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LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Ingurune pertsonalean eta laneko eta gizarteko ingurunean esku hartzea, desgaitasunen bat duten pertsonek lanpostu bat izatea
eta hura mantentzea errazteko laguntzadun enpleguaren metodologia aplikatuz, lan-munduan sartzeko behar diren trebetasunak
landuz, ingurunearekin kontaktua mantenduz, lanpostuak aztertzen lagunduz eta prestakuntzako eta gizarteko eta laneko
baliabideei buruzko informazioa kudeatuz, ezarritako jarraibideen arabera.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1034_3: Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideei buruzko informazioa kudeatzea eta lanpostuak aztertzen
laguntzea, desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko.
UC1035_3: Desgaitasunen bat duten pertsonek gizarteko eta laneko trebetasunak eskuratzeko eta garatzeko esku
hartzea.
UC1036_3: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan laguntzea.
UC1037_3: Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuaren segimendua egitea enpresarekin, erabiltzailearekin
eta haren lan-ingurunearekin.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Arlo publikoan eta pribatuan egiten du lan, desgaitasunen bat duten pertsonentzako gizarte-zerbitzuen eta/edo
komunitateko zerbitzuen alorrean, erakunde eta instituzio publikoetan, irabazi-asmorik gabeko erakundeetan eta
enpresa pribatuetan, batez ere herrikoetan edo autonomikoetan; hau da, enpleguko, gizarte-zerbitzuetako, gizarteongizateko eta hezkuntzako zinegotzigoetan, tokiko eta eskualdeko garapen-agentzietan eta gizarte-zerbitzuak
kudeatzen dituzten erakunde eta fundazioetan, betiere esku-hartze sozialeko, lan-munduan sartzeko, gizarteratzeko
eta aukera-berdintasuneko programak garatzea helburu badute. Gizarte-arretako diziplina anitzeko taldeetan lan
egiten du, goragoko mailako profesionalekin batera.
6

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

Ekoizpen-sektoreak
Zerbitzuen sektorean kokatzen da, komunitaterako zerbitzuen azpisektorean, lan-munduan sartzeko eta arreta
pertsonaleko zerbitzuak ematen dituzten zentro eta ekipamenduetan, desgaitasunen bat duten pertsonen lanpostuak
mantenduz eta haiek lan-munduan sartzeko prozesuaren segimendua eginez.

Lanbideak edo lanpostuak
Lan-prestatzailea
Laguntzadun enplegurako tutorea
Lanera laguntzeko teknikaria

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF1034_3
Laneko eta prestakuntzako
baliabideen kudeaketa eta
lanpostuen azterketa,
desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta lanmunduan sartzeko
MF1035_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonen gizarteko eta laneko
trebetasunen lanketa

MF1036_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta lanmunduan sartzeko laguntzadun
enpleguaren metodologia
MF1037_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta lanmunduan sartzeko prozesuaren
segimendua
MP0164
Desgaitasunen bat duten
pertsonak lan-munduan sartzeko
lanekoak ez diren lanbidejardunbideak
IRAUPENA, GUZTIRA

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

90

130

UF0799: Desgaitasunen bat duten pertsonen
trebetasun pertsonal eta sozialen garapena

60

UF0800: Desgaitasun bat duen pertsonaren
komunikazio-trebetasunak, eta haren portaera
egokituen sustapena

40

UF0801: Laneko trebetasunen lanketa

30

90

40

120

470
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
GIZARTEKO, LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO BALIABIDEEI
BURUZKO INFORMAZIOA KUDEATZEA ETA LANPOSTUAK
AZTERTZEN LAGUNTZEA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN
PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN
SARTZEKO
2. gaitasun-atala
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEK GIZARTEKO ETA
LANEKO TREBETASUNAK ESKURATZEKO ETA GARATZEKO
ESKU HARTZEA
3. gaitasun-atala
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO
PROZESUAN LAGUNTZEA
4. gaitasun-atala
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO
PROZESUAREN SEGIMENDUA EGITEA ENPRESAREKIN,
ERABILTZAILEAREKIN ETA HAREN LAN-INGURUNEAREKIN

1
2
3
4
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1. gaitasun-atala:
GIZARTEKO, LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO BALIABIDEEI
BURUZKO INFORMAZIOA KUDEATZEA ETA LANPOSTUAK
AZTERTZEN LAGUNTZEA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN
PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO
Kodea: UC1034_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Inguruan gizarteko, laneko eta trebakuntzako dauden baliabideak detektatzea eta identifikatzea, erabiltzaileak lanmunduan sartzeko.
BI1.1 Informazio-iturriak identifikatzeko eta hautatzeko kontuan hartzen da biltzen direla esku-hartzea zuzentzen
zaion kolektiboaren prestakuntza-prozesua eta lan-munduan sartzeko prozesua prestatzeko datuak.
BI1.2 Desgaitasuna duen kolektiboaren behar espezifikoetarako eta norbanako hainbat egoeretarako egokitzapena
ebaluatzeko aukeratze-irizpideak aplikatuz biltzen da gizarteko, laneko eta/edo prestakuntzako baliabideei buruzko
informazioa.
BI1.3 Lortutako informazioaren kalitatea eta kantitatea bermatzeko teknika eta prozedura bereiziak aplikatuz
detektatzen eta aztertzen dira inguruko gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak.
BI1.4 Desgaitasuna duen kolektiboa lan-munduan sartzeko duten interesa eta prestutasuna detektatuz ezartzen da
harremana aurkitutako gizarteko eta laneko baliabideekin.
BI1.5 Informazioa biltzeko sistema egokituz identifikatzen dira gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabide berriak
eta aldatzen dira datuak, datuak eguneratuta egon daitezen.
LB2: Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideei buruz lortutako informazioa sistematizatzea, hura transmitituko
dela bermatuz lan-munduan sartzeko esku-hartzeetan haren aplikazioa optimizatzeko.
BI2.1 Jasotako informazioarekin eta dokumentazioarekin egiten da baliabide-gida (datu-baseak, fitxategia eta
fitxategi dokumentala, besteak beste) antolaketa-, argitasun- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuz errazago
erabiltzeko.
BI2.2 Profesional-taldeari informazioa eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematen zaio, eta hura aurkezteko forma
eta fitxategi-sistema aukeratzen da, informazio hori gizarteko eta laneko esku-hartzeetarako aprobetxatu ahal izan
dadin.
BI2.3 Baliabide-gida eguneratzen da inguruko enpresen lan-eskaintzei eta lanerako trebakuntzarako eskaintzei buruz
indarrean dagoen informazioa izateko, esku-hartzerako baliagarria izan dadin.
BI2.4 Informazioa osorik eta seguru mantentzeko fitxategi-sistema egokia aukeratuz kontserbatzen da gida.
BI2.5 Esku-hartzeen koordinazioa errazteko ezarritako irizpideak betez aukeratzen dira gizarteko, laneko eta
prestakuntzako baliabideei buruzko informazioa (diziplina arteko taldeari, bestelako profesionalei, erabiltzaileari
berari eta haren inguruneari) transmititzeko sistemak.
LB3: Inguruko enpresa eta erakundeekin harremanetan egotea, erabiltzaileak lan-munduan sartzeko prozesuetan parte
har dezaten erraztuz.
BI3.1 Inguruko enpresa eta erakundeekiko harremana zuzeneko kontaktuen eta kontaktu sistematikoen bidez egiten
da arintasuna lortzeko.
BI3.2 Lan-bitartekaritzaren zerbitzuari buruzko informazioa inguruko enpresa eta erakundeei modu argian eta
zehatzean ematen zaie, aurreikus daitezkeen ekintzak ulertzen laguntzeko.
BI3.3 Enpresa eta erakundeekiko lankidetza lan-bitartekaritzako ekintzen bitartez egiten da, enplegu-eskaintza eta eskaria bat etor daitezen.
BI3.4 Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko prozesua eta hori egiteko modua azaltzen zaie
enpresa eta erakundeei, ezagutu, ulertu eta harekin sentsibiliza daitezen, hala, enpresa eta erakunde horietan
aplikatu ahal izateko.
BI3.5 Laguntza eta diru-laguntzei buruzko informazioa ematen zaie inguruko enpresa eta erakundeei, eskuratu
ditzaten, hala, lan-munduan sartzeko prozesuetan parte hartzeko aukerak handitzeko.
BI3.6 Sor daitezkeen behar eta egoerei erantzuteko lankidetza-bide berriak sortuz mantentzen dira enpresa- eta
prestakuntza-sareekiko komunikazio-bideak.
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LB4: Esku hartzen duen kolektiboak lanpostuei buruz egin dezakeen azterketan parte hartzea diziplina arteko
taldearekin, lanpostuak erabiltzaile bakoitzari errazago egokitzeko.
BI4.1 Inguruko enpresa eta erakundeetako lanpostu hutsak, esku hartzen duen kolektiboak okupa ditzakeenak,
ezarritako protokoloaren arabera aztertzen dira.
BI4.2 Bete gabe dauden lanpostuetan egin beharreko funtzioak eta zereginak zehazteko, enpresetako edo
erakundeetako arduradunek emandako informazioa kontuan hartzen da eta lanpostua zuzenean behatzen da,
lanpostu horretan erabiltzaileren bat jar daitekeen ala ez baloratzeko.
BI4.3 Diziplina arteko taldeari jakinarazten zaio lanpostuari buruz lortutako informazioa, dagozkion baldintzak
betetzen dituen erabiltzailea aukeratzeko.
BI4.4 Hautatutako erabiltzaileari buruzko informazioa eta egin beharreko zereginen egituraketa prozesu bakoitzean
jarraitu beharreko urratsak azalduz jakinarazten zaie enpresei, ados daudela ziurtatzeko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Informazioa biltzeko teknikak eta tresnak. Informazioaren berri emateko materiala. Informazioa bilatzeko, tratatzeko edo
prozesatzeko materialak; adibidez, bulego-materiala, software eta hardware informatikoa eta erreprografiako materiala.
Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko materiala. Sentsibilizazio-materialak. Lan-merkatua aztertzeko
materialak.

