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IZENA 
KOMUNITATE-BITARTEKOTZA 

 

KODEA 
SSCG0209 

 

LANBIDE-ARLOA 
Gizarte, kultura eta komunitateko zerbitzuak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Gizarte-arreta 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SSC324_3. Komunitate-bitartekotza (1368/2007 EDa, 2007ko urriaren 19koa) 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Komunitateko pertsonen arteko gatazkak konpontzeko aukerak kudeatzea, bitartekotzako estrategiak eta prozedurak 
aplikatuz eta gatazkak prebenitzen laguntzen duten ekintzak erraztuz eta sortuz.. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1038_3: Esku-hartzearen testuinguru sozialaren ezaugarriak eta beharrak identifikatzea eta zehaztea 
- UC1039_3: Pertsonen, eragileen eta kolektibo sozialen arteko gatazkak prebenitzea. 
- UC1040_3: Gatazkak kudeatzeko prozesua antolatzea eta ezartzea. 
- UC1041_3: Gatazkak kudeatzeko baliabide gisa bitartekotzak duen balioa baloratzea, haren jarraipena egitea eta 

hedatzea. 
- UC1026_3: Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Kolektiboentzako, taldeentzako eta pertsonentzako prebentzio- eta arreta-jarduerak programatzea, antolatzea eta 
ezartzea, gatazkak beste modu batera kudeatzeko, ahal dela gatazkak prebenituz, eta, gatazkaren bat sortzen 
denean, aldeen arteko hitzarmenak adostuz bitartekotza-prozesu baten bidez. Lan egiten du herritarrentzako arreta-
zerbitzuen sektorean eta batik bat udal- edo erkidego-mailako erakunde publiko zein pribatuetan (irabazi-asmoa 
dutenetan eta irabazi-asmorik gabekoetan). 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Gatazkak sor daitezkeen lekuetako pertsonentzako, kolektiboentzako edo erakundeentzako arreta eskaintzen duten 
hainbat zentro, ekipamendu edo erakundeetan —publikoak zein pribatuak— ematen diren zerbitzuak, diruz 
lagunduak edo hitzartuak. 
Zentro edo ekipamendu hauetan lan egin dezakete: 
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Tokiko eta erkidegoko erakundeen bitartekotza-zerbitzuak. 
Irabazi-asmoko eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen bitartekotza-zerbitzuak. 
Elkarte eta fundazioen bitartekotza-zerbitzuak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3713.1032 Kulturen arteko bitartekaria 

Auzotarren arteko eta komunitateko bitartekaria. 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1038_3 
Komunitateko esku-hartzearen 
testuinguru sozialak 

50   

MF1039_3 
Gatazken prebentzioa. 

70   

MF1040_3 
Gatazken kudeaketa eta bitartekotza-
prozesuak 

90   

MF1041_3 
Bitartekotza-ekintzen balorazioa, 
jarraipena eta hedapena 

80   

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

50 

 

 

MP0169 
Komunitate-bitartekotzako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 

 

 

IRAUPENA, GUZTIRA 420 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAREN 

EZAUGARRIAK ETA BEHARRAK IDENTIFIKATZEA ETA 
ZEHAZTEA 

 

2. gaitasun-atala 
PERTSONEN, ERAGILEEN ETA KOLEKTIBO SOZIALEN 

ARTEKO GATAZKAK PREBENITZEA 
 

3. gaitasun-atala 
GATAZKAK KUDEATZEKO PROZESUA ANTOLATZEA ETA 

EZARTZEA 
 

4. gaitasun-atala 
GATAZKAK KUDEATZEKO BALIABIDE GISA BITARTEKOTZAK 

DUEN BALIOA BALORATZEA, HAREN JARRAIPENA EGITEA 
ETA HEDATZEA 

 

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

SOZIALEKO PROIEKTUETAN 
 

1 
2 
3 

4 

5 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 

 

10

1. gaitasun-atala: 
ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAREN EZAUGARRIAK 
ETA BEHARRAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA 
 

Kodea: UC1038_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Gatazkak konpontzeko edo bitartekotza egiteko esku hartu behar den inguruneko errealitatea detektatzea. 

BI1.1 Esku hartuko den inguruneko gizarte-eragileak eta haien ezaugarri nagusiak (besteak beste, multzokatze-
motak, adina) errealitatearen azterketan oinarrituz identifikatzen dira. 
BI1.2 Komunitateko dokumentu eta azterlan soziodemografikoak kontsultatuz jasotzen da informazioa. 
BI1.3 Informazioa aztertzen da, eta bitartekariaren esku-hartzerako garrantzitsuak diren alderdiak hartzen dira 
aintzat. 
BI1.4. Informazioa objektibotasun- eta erabilgarritasun-irizpideen arabera aztertzen da, topagune bat edo 
bitartekotza-prozesu bat planteatzeko. 

 
LB2: Biztanleen beharrak eta biztanleei eragiten dieten egoera gatazkatsuen ezaugarriak identifikatzea eta 
erregistratzea esku-hartzearen helburua definitzeko. 

