generoaren ikuspegia txertatzeko alternatibak eta hobekuntza-proposamenak sartuz. 

 
Edukiak: 
1.  Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorraren sustapenean esku hartzeko esparrua  

-  Genero-eraikuntzaren teoriaren eta historiaren bilakaera: korronteak identifikatzea. 
-  Emakumeak duela gutxiko historian izan duen funtzioaren ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
-  Berdintasun-politikak testuinguruan jartzea:  

 Arau-oinarriak. Nazioarteko, Europako, estatuko eta autonomia-erkidegoko legeak. 
 Nazioartean, Europan, estatuan eta autonomia-erkidegoan generoen arteko aukera-berdintasunarekin 

erlazionatuta dauden erakundeak identifikatzea. 
-  Emakume eta gizonen berdintasun eraginkorra sustatzeko estrategiak baloratzea:  

 Ekintza positiboko neurriak. 
 Mainstreaming eta estrategia gisa. 
 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako planak. 

-  Diskriminazio- eta desberdintasun-egoeren eragina banakoaren garapen-aloetan: arlo publikoa/profesionala, 
pertsonala/pribatua eta etxekoa. 

-  Emakumearen jabekuntza. 
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2.  Genero-ikuspegia esku-hartze sozialeko proiektuetan txertatzeko prozesua 
-  Emakume eta gizonentzako gizarteratze-prozesu bereizi eta desberdinean duen eragina: 

 Generoaren gizarte-eraikuntza: rolak, estereotipoak eta balioak generoaren aukera-berdintasunean. 
 Baliabide linguistikoak baliatzea hizkuntzaren erabilera ez-sexista eta ez-androzentrikoa izan dadin. 
 Irudietan eta komunikabideetan emakumea tratatzean eta irudikatzean, irudi eta rol ez-sexistak erakusten 

dituzten baliabideak erabiltzea. 
 Emakume eta gizonentzako denbora- eta espazio-berdintasunean duen eragina. 

-  Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan. 
 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko gizarte-proiektuak diseinatzea eta egokitzea. Emakumeen 

informazioa, guneak eta parte hartzeko denborak jasotzea eta aztertzea, eta informazioa aurkeztea eta 
hedatzea. 

 Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko ekintzen eta proiektuen ebaluazioa eta 
jarraipena. 

 Informazio-, orientazio-, aholkularitza- eta prestakuntza-baliabideak eta -zerbitzuak identifikatzea. 
 Talde-lana. Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrean espezializatutako langile teknikoekin 

lankidetzan aritzeko bideak. 
 
 
 
 
8. prestakuntza-modulua 
KOMUNITATE-DINAMIZAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0142 

8 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Informazioa biltzeko tresnak egiten laguntzea. 

EI1.1 Informazioa sistematizatzeko tresnak egitea, lan-zentroko protokoloei jarraikiz, arlo hauek jaso eta deskribatzeko: 
-  Komunitateko eragileak. 
-  Gizarte-eragileen jarduerak, proiektuak eta motibazioak. 
-  Erakundeetan inplikatutako jendea. 
-  Parte hartzeko guneak eta organoak. 

EI1.2 Informazioa egindako sistematizazio-tresnen bidez biltzea. 
A2: Lan-zentroak erreferentziazko komunitatearekin mantentzen dituen informazio- eta komunikazio-bideak prestatzen parte 
hartzea. 

EI2.1 Komunitatea osatzen duten eragileak identifikatzea. 
EI2.2 Lan-zentroak eta lurraldeko komunikazio-arduradunek erabiltzen dituzten komunikazio-bideak eta -euskarriak 
ezagutzea. 
EI2.3 Informazioa transmititzeko erabil daitezkeen lurraldeko lekuak eta guneak ezagutzea.  
EI2.4 Komunitateak dituen informazio-beharrak identifikatzea. 
EI2.5 Lurraldeko komunikazio-arduradunekin batera, koordinazio-plan bat egiten parte hartzea. 
EI2.6 Komunitatearentzako komunikazio-plan bat prestatzea. 
EI2.7 Jarduera garatzen den komunitatearen ezaugarrietara egokitutako komunikazio-euskarriak eta -tresnak prestatzea. 
EI2.8 Komunitateko eragileentzat interesgarria den informazioa aurkezteko eta zabaltzeko komunikazio zehatzak egitea. 

A3: Komunitatearen errealitatea aztertzeko prozesuan parte hartzea, izan objektiboa/kuantitatiboa, izan 
subjektiboa/kualitatiboa. 

EI3.1 Azterketarako behar diren informazio publikoko eta pribatuko iturriak identifikatzea. 
39 EI3.2 Esku-hartzea egiten den komunitatearen egiturazko elementu eta ezaugarriak identifikatzea. 
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EI3.3 Komunitatean dauden gune formal eta informalak identifikatzea. 
EI3.4 Bildutako informazioa erregistratzea, ordenatzea eta sistematizatzea. 
EI3.4 Lantokiko ekipoarekin batera, lortutako informazioa aztertzen parte hartzea. 
EI3.5 Komunitatea informazioaren azterketan inplikatzeko aukera ematen duten parte hartzeko dinamikak garatzea.  
EI3.6 Lantaldearekin lankidetzan aritzea komunitatean dagoen koordinazio-maila detektatzeko tresnak sortzen. 