Lanaren emaitza edo produktuak

Prestakuntzako, laneko eta gizarteko baliabideen azterketa. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko proiektuen
sustapena eta hedapena. Harremanak ezartzea erakunde eskatzaileen eta gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko
erakundeen artean. Datu-banku soziolaborala. Baliabideen eta enpresen direktorioa. Enpresa eta erakundeekiko
lankidetza-hitzarmenak. Proiektuari buruz sentsibilizatzeko, proiektua hedatzeko eta hari buruz informatzeko materiala.
Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideen gida.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gizarteko eta laneko txostenak eta lan-munduan sartzeko programen txostenak. Lan- eta administrazio-legedia, nominei
eta laneko txostenei buruzkoa, besteak beste. Enplegu-politika aktiboen dokumentuak eta planak. Barne-araudia eta
prozedura-eskuliburuak. Lan-eskaintzei buruzko buletinak. Interneten eskuragarri dauden lan-eskaintzak eta
prestakuntza-baliabideak. Erakundearen aldizkako argitalpenak. Bibliografia espezifikoa. Adierazleak eta ebaluazioparametroak.

2

2. gaitasun-atala:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEK GIZARTEKO ETA
LANEKO TREBETASUNAK ESKURATZEKO ETA GARATZEKO ESKU
HARTZEA
Kodea: UC1035_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko autonomia pertsonala sustatzea
trebetasunak landuz.
BI1.1 Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak (EBJ) (elikadura, higienea, loa) gainbegiratzen dira gauzatzen
dituztela bermatzeko, erabiltzailea gizarteratzea eta lan-munduan sartzea errazteko, behar izanez gero familiaren
laguntza izanik.
BI1.2 Joan-etorrietarako garraiobideak erabiltzea bultzatzen da, erabiltzailearen autonomia handitzeko.

11

GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

BI1.3 Komunitate-baliabideak (osasungintzakoak, sozialak, kulturalak, eta aisialdikoak, besteak beste) erabiltzaileari
aurkezten zaizkio informazioa lortzen laguntzeko, hala, informazioa erabiltzeko aukera emanez.
BI1.4 Komunitate-baliabideen erabilera sustatzeko, baliabide horiek aukeratzeko eta horietaz gozatzeko laguntza
ematen da pertsonaren beharren eta lehentasunen arabera.
BI1.5 Diruaren balioa kontuan hartzea ezinbesteko elementua da transakzio ekonomikoetarako, hura ezagutzea eta
ulertzea bermatzen baitu.
BI1.6 Diruaren erabilera arduratsua bultzatuz sustatzen da dirua erabiltzea, ondasun eta zerbitzuak bere kabuz
eskuratu ahal izateko.
BI1.7 Erabaki bat hartzeko aukeren balioespena aukerak baloratuz bultzatzen da, autonomia pertsonala bultzatzeko.
LB2: Trebetasun sozialak sustatzea erabiltzailearen arabera, gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko.
BI2.1 Komunikazio-trebetasunak sustatzen dira pertsonen arteko harremanak errazteko komunikazio-trukeak ezarri
ahal izateko.
BI2.2 Lan-ingurunean eta komunitatean harreman sozial garrantzitsuak izatea sustatzen da, harreman sozialak
ezartzeko eta haiek mantentzeko.
BI2.3 Pertsonen arteko gatazkak egoerak aztertuz baloratzen eta konpontzen dira, egon daitezkeen
desberdintasunak bateratzeko.
BI2.4 Lan-inguruneko arau sozialak, usadio eta ohiturazkoak, aurkezten dira, kontuan hartzeko eta erabiltzeko.
BI2.5 Lan-inguruneko arau sozialak errespetatuz, erabiltzailea errazago egokitzen da haietara.
LB3: Erabiltzaileak lan-munduan sartzeko eta lanpostua mantentzeko behar dituen lan-trebetasunak lantzea.
BI3.1 Lan-trebetasunen lanketa pertsonalizatzen da pertsonaren eta lanpostuaren ezaugarriak, gaitasunak eta/edo
beharrak kontuan hartuz, egokitze-prozesuan laguntzeko.
BI3.2 Segurtasun- eta higiene-arauen identifikazioa sustatzen da erabiltzaileen osotasuna ziurtatzeko ezinbesteko
elementu gisa, laneko arriskuen prebentziotik abiatuta.
BI3.3 Enpresaren araudi espezifikoaren berri ematen zaio pertsonari, lana hura betez egokituko duela bermatzeko.
BI3.4 Lan-denborak eta atsedenaldiak bereiziz egituratzen da lanaldia, jardueren denbora-erritmoa errazago
hartzeko.
BI3.5 Gune fisikoak ezagutzeko, seinaleztatu eta egituratu egiten dira, hala, lan-ingurunean modu autonomoan ibil
daitezen eta orientazio espaziala izan dezaten.
BI3.6 Zereginaren egituraketa (lan jakin batean jarraitu beharreko urratsen segida zehaztea, erabili beharreko
materialak eta erremintak) erabiltzaile bakoitzaren beharren arabera egiten da, lan-jarduera jakin bat modu
independentean egin dezan.
LB4: Erabiltzaileekiko komunikazioa laguntzea eta estimulatzea, behar izanez gero komunikazioaren sistema
alternatiboak erabiliz, informazioa trukatu ahal izateko.
BI4.1 Komunikazioaren sistema alternatiboak erabiltzeko beharra erabiltzailearen lan-ingurunera transmititzen da,
komunikazio-trukeak errazteko oinarrizko erreminta gisa.
BI4.2 Komunikazioaren sistema alternatiboen doikuntza ingurunearen eta erabiltzailearen beharren arabera egiten
da, haien erabilera bermatzeko.
BI4.3 Komunikazio-sistema alternatiboak behar dituen erabiltzaileari interesez eta errespetuz laguntzen zaio, igorri
nahi dituen mezuak zehazteko.
LB5: Erabiltzailearen jarreran asaldurak eragin ditzaketen egoeretan esku hartzea, lan-ingurunera egokitzen lagunduko
badio horrek, behar izanez gero profesional aditu batek gainbegiratuta.
BI5.1 Pertsonaren jarreran eragin dezaketen inguruko faktoreak (ingurunekoak, sozialak eta pertsonalak, besteak
beste) egokitu egiten dira egon daitezkeen krisi-egoerak saihesteko.
BI5.2 Krisi-egoeretako jarduera-protokoloak ezagutzen eta aplikatzen dira, behar izanez gero dagozkien profesional,
zerbitzu eta/edo baliabideei desbideratzeko, erabiltzaileren beharren arabera.
BI5.3 Portaera egokitu positiboak sustatzeko ereduak, jokabidezko laguntza positiboa, eguneroko jardunean sartzen
dira, erabiltzailea errespetatzen dela ziurtatzeko, jarrera egokiak garatzea bultzatuz.
BI5.4 Etika eta deontologia profesionala nahitaezkotzat jotzen dira, erabiltzailearen eskubideak eta osotasuna
babesteko.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Informazioa biltzeko materiala; esaterako, behaketa-eskalak, galdera-sortak eta erregistro-protokoloak. Prestakuntzaeskaintzak. Informazioaren berri emateko materiala. Historia psikosoziala. Orientazio-/aholkularitza-jardueren garapena.
Komunikazio-sistema alternatiboak. Erabiltzailearen gizarteko eta laneko trebetasunen garapena. Informazioa tratatzeko
edo prozesatzeko materialak; adibidez, bulego-materiala, software eta hardware informatikoa eta erreprografiako
materiala.

Lanaren emaitza edo produktuak
Lanpostua mantentzea. Lan-harremanak. Erabiltzailearen bilakaera-txostenak. Espero izandako komunikazio-maila eta
harreman sozialen maila duten pertsonak. Gatazken kudeaketa. Autonomia pertsonala eta independentzia. Erabakiak
hartzeko estrategia. Diruaren erabilera eta maneiua. Garraioa erabiltzea joan-etorrietan. Komunitate-baliabideak
erabiltzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Lan-munduan sartzeko ibilbideak. Gizarteko eta laneko trebetasunekin erlazionatutako eskalak, galdera-sortak eta esku
hartzeko protokoloak. Bilakaera balioztatzeko eskalak, jarduera-motaren arabera. Bibliografia espezifikoa.