BI2.1 Gatazkaren kudeaketarekin lotutako interesei eta beharrei buruzko informazioa herritarrek berek eta 
komunitateko sarean lan egiten duten profesionalek eta zerbitzuek ematen dute.  
BI2.2 Detektatutako beharren eta interesen ezaugarriak baloratzen dira, komunitatean hobekuntzak eragingo 
dituzten interes, posizio edo iritzi desberdinak oinarri hartuz. 
BI2.3 Alde bakoitzaren gatazka posibleak eta ahalmenak detektatzeko, jasotako informazioa aztertzen da, eta aintzat 
hartzen dira esku hartu behar den biztanleriaren eremuko gizarte-eragileak. 
BI2.4 Dauden gatazkak edo gerta daitezkeenak aztertzen dira, eta esku-hartzerako lehentasun-irizpideak ezartzen 
dira. 

 
LB3: Biztanleriaren egoera gatazkatsuen ezaugarriei buruz lortutako ondorioak zabaltzea. 

BI3.1 Zabaltzen den informazioaren edukiak datuen konfidentzialtasuna bermatu behar du, eta irizpide objektibo eta 
egiaztagarriei erantzun behar die, pertsonak babesteko. 
BI3.2 Egoera gatazkatsu posibleen ezaugarriei buruzko informazioa lantaldeak erabiliko duen dokumentu batean 
jasotzen da, horretarako ezarritako prozedurari jarraituz. 
BI3.3 Informazio-trukea errazteko, komunikazio- eta koordinazio-bideak erabiltzen dira gizarte-eragileekin eta 
lantaldeko kideekin. 
BI3.4 Osatutako dokumentuaren edukiaren berri ematen zaie komunitateko eragile egokiei eta lantaldeko kideei, 
horrela lana errazteko. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Esku-hartze sozialarekin lotutako azterlan soziodemografikoak. Informazioa jasotzeko materialak: besteak beste, 
galdera-sortak eta elkarrizketa zuzenak. Informazioaren berri emateko materialak. Informazioa prozesatzeko materialak: 
bulegoa, material informatikoa eta material erreprografikoa. Artxibatzeko materiala eta informazioa eguneratzeko 
materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Esku hartu behar den testuinguruko errealitatea aztertzea. Komunikazio-bideak ezartzea gizarte-eragileen eta 
bitartekotza-zerbitzuaren artean. Topaguneak prestatzea; gizarte-eragileekin izandako topaketen datu-baseak ezartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Biztanleria-estatistikak eta azterlan soziodemografikoak. Biztanleria aztertzeko dokumentua. Dauden topaguneak 
erregistratzea. Komunitateko eragileak erregistratzea. Bitartekotza-zerbitzua gizarte-eragileei aurkezteko protokoloa. 
Zerbitzu horretan sor daitezkeen topaguneen berri emateko eta aurkezteko protokoloa. Bileren aktak eta informazio-
dokumentuak. Estatuko, autonomia-erkidegoko eta probintziako aldizkari ofizialak kontsultatzea. Baliabide-gida. Udal- 
eta erkidego-mailako erakunde publiko eta pribatuei buruzko informazioa. 
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2. gaitasun-atala: 
PERTSONEN, ERAGILEEN ETA KOLEKTIBO SOZIALEN ARTEKO 
GATAZKAK PREBENITZEA 

 

Kodea: UC1039_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Borondatezko bitartekotza eskaintzea eguneroko bizitzako gatazkak kudeatzeko baliabide gisa, baliabide horren 
erabilera sustatzeko. 

BI1.1 Bitartekotza-zerbitzua eskaintzen zaie komunitateko eragileei, eta zerbitzu hori hartzeko, erabiltzeko eta 
aplikatzeko erraztasunak ematen zaizkie. 

BI1.2 Bitartekotza-zerbitzuei eta -programei buruzko informazio-materiala osatzean, bitartekotzaren ezaugarriak 
eransten dira edukian, gatazkak konpontzeko beste bide bat dela azaltzen da, eta haren ondorioen eta onuren berri 
ematen da. 

BI1.3 Mezua argi, zehatz eta jasotzaileek ulertzeko moduan helarazten da. 

BI1.4 Hedatu beharreko mezuak diptikoetan, triptikoetan edo beste material lagungarri batzuetan jasotzen dira, 
diferentziarekiko eta lankidetzarekiko errespetua kontuan hartuz. 

BI1.5 Osatutako materialetan jasotako informazioa gizarte-eragile guztien artean banatzen da dibulgazio-teknika- eta 
-jarduera desberdinen bidez (besteak beste, mahai-inguruak eta tailerrak), bakoitzaren ezaugarrietara egokituz. 

BI1.6 Dibulgazio-materiala zabaltzen da bitartekotza-prozesuan parte har lezaketen ahalik eta pertsona 
gehienengana iritsiko dela bermatuz.  