A4: Erreferentziazko komunitateko eragileekin batera proiektu bat egiten laguntzea. 
EI4.1 Alderdi hauek jasotzen dituen eredu bat egitea: 

-  Proiektuaren faseak.  
-  Diseinuan parte hartzen duten eragileak. 
-  Diseinuaren fase bakoitzean izango diren parte-hartze mailak. 

EI4.2 Eragileek proiektuaren fase bakoitzean parte-hartze optimoa izateko teknika eta tresna partizipatiboak diseinatzea. 
EI4.3 Proiektua taldean eraikitzeko dinamikak ezartzea. 
EI4.4 Bere fase bakoitzarekin koherentea den proiektu bateko talde-ekoizpenak transkribatzea.  
EI4.5 Komunitateko proiektuan jasotako ekintzak dinamizatzea.  

A5: Parte hartzeko ebaluazio-prozesu batera joatea. 
EI5.1 Ebaluazio-prozesuan parte hartzeko eredu bat egitea. 
EI5.2 Komunitatearekin batera, ebaluazio-tresnak aukeratzea. 
EI5.3 Komunitatearekin adostutako ebaluazio-tresnak prestatzea, baita beharrezkoak diren erregistroak ere. 
EI5.4 Ebaluazio-saioak garatzeko egokiak diren teknikak aukeratzea. 
EI5.5 Ebaluazio-taldeak dinamizatzea. 
EI5.6 Talde-informazioa eta -produkzioak erregistratzea. 
EI5.7 Ondorioen eta gomendioen txosten bat prestatzea. 

A6: Lurraldeko elkarte-sareari laguntza eta babesa ematea. 
EI6.1 Lurraldeko taldeak eta kolektiboak identifikatzea, baita haietako bakoitzaren beharrak ere. 
EI6.2 Taldeei, kolektiboei eta erakundeei laguntza teknikoa emateko plan bat diseinatzen laguntzea, detektatutako 
beharrei erantzuteko.  
EI6.3 Laguntza teknikoa emateko planean zehaztutako jarduerak garatzea. 
EI6.4 Egindako jardueren eta egindako jarduerekin lortutako helburuen txosten bat egitea. 

A7: Komunitateko bitartekotza-prozesu batean parte hartzea. 
EI7.1 Gatazkak ulertzeko informazioa biltzea. 
EI7.2 Jasotako informazioa aztertzea, eta esku-hartzearen beharrei buruzko lehen balorazioa egitea. 
EI7.3 Lehen topaketa bat egiteko gunea prestatzea, baita topaketa hori ongi garatzeko beharrezkoak diren baldintzak 
ere. 
EI7.4 Bitartekotza-prozesurako teknika eta prozedura egokiak aukeratzea eta aplikatzea.  
EI7.5 Idatziz jasotzea aldeek zehaztutako akordioak, erabakiak eta jarraipen-prozesua. 
EI7.6 Jarraipenaren ezaugarriak eta maiztasuna zehaztea. 
EI7.7 Bitartekotzaren eta aldeek onartutako akordioen jarraipena egiteko ebaluazio-tresnak prestatzea. 

A8: Erakunde bat egiten ari den esku-hartze soziokomunitarioko proiektu batean genero-ikuspegia txertatzea. 
EI8.1 Proiektuetan irudi eta hizkuntza ez-androzentrikoen, ez-sexisten eta ez-diskriminatzaileen erabilera txertatzea. 
EI8.2 Proiektuetan berdintasunezko rolen eta balioen erabilera txertatzea, eta, beharrezkoa bada, emakume eta gizonen 
agerpena aldatzea proiektuaren fase bakoitzean, baita denboren eta espazioen banaketa ere. 
EI8.3 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzetik eratorritako baliabide materialen, teknikoen eta aurrekontu-
baliabideen aurreikuspena txertatzea proiektuan. 
EI8.4 Generoen aukera-berdintasunaren helburuen lorpena bereiztea, eta haiek arloka edo osorik eta garatutako 
ekintzekin koordinatuta landu diren adieraztea. 
EI8.5 Lantaldearekin batera, proiektuaren ebaluazioan generoaren ikuspegia txertatzen duten tresnak zehaztea, eta 
alderdi hori hobetzeko alternatibak eta proposamenak jasoko dituen txosten bat egitea. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 40 
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EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Informazioa biltzeko eta aztertzeko tresnak 

- Aldagaiak eta analizatzaileak definitzea. 
- Informazioa biltzeko tresnak prestatzea eta erabiltzea. 
- Informazioa sistematizatzeko tresnak prestatzea eta erabiltzea. 