3

3. gaitasun-atala
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA
LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAN LAGUNTZEA
Kodea: UC1036_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Erabiltzaileari buruzko informazioa, eta behar izanez gero familiari buruzkoa, biltzea, aurreikusitako lanpostura
egokitu ahal izateko lan-munduan sartzeko prozesua garatzeko.
BI1.1 Lanean hasi aurreko elkarrizketa erabiltzailearekin egiten da, enpleguarekiko dituen itxaropenak eta beharrak
detektatzeko. Egoerak hala eskatzen duenean familiak ere parte hartzen du elkarrizketan.
BI1.2 Erabiltzailearen familiari informazioa, eta, behar izanez gero, prestakuntza, ematen zaio, lan-munduan
sartzeko prozesua errazteko, haren parte-hartzea bultzatuz.
BI1.3 Erabiltzaileari informazioa, eta, behar izanez gero, prestakuntza, ematen zaio, lan-munduan sartzeko prozesua
hasteko, pixkanaka autonomia eta/edo independentzia eskuratzen ari dela bermatuz.
LB2: Erabiltzaileari eta enpresari laguntzea erabiltzailea lanpostura egokitu dadin, gizarteratze-prozesuan eta lanmunduan sartzeko prozesuan lagunduz.
BI2.1 Enpresan aurkeztu egiten da eta hasieran lagundu egiten zaio, bermatzeko aurreikusitako baldintzak betez
hasten dela lanean.
BI2.2 Jarraibideak ematen dira, eta erabiltzaileak ulertu dituela ziurtatzen da, arauak betetzeari buruz, zereginak
antolatzeari buruz, denbora eta guneak banatzeari eta erabiltzeari buruz, laneko erremintak eta tresnak maneiatzeari
buruz eta kalitate- eta segurtasun-irizpideak betetzeari buruz besteak beste, gizartera eta lan-mundura egokitu
dadin.
BI2.3 Enpresak behar duen aholkularitza haren informazio-beharrei eta/edo informazio-eskaerei eta/edo
prestakuntza-beharrei eta/edo -eskaerei erantzunez ematen da, erabiltzailea lan-ingurunera egokitu dadin
bermatzeko.
BI2.4 Enpresako laguntza naturalak detektatzeko, erabiltzailea lanpostura egokitzeko orduan enpresari esku hartzea
eskatzen zaio, prozesuan parte har dezan.
BI2.5 Enpresan gerta daitezkeen gatazkak prozesuan parte hartzen duten pertsonen gogobetetzea bermatzeko
kudeatzen dira, egoeraren arabera behar den laguntza emanez.
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BI2.6 Diziplina arteko taldearentzako eta dagozkien agintarientzako informazioa ezarritako prozedura eta epeen
arabera prestatzen da, informazio-elementu garrantzitsuak jasoz esleitutako kasuen segimendua laguntzeko.
LB3: Erabiltzaile bakoitzaren segimendu- eta/edo mantentze-faserako trantsizioa zehaztea, gizarteratze-prozesuaren
eta lan-munduan sartzeko prozesuaren bilakaera errazteko, taldearekin elkarlanean.
BI3.1 Lanpostura egokitzeko prozesuari buruzko gogobetetze-mailari buruzko informazioa erabiltzaile, enpresa eta
laguntza naturaletatik jasotzen da, gero erabakiak errazago hartzeko.
BI3.2 Taldeko kideen arteko informazio-trukea lortutako helburuak aztertuz eta balioztatuz egiten da, laguntza-fasetik
segimendu- eta/edo mantentze-fasera aldatzea erabakitzeko.
BI3.3 Segimendu- eta/edo mantentze-fasearen maiztasuna eta ezaugarriak erabiltzaile bakoitzaren beharrak
betetzen dituen banakako helburuak kontuan hartuta ezartzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lanean hasi aurreko elkarrizketen protokoloak. Laguntza naturalak. Baliabideak antolatzeko tresnak. Ebaluazio-tresnak.
Informazioa tratatzeko edo prozesatzeko materialak; adibidez, bulego-materiala, software eta hardware informatikoa eta
erreprografiako materiala. Orientazio-/aholkularitza-jardueren garapena. Erabiltzaileak lan-munduan sartzeko behar
dituen trebetasunak garatzea, testuinguruaren arabera.

Lanaren emaitza edo produktuak

Laguntzadun enpleguaren metodologia aplikatuz esku hartzea. Lanean hasi aurreko elkarrizketak egitea. Esku hartzeko
proiektuak egitea edo doitzea. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programen ebaluazioa/segimendua.
Erabiltzailea lan-munduan sartzea. Laguntza naturalak detektatzea. Lanpostua mantentzea. Lan-harremanak.
Erabiltzailearen bilakaera-txostenak. Espero izandako komunikazio-maila eta harreman sozialen maila duten pertsonak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lanari buruz indarrean dagoen legedia. Esku hartzeko erakunde edo enpresen esku-hartze planak. Lanean esku
hartzeko proiektua. Gizarteko eta laneko txostenak (psikologikoak, medikoak eta sozialak, besteak beste).
Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programa indibidualizatuak. Erabiltzaileen aurretiko txostenak. Lan-munduan
sartzeko ibilbideak. Bibliografia espezifikoa.

4

4. gaitasun-atala
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAREN
SEGIMENDUA EGITEA ENPRESAREKIN, ERABILTZAILEAREKIN ETA
HAREN LAN-INGURUNEAREKIN
Kodea: UC1037_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Erabiltzaileari segimendua egitea, aurreikusitako programaren arabera, enplegua mantentzea bermatzeko.
BI1.1 Segimendua egiteko erabiltzailearekin harremanak jartzen da laguntza-fasean ikasitakoa "orokortu" dela
ziurtatzeko, eta erabiltzaileak eskuratutako autonomia eta/edo independentzia gainbegiratzen da.
BI1.2 Erabiltzailearen behar eta eskaera berriak detektatu eta, behar izanez gero, profesional adituari jakinarazten
zaizkio, egin beharreko jarduerak zehazteko.
BI1.3 Laguntzaren intentsitatea txikitu egiten da eta/edo laguntza kendu egiten da pixkanaka, erabiltzailearen
autonomia handitzeko gizartean edo lan-ingurunean.
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BI1.4 Erabiltzailearen gizarteratzearen eta lan-munduan sartzearen balioztapena egokitzapen- eta gogobetetzemaila neurtzeko egiten da, garatutako prozesua eta lortutako helburuak erreferentziatzat hartuta.
BI1.5 Erabiltzaileari banaka jakinarazten zaie adierazi beharrekoa, aurreikusitako prozeduraren arabera,
segimenduaren elementu garrantzitsuenen berri emanez.
LB2: Enpresarekin harremanetan egotea, horretarako aldizkakotasun bat ezarriz, erabiltzailea gizarteratzeko edo lanmunduan sartzeko prozesua balioztatzeko.
BI2.1 Enpresarekin aldizka harremanetan jartzen da, erabiltzaileak lan-ingurunean duen jarduera gainbegiratzeko:
egiaztatzen da lana egiten duela eta gizartean egokitu dela.
BI2.2 Enpresaren behar eta eskaera berriak zehazteko jarduera-estrategia berriak ezartzen dira haiek kontuan
hartuta, kezkak biltzeko eta kezkei erantzuteko.
BI2.3 Enpresak balioztapena egiten du prozesua eta lortutako emaitzak kontuan hartuta, emaitzen gogobetetzemaila eta egokitzapen-maila neurtzeko eta ezagutzeko.
LB3: Erabiltzailearen inguruarekin loturak ezartzea, egokitzapen- eta gizarteratze-prozesuan eta lan-munduan sartzeko
prozesuan bere parte-hartzea sustatzeko laguntza osagarri bat eskainiz.
BI3.1 Harremanak inguruneak zein profesionalak eskatzen ditu, prozesuak arrakasta izan dezan errazteko jarduera
osagarriak bultzatzeko eta zehazteko.
BI3.2 Ingurune pertsonalak balioztapena egiten du erabiltzailearen funtzionamendu orokorra kontuan hartuta, laningurunean hasi eta gero, helburuak lortu direla egiaztatzeko.
BI3.3 Ingurune pertsonalarekiko informazio-trukea aurreikusitako prozeduraren arabera egiten da, segimenduaren
elementu garrantzitsuenen berri emanez, prozesuan jarraitu beharreko estrategiak eguneratzeko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Laguntza naturalak. Ebaluazio-tresnak. Informazioa tratatzeko edo prozesatzeko materialak; adibidez, bulego-materiala,
software eta hardware informatikoa eta erreprografiako materiala. Erabiltzaileak lan-munduan sartzeko behar dituen
trebetasunak garatzea, testuinguruaren arabera.