BI1.7 Gizarte-eragileei zuzendutako informazioa zuzenean zabaltzen da, harremana eta lurraldeko zerbitzu eta 
programen inguruko ezagutza sustatzeko, bitartekotza-zerbitzua edo -programaren eta haren funtzionamenduaren 
berri emateko asmoz. 

BI1.8 Gizarte-eragile desberdinekiko harremana zuzenean eta etengabe gauzatzen da, bitartekotzaren ezaugarriak 
zabaltzen laguntzeko. 

 

LB2: Parte-hartzaile bakoitzaren interpretazio- eta komunikazio-kodeak ulertzeko esparru bat finkatzea, esandakoaren 
zentzua ondo ulertzeko. 

BI2.1 Bitartekari naturalak komunikazioa trukatzen laguntzen duten eragileak dira. 

BI2.2 Bitartekari naturalak lagungarriak dira testuinguru kultural desberdinak interpretatzeko. 

BI2.3 Interpretazio-kodeak ezartzeko, testuinguru sozial desberdinetako erakundeen, taldeen eta pertsonen arteko 
ulertzea sustatzen da. 

BI2.4 Bitartekotza-prozesuan parte hartzen duten pertsonek ulertu egiten dituzte interpretazio-kodeak, eta aldeen 
arteko komunikazioa errazten du horrek. 

BI2.5 Komunitate kultural desberdinen ezaugarri soziodemografikoak aztertzen dira ezagutza-trukea bultzatuz, 
jarraibide kultural desberdinak ulertzeko. 

BI2.6 Kolektiboen gizarte- eta kultura-klabeak jakinarazten zaizkie esku hartuko den komunitateko kideei. 

 

LB3: Komunikazioa errazten duten ekintzak egitea, informazioa helarazteko. 

BI3.1 Komunikazioa errazteko eta harreman egokiak bultzatzeko egiten diren jardueretan edo tailerretan 
metodologia partizipatiboa erabiltzen da, eta gatazkak prebenitzeko helburuak ezartzen. 

BI3.2 Jardueretarako deialdietan, bitartekariaren harremanetarako gaitasuna eta pertsonekin, taldeekin eta/edo 
erakundeekin duen inplikazioa nabarmentzen dira. 

BI3.3 Tailerretan eta/edo jardueretan parte hartzeko motibatzeko eta sentsibilizatzeko, lurraldeko lantaldeen 
koordinazioa eta komunitateko gizarte-eragileekiko harreman zuzena sustatzen dira. 

BI3.4 Jarduerak pertsona interesatuen ezaugarrien arabera egiten dira, espazio egoki eta komunikazioa errazten 
dutenetan. 

BI3.5 Tailerren ebaluazio jarraitua egiten da haietan parte hartu duten pertsonen jarraipena eginez, helburuak 
pertsona horien helburu edo beharretara egokitzeko. 
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LB4: Pertsona, talde eta erakunde gatazkatsuen arteko topaguneak sortzea edo suspertzea. 

BI4.1 Topagunea irizpide hauen arabera aukeratzen —edo aukeratutakoa baloratzen— da: 

- Inplikatuen bizilekutik gertu egotea. 

- Garraio publikoa bertaraino joatea, eta errepidez iristeko aukera eta aparkalekuak izatea  

- Irisgarritasuna eta arkitektura- zein komunikazio-oztoporik ez egotea 

- Pertsonen ordutegia egin beharreko jardueren araberakoa da. 

- Ingurune-kondizio egokiak: argia eta tenperatura, besteak beste. 

Gizarte-eragile eta -kolektiboetarako espazioen irudikapen sinbolikoa. 

BI4.2 Espazioen ezaugarriak, ahal den neurrian, egokitu eta aldatu egiten dira parte-hartzaileen ezaugarriak kontuan 
hartuz eta konpondu beharreko egoera gatazkatsuen beharretara egokituz. 

BI4.3 Topagunea non dagoen jakinarazten zaie erabiltzaile potentzial guztiei, eta egiaztatzen da ondo ulertu dutela 
alde guztiek. 

BI4.4 Komunikazio-teknikak —esaterako, eztabaida-taldeak— erabiltzen dira aldeen arteko elkarrizketa eta 
harremana sustatzeko. 

BI4.5 Iritzi-trukea sustatzen eta gauzatzen da, elkarrekiko errespetuan oinarrituz. 

 

LB5: Gizarte-eragileak elkartzeko eta beren arteko harremanak sustatzeko jarduerak diseinatzea eta dinamizatzea. 

BI5.1 Elkartzeko jarduerak egitea eragozten eta errazten duten elementuei buruzko informazioa jasotzen da esku 
hartu behar den ingurunean. 

BI5.2 Elkartzeko jarduerak erabiltzaile potentzialetan detektatutako beharren arabera diseinatzen dira. 

BI5.3 Jardueretarako deialdietan, bitartekariaren harremanetarako gaitasuna eta pertsonekin, taldeekin eta/edo 
erakundeekin duen inplikazioa nabarmentzen dira. 