 
2. Informazio- eta komunikazio-kanpainak  

- Komunitateko eragileak identifikatzea. 
- Lan-zentroko komunikazio-bideak eta -euskarriak ezagutzea. 
- Informazioa transmititzeko lekuak eta guneak ezagutzea. 
- Informazio-beharrak identifikatzea. 
- Komunikazio-plana egitea eta interpretatzea. 
- Informazio-euskarriak eta -bideak komunitatearen ezaugarrietara egokitzea. 
- Aurkezpen- eta zabaltze-komunikazioak gauzatzea. 

 
3. Komunitatearen azterketa eta diagnostiko partizipatiboa 

- Informazio-iturriak identifikatzea. 
- Komunitatearen ezaugarriak identifikatzea. 
- Komunitatean dauden gune formal eta informalak ezagutzea. 
- Informazioa sistematizatzea. 
- Informazioaren azterketa egitea. 
- Pate hartzeko dinamikak garatzea. 
- Koordinazio-mailak detektatzeko tresnak erabiltzea. 

 
4. Parte hartzeko proiektuak egitea 

- Parte-hartzearen ereduak egitea. 
- Parte-hartzeari bide ematen dioten teknikak eta tresnak erabiltzea. 
- Proiektuak taldean eraikitzeko dinamikak erabiltzea. 
- Talde-ekoizpenak errepikatzea. 
- Proiektuetan jasotako jarduerak ezagutzea eta garatzea.  

 
5. Ebaluazio-prozesuak 

- Ebaluazio-tresnak ezagutzea eta erabiltzea. 
- Ebaluazio partizipatiboa egiteko teknikak interpretatzea eta gauzatzea. 
- Ebaluazio-txostenak egitea. 

 
6. Elkarte-sarea babestea, eta laguntza ematea 

- Taldeen eta kolektiboen beharrak identifikatzea. 
- Elkarte-sareari babesa emateko laguntza teknikoko plan bat egitea. 
- Laguntza teknikoko planeko ekintzak aurrera eramatea. 
- Ekintzen gauzatze-mailari buruzko txostenak egitea 

 
7. Komunitate-bitartekotzako prozesuak 

- Gatazken arrazoiak eta abiarazleak ezagutzea. 
- Gatazka batean dauden beharrak baloratzea. 
- Bitartekotza aurrera eramateko baldintzak antolatzea. 
- Bitartekotza-teknikak aukeratzea eta aplikatzea. 
- Akordioak, erabakiak eta jarraipen-prozesuak sistematizatzea. 

41 - Bitartekotzaren ebaluazio- eta jarraipen-tresnak prestatzea. 
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8. Genero-ikuspegia txertatzea proiektuetan 

- Irudi eta hizkuntza androzentrikoa, sexista eta diskriminatzailea ezagutzea. 
- Berdintasunezko rolak eta balioak ezagutzea. 
- Emakumeen parte-hartzearen maila eta parte hartzeko guneak ezagutzea. 
- Autonomia-erkidegoan emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko zer baliabide dauden ezagutzea. 
- Proiektuak eta ebaluazioak egitean genero-ikuspegia txertatzeko tresnak prestatzea. 

 
9. Sustapen-proposamenak egitea 

- Komunitatean izaten diren desberdintasun- eta diskriminazio-prozesuak ezagutzea. 
- Proposamen eta printzipio estrategikoak formulatzea. 
- Kanpo-ebaluatzaileak ezagutzea. 

 
10. Emakume eta gizonen arteko diskriminazio- eta desberdintasun-egoeretarako jarduera-protokoloak. 

- Generoaren eta berdintasunaren arloan espezializatutako baliabideak eta profesionalak identifikatzea. 
- Koordinazio- eta bideratze-prozedurak eta -protokoloak errespetatzea. 
- Generoari buruzko laguntza, prestakuntza eta gainbegiratze espezializatuaren eskaera espezifikoak egiteko jarrera 

aktiboa. 
   

11. 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 arauen segimendua egitea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1020_3 
Komunitate-prozesuko 
eragileak 

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

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

2 urte 

MF1021_3 
Herritarren parte-hartzea 

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

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

2 urte 

MF1022_3 
Komunitate-dinamizazioko 
metodologia 

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

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

2 urte 

 
MF1023_3 
Elkarteen sustapena eta 
babesa 

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

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

2 urte 

MF1024_3 
Komunitate-dinamizazioan 
informazioa emateko eta 
hedatzeko teknikak eta 
tresnak 

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

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

2 urte 

MF1025_3 
Komunitateko eragileen 
arteko gatazken kudeaketa 

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

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

2 urte 

MF1026_3 
(Zeharkakoa) Gizon-
emakumeen arteko aukera-
berdintasunaren sustapena 

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

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

2 urte 
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Komunitate-dinamizazioa 

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 

Kudeaketa-gela 30 50 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

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

 
 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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 urte baino gehiagokoentzako 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. 
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