Lanaren emaitza edo produktuak
Gizarteratzearen eta lan-munduan sartzearen segimendua: enpresa, erabiltzailea eta ingurune pertsonala. Lanpostua
mantentzea. Erabiltzailearen bilakaera-txostenak. Espero izandako komunikazio-maila eta harreman sozialen maila
duten pertsonak. Enpresarekin aldizkako harremana. Loturak ezartzea erabiltzailearen ingurune pertsonalarekin.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lanari buruz indarrean dagoen legedia. Esku hartzeko erakunde edo enpresen esku-hartze planak. Lanean esku
hartzeko proiektua. Gizarteko eta laneko txostenak (psikologikoak, medikoak eta sozialak, besteak beste).
Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programa indibidualizatuak. Erabiltzaileen aurretiko txostenak. Lan-munduan
sartzeko ibilbideak. Bibliografia espezifikoa.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO BALIABIDEEN KUDEAKETA ETA
LANPOSTUEN AZTERKETA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO
2. prestakuntza-modulua:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN GIZARTEKO ETA LANEKO
TREBETASUNEN LANKETA
3. prestakuntza-modulua:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA
LAN-MUNDUAN SARTZEKO LAGUNTZADUN ENPLEGUAREN
METODOLOGIA
4. prestakuntza-modulua:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA
LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAREN SEGIMENDUA
5. prestakuntza-modulua:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK LAN-MUNDUAN SARTZEKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1

1. prestakuntza-modulua:
LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO BALIABIDEEN KUDEAKETA ETA
LANPOSTUEN AZTERKETA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO
Kodea: MF1034_ 3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1034_3 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideei buruzko
informazioa kudeatzea eta lanpostuak aztertzen laguntzea, desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko esku-hartzeak aztertzea.
EI1.1: Desgaitasunaren kontzeptua, sailkapena eta tipologiak definitzea, lan-testuinguruko behar espezifikoak ezarriz.
EI1.2 Lan-munduan sartzeko behar eta zailtasun nagusiak identifikatzea, desgaitasun-motari lotuz.
EI1.3 Desgaitasunen bat duten pertsonei aplikatzeko ezarrita dauden babes-sistemak deskribatzea.
A2: Erabiltzaileak lan-munduan sartzeko gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak detektatzeko eta identifikatzeko
prozesuak zehaztea.
EI2.1 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak identifikatzeko eta detektatzeko aukera ematen duten datuak
lortzeko iturriak ezagutzea eta hautatzea.
EI2.2 Gizarteko, laneko eta trebakuntzako baliabideei buruzko informazioa biltzea, adierazleak aplikatuz, eta
informazioaren egokitasuna zehaztea desgaitasunen bat duen kolektibo bakoitzaren behar espezifikoak kontuan hartuta.
EI2.3 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideek ematen dituzten aukerak aztertzeko teknikak eta prozedurak
aukeratzea eta aplikatzea.
EI2.4 Gizarteko eta laneko baliabideekin harremanetan jartzeko prozeduren zerrenda egitea, haiek aplikatzeko modua
deskribatuz.
EI2.5 Gizarteko eta laneko baliabideak hautatzeko irizpideak identifikatzea, baliabide horien egokitasunaren eta
erabilgarritasunaren arabera.
EI2.6 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak identifikatzeko informazioa biltzeko eta eguneratzeko kasu
praktiko batean:
- Informazioa biltzeko sistema egokia aplikatzea.
- Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabide berriak identifikatzea.
- Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideen aldaketak detektatzea.
- Informazioa etengabe eguneratzeko sistema bat ezartzea.
A3: Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideei buruzko informazioa egituratzea, haiek hedatzeko eta/edo
erregistratzeko balio duen dokumentazioa prestatuz.
EI3.1 Baliabide-gida bat prestatzea, antolaketa-, argitasun- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuz.
EI3.2 Informazioaren teknologiak aplikatzea gizarteko eta laneko baliabideen fitxategiak egiteko, baliabide horiek eskuhartzeetan aprobetxatu ahal izateko.
EI3.3 Gidan jasotako informazioa eguneratuta edukitzeko prozedurak ezartzea, eta aldizka datuak indarrean daudela
ziurtatzea.
EI3.4 Informazioa artxibatzeko sistemak aukeratzea eta erabiltzea, informazioaren segurtasuna eta kontserbazioa
bermatuko dutenak.
EI3.5 Lan-munduan sartzeko prozesuetan parte hartzen duten profesionalei, erabiltzaileei eta inguruneari informazioa
trukatzen lagunduko dieten metodoak garatzea.
A4: Erabiltzaileak lan-munduan sartzen laguntzeko lan-bitartekaritzako eta enpresa-sentsibilizazioko ekintzak garatuz
enpresekin eta erakundeekin lankidetza-harremanak ezartzeko eta edukitzeko prozedurak deskribatzea.
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EI4.1 Enpresa eta erakundeekin harreman arina izateko, aldizkako harremanak eta harreman sistematikoak bultzatzeko
eta mantentzeko erremintak identifikatzea:
EI4.2 Esku hartzen den kolektiboa lanerako prestatzea eta lan-mundua sartzea lagunduko duten esku-hartze ekintzak
eta lankidetza-ekintzak definitzea enpresa eta erakundeekin.
EI4.3 Lan-bitartekaritzaren zerbitzuari buruzko informazioa enpresei eta erakundeei modu argian eta zehaztasunez nola
eman definitzeko irizpideen zerrenda egitea.
EI4.4 Lan-bitartekaritzaren zerbitzuari buruzko informazioa emateko dokumentuak prestatzea.
EI4.5 Dokumentuen ereduak egiten parte hartzea, lan-munduan sartzeko metodologia enpresei eta erakundeei
definitzeko, informazioa ulertu dela ziurtatuz eta harekiko sentsibilizazioa bultzatuz.
EI4.6 Esku hartzen den kolektiboak kontratatzeagatik enpresek jaso ditzaketen laguntzak eta diru-laguntzak bilatzea.
EI4.7 Esku hartzen den kolektiboak kontratatzeagatik enpresek jaso ditzaketen laguntzei eta diru-laguntzei buruzko
informazioa biltzea eta antolatzea.
EI4.8 Enpresa eta erakundeentzako laguntzei eta diru-laguntzei buruzko edukiak hedatzeko baliabideak deskribatzea.
EI4.9 Irizpideak identifikatzea enpresa eta erakundeekin komunikabideak ezartzeko, harremanak mantentzeko, bai eta
enpresa- eta prestakuntza-sareekin lankidetzan jarduteko bide berriak sortzeko ere.
A5: Erabiltzaileen eta lanpostuen arteko doikuntza-prozesuak zehaztea, diziplina arteko talde batekin lankidetzan jarduteko
modua deskribatuz.
EI5.1 Esku hartzen den kolektiboak okupa ditzakeen enplegu-eskaintzak biltzeko eta artxibatzeko sistemak eta
protokoloak ezagutzea.
EI5.2 Simulazio-egoera batean, diziplina arteko talde bati bete gabe dagoen lanpostu bateko funtzioen eta zereginen
berri ematen zaionean, erabiltzaile bat aurrez hautatzea lanpostu horretarako, definitutako baldintzak kontuan hartuta.
EI5.3 Lanpostuko zereginak eta funtzioak egituratzeko, lankidetza-prozedurak ezartzea diziplina arteko taldearekin,
erabiltzailearen ahalmenak eta laguntza-beharrak kontuan izanik eta lanpostura egokitzea bultzatuz.
EI5.4 Beren enpresetan lanean hasiko diren erabiltzaileei buruz enpresei informatzeko mekanismoak proposatzea, eta
egindako zereginen egituraketa zehaztea.

Edukiak:
1. Desgaitasunaren esparrua
-

Kontzeptuak eta terminologia.
Funtzionamendu-eredua eta desgaitasunaren eredua.
Funtzionamenduaren, desgaitasunaren eta osasunaren nazioarteko sailkapena.
FNS. Desgaitasun-motak
Desgaitasun-ziurtagiria: lan-munduan sartzeko dituen baliagarritasuna eta onurak.
Desgaitasuna eta mendetasuna. Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak
zaintzeari buruzko legea.
Desgaitasunaren babes ekonomikoa. Laguntza eta prestazio ekonomikoak.

2. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak
-

-

Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko moduak.
 Zentro okupazionalak.
 Enplegu-zentro berezia.
 Lantokiak.
 Laguntzadun enplegua. Enplegu arrunta.
Enplegua sustatzeko neurriak.
 Desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioa.
 Pizgarri fiskalak
 Autoenplegurako laguntza
 Enplegu-zentro bereziak. Laguntzak

3. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntza-baliabideak
-

Lanbide-heziketa eta enplegua
Lanbide-heziketa arautua. Ezaugarriak.
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-

Enplegurako lanbide-heziketa. Ezaugarriak
Lantegi-eskolak eta lanbide-etxeak.
Enplegu-lantegiak. Lan-munduan sartzeko bestelako neurri edo baliabideak

4. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko informazioaren bilketa,
azterketa eta antolaketa
- Baliabide-gida: kontzeptua, ezaugarriak eta egite-faseak.
- Informazio-iturriak: Motak eta ezaugarriak
- Informazioa biltzeko, aztertzeko eta antolatzeko teknikak eta tresnak.
- Informazioa sailkatzea. Arauak, sistemak eta irizpideak.
- Informazioa laburtzea. Formatuak. Datu-baseak
- Informazioa hedatzeko bideak
- Datuen segurtasuna. Segurtasun-neurriak.

5. Desgaitasunen bat duten pertsonen lan-merkatua, haiek gizarteratzea eta lan-munduan sartzea
- Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko Europan, estatuan eta autonomia-erkidegoetan dauden
politikak eta ekimenak.
- Espainako lan-merkatua
 Eskaintza, eskaria, bitartekariak.
 Lan-merkatuko informazio-iturriak.
 Lan-merkatuan sartzeko bideak: enplegu-eskaintza publikoa, eskaintza pribatua eta autoenplegua.
- Enpresa. Kontzeptua. Antolakuntza-egitura motak. Enpresen erantzukizun soziala.
- Lan-araudia. Lan-kontratua. Lanaldia. Soldata. Baimenak eta oporrak.
- Lan-bitartekaritzarako enpresa eta erakundeekiko jarduera-jarraibideak:
 Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzeko sentsibilizazio-ekintzak.
 Profil profesionalen azterketa
 Kontratazioa eta enplegu-eskaintza sortzeko prozesuak
 Informazio-fluxuak: sarrerak eta irteerak
 Giza baliabideen sailekin harremanak
 Lan-bitartekaritza kudeatzeko gida

6. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko lanpostuen azterketa
- Lanpostua: azterketa eta testuinguruan jartzea.
- Funtzioak, zereginak, trebetasunak eta eskatzen diren ahalmenak
- Lanpostuak aztertzeko adierazleak eta jarraibideak
- Beharrak identifikatzeko prozedura. Lan-baldintzak ebaluatzea.
- Lanpostura egokitzeko ezaugarriak. Hartu beharreko neurriak.