BI5.4 Komunikazioa errazteko eta harreman egokiak bultzatzeko egiten diren jardueretan edo tailerretan 
metodologia partizipatiboa erabiltzen da, eta gatazkak prebenitzeko helburuak ezartzen. 

BI5.5 Jardueretan pertsona eta eragile guztiak inplikatzea baloratzen da, eta parte-hartzea bultzatzen da, esku-
hartze profesionalaren ardatz nahitaezko gisa. 

BI5.6 Elkartzeko jardueren jarraipena egiten da, helburuak zenbateraino bete diren zehaztuz. 

BI5.7 Jarduerak ebaluatu egiten dira, aurreikusitako helburuak zenbateraino bete diren zehaztuz. 

 
 

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. Gizarte-eragileen arteko topaguneak detektatzeko protokoloak. 
Komunitateko eragile, talde edo pertsonen arteko topaguneak eskaintzeko protokoloak. Elkarrizketari eta ulermenari bide 
emateko komunikazio-materiala eta -tresnak. 

 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Lurraldean detektatutako egoera gatazkatsuak. Gatazkak beste era batera kudeatzea errazteko topaguneak. Beren 
arteko gatazkak beste era batera konpontzeko gaitasun handiagoa duten herritarrak. Egindako tailerren eta jardueren 
erregistroak. Komunitateko kode kultural desberdinen berri duten herritarrak. Dauden proiektuei eta baliabideei buruzko 
gidak. Tailerren eta jardueren proiektu behar bezala erregistratuak. Bitartekotzarako eta gatazkak tratatzeko bibliografia. 

 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Azterlan soziodemografikoak. Biztanleria aztertzeko dokumentuak. Dauden topaguneen erregistroak; komunitateko 
eragileen erregistroak. Dauden gatazka nagusien erregistroa. Bitartekotza-prozesuaren berri emateko dibulgazio-
materialak. 
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3. gaitasun-atala 
GATAZKAK KUDEATZEKO PROZESUA ANTOLATZEA ETA EZARTZEA 

 

Kodea: UC1040_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Gatazkaren ezaugarriak erregistratzea eta aztertzea, aldeek esku-hartzeko prozesuan parte hartzeko duten 
gaitasuna baloratuz. 

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: Gatazkak bitartekotza-prozesu bat behar duen edo komunitateko beste zerbitzu batzuetara bideratu behar den 
jakiteko orientatzea eta ebaluatzea. 

BI2.1 Gatazkari eusteko, informazio egokia erabiltzen da, aldeen jarrera lasaia bermatuz. 

BI2.2 Bildutako informazioa interpretatu egiten da, eta egoera jakin hori zerbitzu horretako bitartekotzaren bidez 
konpon daitekeen aztertzen da. 

BI2.3 Beren arazoak hobeto konpontzeko komunitateak dituen beste zerbitzu batzuen berri ematen zaie aldeei, alde 
bakoitzak —edo biek— informazioa azaldu eta bitartekotza baztertu ondoren. 

BI2.4 Esku hartu behar den lurraldeko baliabideak hartzen dira aintzat, behar dituzten zerbitzuetara bideratzeko 
gatazkaren aldeak: besteak beste, osasun mentaleko zerbitzuetara, orientazio psikologikoko zerbitzuetara edo 
laguntza-elkarteetara. 

BI2.5 Behar izanez gero, gatazkaren aldeak komunitateko beste zerbitzu batzuetara bideratzeko protokolo bat 
sortzen da. 

 

LB3: Herritarrentzako arretako beste bitartekotza-zerbitzu batzuetara bideratzea: besteak beste, familia-, zigor- edo lan-
bitartekotzako zerbitzuetara, gatazkaren ezaugarriek hala eskatuz gero. 

BI3.1 Informazioa ematen zaio herritarrari, edo, hala dagokionean, lurraldeko beste bitartekotza-zerbitzuetara 
bideratzen zaio, gatazkari buruz jasotako datuen arabera. 

BI3.2 Deribazio-protokolo bat sortzen da bitartekotza-zerbitzua —esku hartzeko beste eremu batzuetako oso 
bitartekotza espezifikoak direlako: esaterako, familia-, zigor-, lan- edo hezkuntza-bitartekotza— programatik 
eskaintzerik ez dagoen kasuetarako. 

BI3.3 Bitartekotza-zerbitzuen baliabide espezifikoen banku bat sortzen da, gizarte-eragileei eta herritarrei 
jakinarazteko zer bitartekotza-zerbitzu, publiko zein pribatu, eskaintzen dituen lurraldeak. 

 

LB4: Bitartekotza-prozesuko aldeak beren borondatez ari direla ziurtatzea, aurrez prozesuaren ezaugarrien berri 
emanez beren lankidetza bermatzeko. 

BI4.1 Bi aldeen arteko lehenengo topaketan elkarrizketa eta konfiantza sustatzen dira. 