2

2. prestakuntza-modulua:
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN GIZARTEKO ETA LANEKO
TREBETASUNEN LANKETA
Kodea: MF1035_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1035_3 Desgaitasunen bat duten pertsonek gizarteko eta laneko
trebetasunak eskuratzeko eta garatzeko esku hartzea.
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Iraupena: 130 ordu

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

2.1. prestakuntza-atala
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN TREBETASUN PERTSONAL ETA
SOZIALEN GARAPENA
Kodea: UF0799
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1035_3ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin:
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko aukera ematen duten autonomia

pertsonaleko oinarrizko gaitasunak zehaztea.
EI1.1 Eguneroko bizitzako jarduerak eta gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko kolektiboek garatu behar dituzten
trebetasunak erlazionatzea, trebetasun horiek eskuratzea eta sustatzea errazten dituzten baliabideak adieraziz.
EI1.2 Erabiltzaileak oinarrizko EBJak (elikadura, higienea, loa) gauzatzen dituen gainbegiratzeko prozedurak
deskribatzea, behar izanez gero familiak esku hartuz.
EI1.3 Eskura dauden garraiobideak eta haiek erabiltzeko moduak aztertzea, eta erabiltzailea lantokira horietako batez
joatea bultzatzea.
EI1.4 Komunitate-zerbitzu eta -baliabideei buruzko informazio aztertzea, erabiltzaileek hura eskuratzeko erraztasunak
ezarriz.
EI1.5 Dokumentazioa berrikustea, erabiltzaileek gizarteko eta komunitateko baliabideen erabilera dela eta adierazitako
beharrak eta lehentasunak azpimarratuz eta zerrendatuz.
EI1.6 Garraiobideen eta komunitate-baliabideen erabileran autonomoak izateko laguntzaren metodologia eta helburuak
ezartzea, erabiltzaileari haiek ezagutzeko eta erabiltzeko informazioa eta jarraibideak emanez.
EI1.7 Transakzio ekonomikoko hainbat egoeraren aurrean, erabiltzaileari diruaren balioa erakusteko metodoak eta
tresnak definitzea, ondasun eta zerbitzuak modu independentean eskuratzean dirua modu egokian eta arduratsuan
erabil dezan.
EI1.8 Dirua erabiltze eta kudeatzen ikasteko estrategiak identifikatzea eta deskribatzea, erabiltzaileen behar eta
egoeretara egokituz.
EI1.9 Autodeterminazioa eta erabaki pertsonalak hartzeko gaitasuna sustatzeko teknikak identifikatzea eta erabiltzea,
erabiltzaileen behar eta egoeretara egokituz.

A2: Erabiltzailearen gizarteko eta lan-inguruneko trebetasun sozialak sustatzeko esku-hartzeak zehaztea eta garatzea.
EI2.1 Pertsonen arteko komunikazioa bultzatzeko faktoreak identifikatzea, erabiltzaileen komunikazio-beharretara
aplikatuz.
EI2.2 Erabiltzailearen gizarteko eta laneko ingurunearekiko komunikazio- eta erlazio-trebetasunak sustatzeko eskuhartzeak adieraztea.
EI2.3 Esku hartzeko proposamenetarako komunikazio-estrategiak zehaztea, eman beharreko informazioa eta
jarraibideak modu egokituan eta pertsonalizatuan hautatuz.
EI2.4 Erabiltzaileen trebetasun sozialak hobetzeko prozedurak deskribatzea, haientzako garrantzitsuak diren pertsonen
arteko harremanak ezartzeko eta mantentzeko baliatuz.
EI2.5 Laneko ingurunean pertsonen arteko gatazka-egoeretan eragiten duten faktoreak ezagutzea, eta aldeak
adostasunera iristeko prozedurak ezartzea.
EI2.6 Lan-inguruneko arau sozialak, usadio eta ohiturazkoak, eta erabiltzaileak aurkezteko moduak laburbiltzea, kasu
guztietan informazioaren eskuragarritasuna eta ulermena bultzatuz.
EI2.7 Laneko testuinguruetako arau sozialak definitzea, erabiltzaileak ezagut eta aplika ditzan.

Edukiak:
1. Desgaitasunen bat duten pertsonen autonomia pertsonaleko trebetasunen garapena.
-

Autonomia pertsonaleko trebetasunak. Definizioa eta ezaugarriak.
Bizi-kalitatea. Ereduak eta adierazleak.
Autonomia pertsonala eta desgaitasunen bat duten pertsonak.
Kolektiboen ezaugarri bereizgarriak.
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-

 Desgaitasun fisikoak.
 Desgaitasun sentsorialak.
 Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna.
Autonomia pertsonala eta jarduera-eremuak.
 Eguneroko bizitzako jarduerak (EBJ)
 Hiri-mugikortasuna eta joan-etorriak.
 Komunitatearen baliabideak eskuratzea eta haietan parte hartzea.
 Diruaren kudeaketa eta maneiua.
 Eguneroko arazoak ebaztea.

2. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko trebetasun sozialen
garapena
-

-

Trebetasun sozialak:
 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako trebetasunak.
 Pertsonen arteko harremanetarako trebetasunak.
 Emozioak ulertzeko eta adierazteko trebetasunak.
 Erabakiak hartzea.
Trebetasun sozialak eta desgaitasunen bat duten pertsonak.
 Desgaitasun sentsorialak.
 Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna.

3. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako trebetasun sozialak sustatzeko oinarrizko teknikak.
-

Gizarteko egoerei aurre egiteko jarrera egokien azterketa eta errefortzua.
Ikaskuntza soziala.
Rol-jokoak.
Modelatzea.
Trebetasun sozialak lantzeko ikusizko laguntzak: piktogramak, gidoi sozialak.
Beste batzuk.

4. Jokabide soziala lan-ingurunean.
-

Lan-inguruneko arau sozial inplizituak.
Pertsonen arteko harremanak eta pertsonen arteko gatazken ebazpena.

2.2. prestakuntza-atala
DESGAITASUN BAT DUEN PERTSONAREN KOMUNIKAZIO-TREBETASUNAK, ETA
HAREN PORTAERA EGOKITUEN SUSTAPENA
Kodea: UF0800
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1035_3ko LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Komunikazio-sistema alternatiboak erabiliz erabiltzaileen komunikazioa sustatzeko esku-hartzeak zehaztea.
EI1.1 Erabiltzaileen komunikazio-ezaugarriei eta laguntza-beharrei buruzko informazio dokumentala prestatzea, laningurunea sentsibilizatzea bultzatuz komunikazio-trukerako oinarrizko tresna gisa komunikazio-sistema alternatiboak
erabiltzeko.
EI1.2 Komunikazio-sistema alternatiboen ezaugarriak deskribatzea, elementu bereizgarriak eta aplikatzen diren
komunikazio-beharrak nabarmenduz.
EI1.3 Lan-ingurunean erabiltzaileek topa ditzaketen faktore bideratzaileak eta komunikazio-oztopoak identifikatzea,
komunikazio-sistema alternatiboetan eta lan-ingurunean egin beharreko egokitzapenak adieraziz, haien beharren
arabera.
EI1.4 Komunikazio-sistema alternatiboak erabiliz mezuak ulertzea eta igortzea, mezu-igorlearentzako eta

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

-hartzailearentzako komunikazio-truke interesgarriak sortuz.
EI1.5 Komunikazio-sistema alternatibo bat doitzea ezaugarriak deskribatzen zaizkion erabiltzaile baten beharren
arabera.
EI1.6 Erabiltzaileari komunikazio-sistema alternatiboak erabiltzeko laguntzeko modua identifikatzea eta deskribatzea, eta
igorri beharreko mezuengatik interesa eta errespetua adieraztea.
A2: Desgaitasunen bat duen pertsonak lan-ingurunean izan ditzakeen jarrera-asalduretan parte esku hartzeko teknikak eta
estrategiak hautatzea eta erabiltzea.
EI2.1 Desgaitasunen bat duten kolektiboen krisi-egoerak eragozteko baliabideak identifikatzea.
EI2.2 Bestelako profesionalen presentziarik behar ez den jarrera-asaldurako esku-hartzeko kasu praktiko batean:
- Ingurumeneko faktoreek eta faktore sozial eta pertsonalek, besteak beste, pertsonaren jarreran duten eragina
ezagutzea eta balioztatzea.
- Inguruko faktoreak doitzea krisi-egoerak saihesteko.
EI2.3 Kasuak bideratzeko, beharrezkoa denean, baliabide eta zerbitzu eskudunei buruzko informazioa sistematizatzea.
EI2.4 Krisi-egoeretan zer jarduera-protokolo dauden ezagutzea, profesional, zerbitzu eta/edo baliabide eskudunei
bideratzeko modua azalduz.
EI2.5 Krisi-egoera batean jarduera-protokoloa aplikatzea:
EI2.6 Jokabidezko laguntza positiboaren prozedurak azaltzea, eguneroko jardunean nola integratu zehaztuz,
erabiltzailearekiko errespetua ziurtatu eta jarrera egokigarriak garatzea lagundu dezan.
EI2.7 Erabiltzaileen eskubideez abusatzen eta haiek urratzen diren egoerak prebenitzeko jardunbide egokien gidak
berrikustea.
EI2.8 Etikaren eta jardun profesionalaren printzipioetan oinarritutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak aplikatzea
balioztatzea, erabiltzailearen eskubideak eta osotasuna babestuz.