BI4.2 Bitartekotza-prozesuaren ezaugarriak, printzipio orokorrak, eta parte-hartzaile bakoitzak prozesuan duen rola 
azaltzen zaie aldeei. 

BI4.3 Bitartekotza-prozesuaren faseen berri ematen zaie aldeei, jakin eta onar ditzaten. 

BI4.4 Egiaztatzen da alde bakoitzak ondo ulertu dituela bitartekotza-prozesuaren ezaugarriak. 

BI 4.5 Bitartekotza-prozesua hasteko, gatazkaren aldeen adostasuna behar da. 
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LB5: Tratatu beharreko egoeraren ezaugarrietarako eredu eta teknika egokiak aukeratzea eta aplikatzea. 

BI5.1 Kasu bakoitzerako bitartekotza-eredu egokia identifikatzen eta aplikatzen da, planteatutako egoera 
gatazkatsuaren eta bitartekotzaz arduratzen den profesionalaren arabera. 

BI5.2 Tresna edo teknika erabilgarriak aztertzen dira, eta gauzatzen, bitartekotza behar duen egoera bakoitzera 
egokituz. 

BI5.3 Gatazkak konpontzeko behar adina bitartekotza-teknika jasotzen dira, eguneroko bizitzako egoera gatazkatsu 
bati erantzun ahal izateko. 

BI5.4 Bitartekotza-prozesuan erabili beharreko ereduak eta teknikak aurretiko egoeraren ezagutzaren arabera 
aukeratzen dira. 

 

LB6: Gatazkako aldeen arteko bitartekotza-prozesua egitea, alde guztien interesak kontuan hartuz. 

BI6.1 Gatazkako aldeek informazio argia, zehatza eta nahasketarik eragiten ez duena jasotzen dute. 

BI6.2 Aldeek jasotzen duten informazioa azaltzeko, kontuan hartzen dira iraupena, ordutegia et beren arteko 
harremanaren arauak. 

BI6.3 Gatazkaren definizioa aldeekin adosten da, eta denen artean osatzen da bitartekotza-prozesuaren programa. 

BI6.4 Aktiboki entzuten da alde bakoitzaren kontakizuna, eta gatazkaren bizipen pertsonalaren ezagutza errazten da. 

BI6.5 Alde bakoitzaren kontakizuna laburbiltzen da, gatazka hobeto ulertzeko eta argitzeko. 

BI6.6 Gatazka konpontzeko dauden aukerak zehazten dira, akordio batera iritsi ahal izateko. 

BI6.7 Akordioak idatziz prestatzen dira, eta aldeei ematen zaizkie haiek berrets ditzaten. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Bitartekotza-programetako erabiltzaileak, gatazka beste era batera kudeatzeko aukerarekin pozik daudenak. Gatazka 

kudeatzeko prozesua bitartekotzaren bidez aukeratu duten erabiltzaileak. 

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

desberdinen berri duten herritarrak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gatazkak beste era batera konpontzeko baliabideen txostena. Gatazkak beste era batera konpontzeko elementuak 

gizarte- eta integrazio-programetan eta -proiektuetan sartzeko orientabideak eta jarraibideak. Komunitatearen 

baliabideen txostena. Informazioa biltzeko eta aztertzeko tresnak. Prozesuarekin lotutako aldeen adostasun-

dokumentua. Zer adostu den jasotzen duen dokumentua. Jarraipen-fitxak. Komunitateko beste zerbitzu batzuetara 

bideratzeko protokoloa. Bitartekotza espezializatuko eremuetara bideratzeko protokoloa. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
GATAZKAK KUDEATZEKO BALIABIDE GISA BITARTEKOTZAK DUEN 
BALIOA BALORATZEA, HAREN JARRAIPENA EGITEA ETA HEDATZEA 

 

Kodea: UC1041_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Esku-hartzea baloratzeko eta haren jarraipena egiteko prozesua definitzea, alde guztiak inplikatuz. 
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BI1.1 Bitartekotza-prozesua baloratzeko eta haren jarraipena egiteko prozesua profesional batek diseinatzen du, eta 
aldeek ere parte hartzen dute lan horretan. 
BI1.2 Balorazioa definitzeko, alderdi hauek jasotzen dira, besteak beste: balorazioa egiten duten profesionalak, hori 
egiteko denbora, eta erabili beharreko teknikak eta prozedurak. 
BI1.3 Esku-hartzearen jarraipena definitzeko, kontuan hartzen da zenbateko maiztasunaz eta nola egingo den, eta 
zer egingo duen profesionalak eta zer aldeek. 
BI1.4 Prozesua diseinatzean, zehazten da nork eta noiz egiten den jarraipena. 
BI1.5 Bitartekotza-prozesuaren jarraipena eta balorazioa egiteko behar diren tresnak aurreikusten dira, behar 
direnak diseinatuz edo egokituz. 