Edukiak:
1. Komunikazio-sistema handigarriak edo alternatiboak
-

-

-

Hizkuntza eta komunikazioa. Oinarrizko kontzeptuak.
Desgaitasunen bat duten pertsonen komunikazio-beharrak.
Kolektiboen ezaugarri bereizgarriak.
 Desgaitasun fisikoak.
 Desgaitasun sentsorialak.
 Bestelako desgaitasunak: Buruko gaixotasuna, autismo-arazoak, adimen-desgaitasuna.
Komunikazio-sistema handigarri eta alternatibo motak.
 Kanpoko laguntzarik gabeko komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak: keinu-hizkuntza, ezpain- eta
aurpegi-irakurketa, daktilologia, hitz osatua, modabiko komunikazioa, beste batzuk.
 Kanpoko laguntzadun komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak: sistemak eta irudiak, sistema
piktografikoak (SPC), Bliss eta beste batzuk.
Komunikazioaren faktore bideratzaileak: pertsonalak eta testuingurukoak.

2. Desgaitasunen bat duen pertsonaren desafio-jarrerak lan-inguruneetan.
-

-

Desafio-jarrerak: kontzeptua, garapen-faseak eta ondorioak.
Jokabidezko laguntza positiboa:
 definizioa, ezaugarriak eta printzipioak.
 Ezartze-prozesua.
 Esku hartzeko estrategiak.
 Prozesuaren segimendua.
Krisi-egoeren prebentzioa eta jarduera-protokoloak. Jardunbide egokien gidak.
Deontologia profesionala

2.3. prestakuntza-atala
LANEKO TREBETASUNEN LANKETA
Kodea: UF0801
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Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1035_3ko LB3 lanbide-burutzapenarekin:
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laneko trebetasunak lantzea lanpostuko lana betetzen laguntzeko.
EI1.1 Lanpostuari buruzko informazioa lortzeko erabili behar den metodoa zehaztea.
EI1.2 Lanpostuko ohitura, trebetasun eta zeregin espezifikoak lantzeko aplikatzen diren teknikak identifikatzea.
EI1.3 Dagokion teknika aukeratzea eta aplikatzea, definitutako ezaugarriak kontuan hartuta.
EI1.4 Segurtasun- eta higiene-arauak betetzea ziurtatzen duten neurriak zehaztea, erabiltzaileak uler ditzan, eta lanaldi
osoan betetzen dituela gainbegiratzea eta sustatzea.
EI1.5 Kasu praktiko batean, enpresaren segurtasunari eta higieneari buruzko araudi espezifikoaren informazioa
aukeratzea, erabiltzaileari haren berri emateko modu erraz eta egokian, haren beharrak eta ezaugarriak kontuan hartuta.
EI1.6 Lanaldia egituratzeko teknikak eta baliabideak aztertzea, erabiltzailearen beharretara egokitzen direla ziurtatuz.
EI1.7 Lan-inguruneko gune fisikoak egituratzeko eta seinaleztatzeko teknikak eta baliabideak ezagutzea eta aukeratzea,
erabiltzailearen beharretara egokitzen direla ziurtatzeko, eta modu independentean ibiltzea eta orientazio espaziala
izatea laguntzeko.
EI1.8 Zeregin bateko jardueren segida egituratzeko estrategiak eta erabili beharreko materialak eta erremintak zehaztea,
lan-jarduera modu independentean gauzatzea lagunduz.

Edukiak:
1. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko laguntza-trebetasunak
-

Irisgarritasuna lan-ingurunean.
Oinarrizko kontzeptuak eta araudiak.
Desgaitasunen bat duten erabiltzaileak lan-ingurunean sartzeko dituzten oztopoak eta bideratzaileak: Irisgarritasun
fisikoa. Irisgarritasun sentsoriala. Irisgarritasun kognitiboa.

2. Lan-inguruneetan irisgarritasuna sustatzeko estrategiak.
-

Laguntza teknikoak eta lan-ekipoen egokitzapena.
Komunikazioa eta informazioaren teknologiak eskura izatea.
Ekipo informatikoak eskura izatea.
Ikus-entzunezko baliabideak eskura izatea.
Webgunea eskura izatea.
Ezagutza eskura izatea.
“Irakurterraza” kontzeptua eta dokumentuak prestatzea.

3. Lan-inguruneetako segurtasun- eta higiene-araudia eta laneko arriskuen prebentzioa.
-

3

Laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko araudia.
Laneko arriskuak detektatzea eta prebenitzea. Prebentzio-teknikak, -neurriak eta -ekipoak.
Laneko inguruneko arrisku-egoerei aurre egitea. Jarduera-protokoloak. Oinarrizko prestakuntza lehen laguntzan.

3. prestakuntza-modulua
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK LAN-MUNDUAN SARTZEKO
LAGUNTZADUN ENPLEGUAREN METODOLOGIA
Kodea: MF1036_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
prozesuan laguntzea.
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UC1036_3 Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrei eta itxaropenei buruzko hasierako informazioa
biltzea, eta lan-munduan sartzeko prozesuari buruz behar den informazio guztia ematea.
EI1.1: Desgaitasunen bat duten pertsonengan lanak duen funtzio psikosoziala deskribatzea.
EI1.2: Lanean hasi aurreko elkarrizketa batean, erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrei eta
itxaropenei buruzko informazioa biltzeko teknikak deskribatzea.
EI1.3: Lanari buruz zer behar eta itxaropen dituen jakiteko lanean hasi aurreko elkarrizketa simulazio batean:
- Alderdi hauei buruzko informazioa biltzeko teknikak aukeratzea: aurretiko lan-esperientzia, prestakuntza
akademikoa, lanerako prestakuntza eta lanerako interesa eta motibazioa, besteak beste.
- Bildutako informazioa balioztatzea eta familiaren informazio osagarria lortzeko beharra dagoen ala ez detektatzea,
eta hala behar izanez gero, eskatzea.
- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuari buruz erabiltzaileak eta familiak behar duen informazioa
azaltzea.
EI1.4: Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko ibilbide baten kasu praktiko batean:
- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuetan erabiltzaileak eta haren familiak parte-hartzea laguntzen
duten irizpideak identifikatzea.
- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan familiek parte hartzea lagunduko duten informazio- eta/edo
prestakuntza-ekintzak zehaztea familiekin.
- Informazio- eta/edo prestakuntza-ekintzak aplikatzeko baldintzak deskribatzea eta azaltzea.
A2: Erabiltzaileen gizarteratzea, lan-munduan sartzea eta lanpostura egokitzea erraztuko duten esku-hartzeak proposatzea,
lanpostuaren segimendu-fasera edo mantentze-fasera igarotzea errazteko.
EI2.1: Laguntzadun enpleguaren kontzeptua, metodologia, printzipioak, helburuak, eragileen esku-jartzea, abantailak eta
zailtasunak definitzea, esku hartzeko kolektiboaren arabera.
EI2.2: Erabiltzaile bati lanpostu bat lortzen eta hara egokitzen laguntzeko esku-hartzeak ezartzea.
EI2.3: Enpresan aurkezteko eta hasieran laguntzeko prozedurak deskribatzea, ziurtatzen dutenak aurreikusitako
baldintzak betez hasten dela lanean.
EI2.4: Komunikazio-estrategia eta -metodologia egokienak aukeratzea, lanpostuari buruzko zeregin eta erantzukizunen
eta enpresaren arauen inguruko informazioa eta jarraibideak zehaztuz.
EI2.5: Enpresarekin egon daitezkeen komunikazio-bideak eta koordinazio-prozedurak identifikatzea, erabiltzailea
lanpostura egokitzeko behar den aholkularitza eskaintzeko.
EI2.6: Laguntza naturalak identifikatzea, erabiltzailea egokitzeko prozesuan dituzten funtzioak eta esku-hartze maila
adieraziz.
EI2.7: Erabiltzaileak lana egiteko dituen ahalmenei eta beharrei buruz laguntza naturalei emateko informazioa
aukeratzea, haren intimitatea errespetatzeak duen garrantzia balioztatuz.
EI2.8: Lan-inguruko gatazkak kudeatzeko teknikak aukeratzea, kausak eta parte hartu duten pertsonak identifikatuz,
egoerarako egokiena den esku-hartze prozedura aplikatuz eta/edo beste profesional batzuei bideratzea justifikatuz, hala
behar izanez gero.
A3: Erabiltzaileak segimendu- eta/edo mantentze-fasera igarotzeko prozesua taldearekin lankidetzan adieraztea.
EI3.1: Talde-lanaren kontzeptua, ezaugarriak, egitura, abantailak eta zailtasunak definitzea.
EI3.2: Erabiltzaile bat lanpostura egokitzeko prozesua balioztatzea, erabiltzaileak eta enpresak lan-munduan sartzeko
prozesuari buruz duten gogobetetze-mailari buruzko informazio bilduz eta aztertuz.
EI3.3: Laguntza-fasetik segimendu- eta/edo mantentze-fasera aldatzeko erabakia hartzeko adierazleak ezagutzea.
EI3.4: Laguntzekin jarraitzeko edo segimendu- eta/edo mantentze-fasera aldatzeko egokitasuna zehaztea, bildutako
informazioaren arabera.
EI3.5: Erabiltzaile bati lan-munduan sartzeko prozesuan lortu behar dituen banakako helburuak adierazten zaizkion kasu
praktiko batean:
- Segimendu- eta/edo mantentze-fase baten ezaugarriak deskribatzea.
- Segimendua egiteko maiztasuna ezartzea.
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Edukiak:
1. Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko prozesua.
-

Lanaren funtzio psikosoziala.
Esku hartzeko kolektiboaren beharrak eta zailtasunak lan-munduan sartzeko.
Lan-munduan sartzeko prozesua. Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko ibilbideak.