 
LB2: Bitartekotza-prozesuan parte hartu duten eragileek prozesua eta haren emaitzak baloratzea. 

BI2.1 Aplikazio teknikoaren eraginkortasuna baloratzeko, erabiltzaileek zenbait ebaluazio-probetan emandako 
erantzunak aztertzen dira. 
BI2.2 Emaitzak aztertzen dira, kontuan hartuz prozesuko fase guztiekin (aurrekariak, garapena eta ondorioa edo 
emaitza) lotutako alderdiak. 
BI2.3 Egindako prozesua ebaluatzen da, parte-hartzaileen inplikazioa sustatuz eta haien ekarpen eta balorazioak 
jasoz. 
BI2.4 Prozesua ebaluatzean, kontuan hartzen dira gatazkak konpontzea errazten edo eragozten duten elementuak. 
BI2.5 Bitartekotza-prozesutik kanpoko eragileen iritzia jasotzen da, eta prozesua ebaluatzen da. 

 
LB3: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, aurrez egindako diseinua hartzen da kontuan, 
ikusteko programatutakoa bete den ala ez. 

BI3.1 Bitartekotza-prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, alderdi hauek hartzen dira aintzat, besteak beste: 
-  Zenbat pertsonak eta nola parte hartu duten prozesuan. 
- Adostutakoa bete den ala ez. 
- Prozesuko parte-hartzaileen gogobetetze-maila. 

BI3.2 Hartutako erabakiak eta akordioak aztertu egiten dira, profesionalak eta aldeek aurrez diseinatutako irizpideei 
jarraituz. 
BI3.3 Prozesuaren jarraipena egitean adostutako aldaketak jasotzen dira, eta aldaketa horien malgutasuna 
sustatzen da. 
BI3.4 Jarraipen aktiboa egiten da, aldeen parte-hartzea sustatuz, gatazka ez dadin berriz sortu. 
BI3.5 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. 

 
LB4: Lantaldeari tresnak ematea bitartekotza-metodoak sar ditzaten programak eta proiektuak planifikatzen 
dituztenean. 

BI4.1 Lantaldeak diseinatutako programetan eta proiektuetan, gatazkak konpontzeko teknikak hedatzeko eta 
aplikatzeko ekintzak jasotzen dira. 
BI4.2 Lantaldearen jarduerak prestatzeko, kontuan hartzen dira bitartekotza-kultura errazten duten irizpideak. 
BI4.3 Bitartekotzarekin lotutako talde-dinamikako baliabideak, materialak edo teknikak eskaintzen zaizkie lurraldeko 
lantaldeei. 
BI4.4 Lurraldeko lantaldeetako profesionalei orientazioa, aholkuak eta tresnak eskaintzen zaizkie, behar izanez gero 
bitartekotza-zerbitzura bideratzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Bitartekotzako erabiltzaile eta profesionalek bitartekotza-prozesuak ebaluatzen dituzte, eta haien jarraipena egiten dute 

baloratzeko akordioak betetzen diren edo zirkunstantziek beste gatazka batzuk prebenitu dituzten. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Bitartekotzarako materialen eta baliabideen berri duten profesionalak; gatazkak beste era batera konpontzeko 

baliabideen berri duten gizarte-erakundeetako arduradunak. Prozesuko parte-hartzaileen gogobetetzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Balorazioa eta jarraipena egiteko fitxak. 
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5. gaitasun-atala 
GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESKU-HARTZE SOZIALEKO 
PROIEKTUETAN 

 

Kodea: UC1026_3 

 

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. 

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. 
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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 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. 

 

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. 
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- 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. Komunikatzeko eta informazioa emateko bideak; esaterako, argitalpenak, 
Internet, telebista, irrati, 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. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATEKO ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

GATAZKEN PREBENTZIOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

GATAZKEN KUDEAKETA ETA BITARTEKOTZA-PROZESUAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

BITARTEKOTZA-EKINTZEN BALORAZIOA, JARRAIPENA ETA HEDAPENA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

GIZON-EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNAREN 
SUSTAPENA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

KOMUNITATE-BITARTEKOTZAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 

6 
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1. prestakuntza-modulua:  
KOMUNITATEKO ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAK 
 

Kodea: MF1038_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1038_3. Esku-hartzearen testuinguru sozialaren ezaugarriak eta beharrak 

identifikatzea eta zehaztea  

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bitartekotza-prozesua egingo den esku-hartzeko ingurunea identifikatzea eta deskribatzea. 

EI1.1 Esku-hartzea egingo den inguruneko gizarte-eragileak identifikatzea. 

EI1.2 Errealitate sozial berriak egituratu dituzten gaur egungo testuinguru soziokulturalak interpretatzea. 

EI1.3 Bitartekotza-prozesu baterako garrantzitsua den informazioa ateratzea azterlan eta dokumentuetatik.  

EI1.4 Komunitateari buruzko informazioa aztertzea, aurretiaz zehaztutako metodologietatik abiatuz. 

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. 