2. Lanean hasi aurretiko elkarrizketa.
-

Definizioa eta helburuak. Ikuspegia/Estiloa.
Elkarrizketaren egitura: elkarrizketaren faseak; galdera-motak
Elkarrizketaren edukia: erabiltzailearekin lotutakoa; familiarekin lotutakoa.
Informazioa biltzea.

3. Laguntzadun enpleguaren garapena desgaitasunen bat duten pertsonentzat
-

Esparru kontzeptuala: definizioa eta helburua; printzipioak eta balioak; laguntzadun enpleguaren jatorria;
laguntzadun enplegua Espainian; garapena eta egungo egoera; laguntzadun enpleguaren erregulazioa.
Laguntzadun enpleguaren eredua desgaitasunen bat duten pertsonentzako beste enplegu-jarduera batzuekin
alderatuta.
Laguntzadun enpleguaren onurak: desgaitasunen bat duen pertsonarentzat; enpresarentzat; gizartearentzat, oro har.

4. Laguntzadun enplegua erabiltzea pertsonan oinarritutako prozesu dinamiko gisa.
-

-

EUSEren (Laguntzadun Enpleguaren Europar Batasuna) jardunbide egokien ereduan deskribatutako faseak:
 Laguntzadun enpleguaren zerbitzua sartzea. Profil profesional bat adieraztea.
 Enplegua bilatzea. Enpresak parte hartzea.
 Laguntzak ematea lanpostuan eta lanpostutik kanpo.
Laguntzadun enplegua egokitzea esku hartzeko kolektiboaren arabera.

5. Laguntzadun enpleguan parte hartzen duten eragileen deskribapena:
-

Parte hartzen duten eragileak. Desgaitasunen bat duen pertsona. Enpresa. Laguntza naturalak. Lan-prestatzailea:
profil profesionala; funtzioak.
Deontologia profesionala: Laguntzadun enpleguaren profesionalentzako kode etikoa.

6. Diziplinarteko taldearen kudeaketa.
-

4

Talde-lanaren definizioa eta ezaugarriak.
Kideen arteko antolaketa eta koordinazioa.
Talde-lanaren abantailak eta zailtasunak.

4. prestakuntza-modulua
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA
LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAREN SEGIMENDUA
Kodea: MF1037_ 3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1037_3 Lan-munduan sartzeko prozesuaren segimendua egitea
enpresarekin, erabiltzailearekin eta haren lan-ingurunearekin.

Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
26

A1: Erabiltzailearen segimendu-prozesua aztertzea, hura lan-munduan sartzeko aurreikusitako programaren arabera.

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

EI1.1 Erabiltzaileak ikasitakoari behatzeko eta hura balioztatzeko tresnak aukeratzea, ikasitakoa hainbat egoera eta
testuingurutan "orokortu" edo eboluzionatu dela egiaztatzeko.
EI1.2 Segimendua egiteko aldizkako harremanetan, erabiltzaileari buruz bildutako informazioa enpresak eta
erabiltzailearen inguruneak emandakoarekin alderatzea.
EI1.3 Laguntza txikitzea eta/edo kentzea erabakitzeko jarraitu beharreko urratsen segida eta balioztatu beharreko
alderdiak deskribatzea.
EI1.4 Esku-hartze kopurua pixkanaka kentzea, erabiltzailearen autonomia eta independentzia handitu arte gizartean eta
lan-ingurunean.
EI1.5 Kasu praktiko batean, erabiltzaile batek adierazitako beharrak eta eskaerak identifikatzea, eta haiek ebazteko
koordinazio-modua adieraztea (behar izanez gero, beste profesional batzuei bideratuko zaizkie).
EI1.6 Lan-munduan sartzeko prozesuan erabiltzaileak izan duen bilakaerari buruzko informazioa banaka jakinarazteko
prozedurak aukeratzea.
A2: Erabiltzailea lan-munduan sartzeko prozesuari buruzko informazioa aldizka trukatzeko enpresarekin harremanetan
jartzeko prozedurak ezartzea.
EI2.1 Enpresekin komunikatzeko estrategien zerrenda egitea, haien aldizkakotasuna ezarriz.
EI2.2 Enpresak lan-munduan sartzeko prozesuarekin duen gogobetetze-maila ebaluatzeko tresnak erabiltzea.
EI2.3 Enpresa batek adierazitako behar eta eskaerak jasotzen diren simulazio batean, haiei erantzuna emateko jarraitu
beharreko estrategiak zehaztea.
A3: Erabiltzailearen ingurune pertsonalarekin loturak egitea errazten duten jarduerak proposatzea.
EI3.1 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesu batean parte hartzen duten eragileen informazioa biltzea
(tutoreena, hezitzaileena, kanpoko beste profesional batzuena eta/edo familiarena, adibidez), horretarako behar diren
tresnak erabiliz.
EI3.2 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesu batean parte hartzen duten eragileei (tutoreei, hezitzaileei,
kanpoko beste profesional batzuei eta/edo familiari, adibidez) informazioa transmititzeko prozedurak aukeratzea.
EI3.3 Esku hartzeko taldeentzako eta dagokien agintarientzako informazioa sistematizatzea, jarduera-proposamenak
islatzen dituzten txostenak egiteko.
EI3.4 Erabiltzaileak bere bizitzako hainbat alorretan nola funtzionatzen duen jakiteko kasu praktiko batean:
- Lanean hasi eta gero haren ingurune pertsonalak erabiltzaileaz egiten duen balorazioa aztertzea.
- Aurreikusitako helburuen lorpena balioztatzea.
EI3.5 Erabiltzaileen ingurune pertsonalari informazioa jakinarazteko prozedurak aztertzea, banaka egingo dela
bermatuz.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako argibideei jarraikiz.
EI4.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea.
EI4.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz.
EI4.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako babesekipoak erabiliz.

Edukiak:
1. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programen ebaluazioa
-

-

Lan-munduan sartzeko programen ebaluazioaren helburuak eta edukiak. Programak ebaluatzeko ereduak.
• Ebaluazio-aldagaiak.
• Helburuak.
• Programaren efektuak.
• Prozesua.
Lanaren etekina eta lanaren kalitatea. Kalitate-irizpideak.
Informazioa biltzeko tresnak eta teknikak. Informazio-iturriak aukeratzea. Informazioa biltzeko erremintak.

2. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programen segimendua
-

Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programetako arrakasta-adierazleak.
Langilea eta familia. Enplegatzailea. Laguntza ematen duen profesionala (lan-prestatzailea).
Emaitzak aztertzea eta bilakaera-txostenak prestatzea.
• Bilakaera-txostenaren helburuak, egitura eta edukiak.
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-

• Ebaluazioaren emaitzak jakinaraztea.
Laguntzak kentzea, eta ikaskuntza berriak planifikatzea.

3. Bizi-kalitatearen azterketa lanean hasi eta gero
-

5

Lanak duen eragina desgaitasunen bat duten pertsonen bizi-kalitatean. Langilearen ikuspegitik. Familiaren eta/edo
ingurune pertsonalaren ikuspegitik.
Desgaitasunen bat duen pertsonaren garapen pertsonala eta profesionala lanean hasi eta gero.