A2: Bitartekotza-prozesua egiten den biztanleriaren beharrak eta ahalmenak aztertzea.  

EI2.1 Gizarte-eragileen interesak jasotzeko eta erregistratzeko parametroak zehaztea. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko bat oinarri hartuz, bitartekotza-prozesu bat aurreikusten 
zaion biztanleriaren beharrak, gatazka eta arazo posibleak eta ahalmenak identifikatzea, hainbat iturri kontuan hartuz; 
besteak beste, azterlan soziodemografikoak, jasotako informazioa edo beste batzuk. 

EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan bitartekotzako kasu praktiko batean:  

- Jasotako informazioa aztertzea. 

- Inguruneko gizarte-eragileekin harremanetan jartzeko prozedurak ezartzea. 

- Esku-hartzean lehentasunak ezartzeko irizpideak jartzea eta justifikatzea. 

A3: Lortutako emaitzen berri ematea komunitateko gizarte-eragileei, eta emaitza horiek hedatzea. 

EI3.1 Datuen konfidentzialtasunari eta kode etikoei buruzko araudien alderdi guztiak aztertzea. 

EI3.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jasotako datuen txostena osatzea, kontuan 
hartuz, batetik, lurraldeko lantaldeetarako erabilgarriak izan daitezkeen alderdiak, eta, bestetik, bitartekotzako edo 
gatazkak prebenitzeko esku-hartzeak erraztuko dituzten alderdiak. 

EI3.3 Informazioa trukatzeko protokoloak prestatzea eta lantaldeekin adostea. 

EI3.4 Txostena komunitateari itzultzea, lantaldean ezarritako prozedurei jarraituz. 

EI3.5 Komunitatea inplikatzea, bitartekotza-prozesuaren bidez adostutako erabakiak jasotzen dituzten txostenak 
banatzeko. 

A4: Jasotako informazioa lantaldeari eta esku-hartzearen inguruneko gizarte-eragileei zabaltzea edo helaraztea. 

EI4.1 Sortutako informazioa jasotzen duen dokumentu bat sortzea, lantaldeak erabili ahal izateko. 

EI4.2 Komunikatzeko eta koordinatzeko bideak sortzea lantaldearekin eta gizarte-eragileekin informazioa trukatzeko. 

EI4.3 Sortutako informazioa lantaldera eta gizarte-eragileengana bideratzea. 

EI4.4 Sortutako informazioa gatazketan inplikatutako "informatzaile"engana bideratzea. 

 

Edukiak: 
1. Esku-hartze sozialerako ikerketa-teknikak 

- Informazioa (kuantitatiboa eta kualitatiboa) lortzeko metodoak eta teknikak identifikatzea: Behaketa. Inkestak egitea. 

Gaiarekin lotutako dokumentazioa kudeatzea. 
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- Datuak aztertzeko metodoak eta teknikak aplikatzea: Ikerketa sozialeko datuak aztertzea eta interpretatzea. 

- Emaitzak aurkezteko prozedurak: 

� Identifikazio-fitxa 

� Elkarrizketa baten erregistroa 

� Segimendu-txostena 

� Txosten sozialak (banakakoak, taldekoak —txostena eta kronika—, komunitatekoak) 

- Ikerketa sozialeko prozesua: 

� Ikerketa sozialeko prozesuen faseak eta mailak identifikatzea: deskribapen-maila, sailkapen-maila, azalpen-

maila. 

� Ikerketa sozialeko faseak: lanaren antolaketa, fase esploratzailea, ikerketaren diseinua, landa-lana, bulego-lana. 

- Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboa 

� Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboa testuinguruan kokatzea 

� Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatibo motak 

� Printzipio etikoak aplikatzea ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboan. 

� Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboaren faseak identifikatzea 

� Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboaren datuak biltzeko prozedurak eta tresnak 

- Esku-hartze sozialeko prozesuak 

� Esku-hartze sozialeko jardueretarako sistematika 

� Esku-hartze sozialeko arazoak eta beharrak identifikatzea 

� Beharrak eta eskaerak identifikatzea 

� Arrisku- eta babes-faktoreak aztertzea 

� Gizarteko kolektibo zaurgarrien behar espezifikoak detektatzea 

- Giza eskubideei eta pertsonen oinarrizko eskubideei buruzko legedia aplikatzea esku-hartze sozialeko prozesuetan. 