5. prestakuntza-modulua
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK LAN-MUNDUAN SARTZEKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0164
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea erraztu dezaketen gizarteko eta laneko baliabideak
detektatzen laguntzea.
EI1.1 Gizarteko eta laneko baliabideak aztertzeko eta identifikatzeko erabiltzen diren tekniken eta prozeduren
aukeraketari eta aplikazioari behatzea.
EI1.2 Prestakuntzari eta enpleguari buruzko informazio-iturriak identifikatzea —publikoak zein pribatuak—argitalpenen
edo bitarteko telematikoen bidez.
EI1.3 Gizarteko eta laneko baliabideei buruz bildutako informazioa bereiztea, lan egiten den desgaitasuna duten
pertsona-taldeari balio diona hautatuz.
EI1.4 Profesional-taldeak erabilitako informazioa biltzeko, sistematizatzeko eta artxibatzeko sistemak aztertzea.
EI1.5 Lan-bitartekaritzaren zerbitzua hedatzeko sistemak azaltzea, informazio-dokumentuak prestatuz eta enpresa eta
erakundeekin harremanak eginez.
EI1.6 Detektatutako gizarteko eta laneko baliabideekin harremanak egiten eta mantentzen laguntzea.
EI1.7 Lanpostuak aztertzen laguntzea, alderdi hauei buruzko informazioa bilduz eta transmitituz: lanpostua,
egokitzapena, erabiltzailea, eta, bi noranzkotan, taldea eta enpresa.
A2: Desgaitasunen bat duen pertsona gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko aukera ematen duten trebetasun sozialak
eta autonomia pertsonalekoak sustatzeko jarduerak garatzen laguntzea.
EI2.1 Erabiltzaileak eguneroko bizitzako jarduerak egiten dituela gainbegiratzeko prozesuan, prozedurei eta haiek
sustatzeko estrategiei behatzea.
EI2.2 Erabiltzaileek dirua, garraio publikoa edo komunitate-baliabideak erabiltzea eta kudeatzea sustatzeko
jardueretan kolaboratzea.
EI2.3 Erabiltzaileak lan-mundura egokitzen laguntzeko laneko testuinguruetara aplikatutako arau sozialak biltzen
dituzten materialak egiten eta erabiltzaileei aurkezten parte hartzea.
A3: Erabiltzailearen komunikazio-trebetasunak eta gizartera eta lan-ingurunera egokitzeko trebetasunak sustatzeko
prozesuetan esku hartzea.
EI3.1 Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak erabiltzaileen komunikazio-beharretara egokitzeko
prozedurei behatzea.
EI3.2 Mezuak igortzen eta jasotzen parte hartzea erabiltzaileek erabiltzen dituzten komunikazio-sistema alternatiboak
eta handigarriak erabiliz.
EI3.3 Erabiltzaileen jarrera-asaldurak eragiten edo mantentzen lagundu lezaketen faktore pertsonalak, sozialak eta
ingurumenekoak aztertzen laguntzea.
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A4: Erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrei eta itxaropenei buruzko hasierako informazioa
biltzeko prozedurak aplikatzen laguntzea.
EI4.1 Alderdi hauei buruz erabiltzailearengandik eta haren familiarengandik informazioa jasotzeko teknikak aplikatzea:
laneko esperientzia eta aurretiko prestakuntza, lanerako interesa eta motibazioa, bi aldeek sumatutako laguntza
soziolaboralaren beharrak, etab.
EI4.2 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuari buruz erabiltzaileak eta familiak behar duen informazioa
prestatzea eta azaltzea.
EI4.3 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan familiek parte hartzea lagunduko duten informazio- eta/edo
prestakuntza-ekintzak egitea familiekin.
EI4.4 Autonomia pertsonala eta/edo independentzia sustatzeko teknikak proposatzea erabiltzaileari haren xede
eta/edo helburuen arabera.
A5: Erabiltzaileen gizarteratzea, lan-munduan sartzea eta lanpostura egokitzea erraztuko duten esku-hartzeak
proposatzen parte hartzea, lanpostuaren segimendu-fasera edo mantentze-fasera igarotzea errazteko.
EI5.1 Arauak betetzeari, zereginak antolatzeari, denbora eta guneak banatzeari, laneko tresnak eta erremintak
maneiatzeari eta kalitate-irizpideak betetzeari buruzko informazioa eta jarraibideak ematea erabiltzaileari modu egokitu
eta pertsonalizatuan, lanpostura pixkanaka egokitzea erraztuz.
EI5.2 Informazio- eta/edo prestakuntza-ekintzak egitea enpresarekin enpresak erabiltzailea lanpostura egokitzearekin
lotuta dituen behar eta eskaeren arabera, betiere erabiltzailearen konfidentzialtasuna errespetatuz.
EI5.3 Erabiltzaileak lana gauzatzeko dituen ahalmenei eta beharrei buruzko informazioa ematea laguntza naturalei,
haiek prozesuan esku hartzea bultzatuz eta intimitatea errespetatzeak duen garrantzia balioztatuz.
EI5.4 Erabiltzailearen, enpresaren eta/edo laguntza naturalen artean sor daitezkeen gatazkak kudeatzen laguntzea,
aldeen artean bitartekaritza-estrategiak erabiliz.
EI5.5 Diziplina arteko taldearentzako informazioa ezarritako prozedura eta epeen arabera prestatzea, esleitutako
kasuen segimendua laguntzeko.
A6: Erabiltzaileak segimendu- eta/edo mantentze-fasera igarotzeko prozesua zehazten laguntzea taldearekin lankidetzan.
EI6.1 Lan-munduan sartzeko prozesuarekin erabiltzaileak eta enpresak duten gogobetetze-mailari buruzko informazioa
jasotzeko teknikak aplikatzea.
EI6.2 Erabiltzailearen eta enpresaren arteko egokitzapen-prozesuari buruzko informazioa diziplinarteko taldeari
helaraztea, ezarritako protokoloei jarraituz.
EI6.3 Diziplinarteko taldeak segimendu-/mantentze-fasera igarotzeari buruzko erabakiak hartzeko egiten dituen
koordinazio-bileretara joatea.
A7: Enplegua mantentzea laguntzen duten kondizioak ezagutzea enpresarekin, erabiltzailearekin eta haren ingurune
pertsonalarekin segimenduari buruz egiten diren esku-hartzeetan.
EI7.1 Erabiltzaileak ikasitakoari behatzea eta hura balioztatzea, hainbat egoera eta testuingurutan "orokortu" dela
eta/edo eboluzionatu dela egiaztatuz.
EI7.2 Beste profesional batzuei bideratu behar zaizkien erabiltzailearen beharrak eta eskaerak identifikatzea.
EI7.3 Enpresarekin aldizka harremanetan jartzea segimendua egiteko, lan-munduan sartzeko prozesuarekin duen
gogobetetze-maila jakiteko eta izan ditzakeen behar eta/edo eskaerak detektatzeko.
EI7.4 Erabiltzailearen ingurune pertsonalarekin aldizka harremanetan egotea, eta lanpostua mantentzeari buruz jarrera
positiboa eta laguntzeko jarrera izatea.
EI7.5 Prozesuan esku hartutako eragileek erabiltzailearen bilakaerari buruz egindako txostenak eta/edo
dokumentazioa berrikustea eta/edo aztertzea.
A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako jarraibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen
saiatzea.
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.
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Edukiak:
1. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzea eta lan-munduan sartzea
−
−
−
−
−
−

Informazioa biltzeko eta tratatzeko sistemak
Informazio-materialak prestatzea
Lan-bitartekaritza
Lanpostuko funtzioak eta zereginak zehaztea
Erabiltzaileak aukeratzea lanpostuaren arabera
Erabiltzailea gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko zereginak egituratzea.

2. Gizarteko eta laneko trebetasunak garatzeko esku hartzea.
−
−
−
−

Erabiltzailearen autonomia pertsonaleko trebetasunak garatzeko ekintzak
Erabiltzailearen komunikazio-trebetasunak eta jarrera garatzeko ekintzak
Erabiltzailearen laneko trebetasunak garatzeko ekintzak
Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak erabiltzea.

3. Lanean hasi aurreko elkarrizketak egitea erabiltzailearekin eta familiarekin.
− Erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrak eta itxaropenak ebaluatzeko tresnak
aplikatzea.
− Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko prozesuari buruzko informazio prestatzea
erabiltzailearentzat eta familiarentzat.

4. Laguntzadun enpleguaren metodologian oinarrituta esku hartzea eta erabiltzaileari eta enpresari
laguntzea.

− Erabiltzaileari bere lanpostuari buruzko jarraibideak ematea dagozkion zereginak behar bezala egin ditzan
kalitate-irizpideei eta enpresako arauei jarraituz.
− Erabiltzailea lanpostura egokitzeko enpresak zer behar dituen detektatzea.
− Enpresari erabiltzailea lan-munduan sartzeko prozesuari buruz informatzea/prestakuntza ematea,
konfidentzialtasun-printzipioa errespetatuz.
− Lan-ingurunean laguntza naturalei behatzea eta haiek detektatzea
− Laguntza naturalek esku hartzea erabiltzailea gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan.
− Lan-inguruneko gatazkak kudeatzea.

5. Erabiltzailea gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuari buruzko informazioa jasotzea,
prestatzea eta transmititzea, diziplinarteko taldearekin koordinatuta.
− Erabiltzaileari eta enpresari lanera egokitzeko prozesuari buruzko gogobetetze-galdetegiak aplikatzea.
− Lan-munduan sartzeko prozesuaren segimendua egitea erraztuko duen erabiltzaileari buruzko informazioa
prestatzea, ezarritako prozedurak eta epeak erabiliz.
− Diziplinarteko taldeari informazioa transmititzea, eta erabakiak elkarrekin hartzea.

6. Enplegua mantentzeko, enpresarekin, erabiltzailearekin eta haren ingurune pertsonalarekin
segimendua egiteko esku-hartzeak.
−
−
−
−

Lan-munduan sartzeko prozesuari buruz erabiltzaileak eta enpresak duten gogobetetze-maila balioztatzea.
Erabiltzailea gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan beste laguntza-beharrik dagoen detektatzea.
Enpresak ezarritako komunikazio-kanalak erabiltzea, erabiltzaileari buruzko informazio garrantzitsua trukatzeko.
Erabiltzaileren ingurune pertsonalarekin koordinatzea, lanpostua mantentzeari buruz jarrera positiboa eta
laguntzeko jarrera sustatzeko.
− Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan esku hartutako beste profesional batzuekin koordinatzea.
− Erabiltzaileari buruzko informazioa tratatzea, konfidentzialtasuna errespetatuz.

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
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−
−
−
−
−

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

− Enpresako lan-erritmora egokitzea.
− Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF1034_3
Laneko eta prestakuntzako
baliabideen kudeaketa eta
lanpostuen azterketa,
desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta
lan-munduan sartzeko

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

2 urte

MF1035_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonen gizarteko eta
laneko trebetasunen lanketa

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

2 urte

MF1036_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta
lan-munduan sartzeko
laguntzadun enpleguaren
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

MF1037_3
Desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzeko eta
lan-munduan sartzeko
prozesuaren segimendua

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

2 urte

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

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

-

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

-

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

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

45

60

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

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

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
–
–
–
–
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