 

2. Esku-hartzea behar duten biztanleria eta erakundeak aztertzeko prozesuak 

- Biztanleria aztertzeko prozedurak 

� Udal erroldaren azterketa: bertakoen eta atzerritarren kopurua udaleko biztanleen artean 

� Biztanleen ezaugarri soziodemografikoak zehaztea, adinaren, sexuaren, maila ekonomikoaren eta ikasketa-

mailaren araberako taldeak osatuz 

- Prozesu soziologikoak 

� Sozializazio-prozesuak: sozializazioa eta identitate soziala 

� Klabe sozialak eta kulturalak identifikatzea 

� Klabe sozialak interpretatzeko kodeak identifikatzea  

- Esku-hartze sozialeko balioak aplikatzea 

� Esku-hartze sozialeko balioen ezaugarriak zehaztea 

� Balioen funtzio soziala identifikatzea  

� Balioak zehaztea eta diferentziak errespetatzea 

- Migrazio-prozesuak: 

� Bertako eta atzerriko biztanleak identifikatzea 

� Gizarte pluraletako gutxiengo etnikoak identifikatzea  

� Gutxiengo etnikoen klabe kulturalak baloratzea eta aztertzea 

� Antagonismo etnikoa, aurreiritziak eta diskriminazioa aztertzea 

� Atzerritartasunari buruzko lege-esparrua identifikatzea eta haren eboluzioaz jabetzea 

� Atzerritarrek Espainian dituzten eskubideak —sozialak eta politikoak— eta askatasuna aztertzea. 

- Erakundeen jarduera esku-hartze sozialaren esparruan 

� Erakunde publikoak eta pribatuak (fundazioak, elkarteak, eta abar) identifikatzea 

� Erakundeen jardueraren testuingurua identifikatzea: zer komunitatetan dagoen eta barne-antolaketa 

� Komunitateko erakundeen funtzio soziala: eragileen arteko harremanak. 

 

3. Informazioaren kudeaketa esku-hartze sozialean 
- Komunikazio-prozesua: 

� Komunikazioaren eta komunikazio-prozesuaren ezaugarriak zehaztea: komunikazio-teknikak eta -mailak. 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 

 

22

� Trebetasunak garatzea komunikazio- eta harreman-prozesuetan 

� Komunikazio-prozesuko oztopoak identifikatzea 

� PNL programazio neurolinguistikoaren ekarpenak. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako harreman-teknikak; 

� Banakako elkarrizketa. 

� Taldekako elkarrizketa. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako talde-teknikak; 

� Talde-teknikak aplikatzea esku-hartze sozialean. 

� Bileren kudeaketa taldeak gidatzeko: bilera-motak eta bileretarako teknikak 

- Informazio-iturrien kudeaketa: 

� Informazio-iturri motak: idatziak (estatuko, erkidegoko eta probintziako aldizkari ofizialak, prentsa), ikus-

entzunezkoak, harreman pertsonalak, elkarteekiko harremanak, eta abar. 

� Informazioa jasotzeko prozesuak eta erremintak: txostenak eta fitxak. 

� Informazioa helaraztea: informazio-liburuxkak eta -taulak. 

� Informazioa tratatzeko irizpideak eta estrategiak. 

� Udal araudiak eta gizartearen parte-hartzeari buruzko araudiak aztertzea. 

� Datuak Babesteko Legea aplikatzea informazio-iturrien kudeaketan. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
GATAZKEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: MF1039_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1039_3. Pertsonen, eragileen eta kolektibo sozialen arteko gatazkak 

prebenitzea. 
 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 

A1. Borondatezko bitartekotza-zerbitzua aztertzea gatazkak kudeatzeko aukera gisa. 

EI1.1 Komunitatean borondatezko bitartekotza-zerbitzuak aldeztu eta erabil ditzaketen eragileak kontuan hartzea.  

EI1.2 Informazio-dokumentuak prestatzea, gatazkak kudeatzeko aukera gisa bitartekotzak dituen ezaugarriak azaltzeko. 

EI1.3 Bitartekotza-zerbitzuari buruzko informazio-materiala prestatzeko simulazio batean: 

� Mezuak argi, zehatz eta ondo ulertzeko moduan definitzen laguntzeko irizpideak zehaztea. 

� Informazio-dokumentuak prestatzea; esaterako, diptikoak, triptikoak edo beste material lagungarri batzuk. 

� Informazioa ahalik eta pertsona gehienengana helarazteko eta zabaltzeko prozedurak hautatzea. 

� Aurreko prozeduretako bat hautatzea eta hura garatzeko jarraitu beharreko pausoen sekuentzia ezartzea. 

EI1.4 Gizarte-eragileekin komunikatzeko bide zuzenak ezartzeko metodoak zehaztea. 

 

A2: Kode desberdinak ulertzen laguntzeko interpretazio- eta komunikazio-kodeak prestatzea. 

EI2.1 Komunitateko bitartekari naturalak detektatzeko behar diren parametroak identifikatzea. 

EI2.2 Aldeen harreman-mapa bat egitea, bitartekari naturalak identifikatzen lagunduko duena. 

EI2.3 Lan-eremuko testuinguru kultural desberdinen interpretazio- eta komunikazio-kodeak erlazionatzea. 

EI2.4 Mezu argi, erraz eta ulergarriak prestatzea, interpretazio- eta komunikazio-kodeak zabaltzeko. 

EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 
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� Ezaugarri soziodemografikoak aztertzea. 

� Testuinguru bakoitzeko jarraibide kulturalak identifikatzea. 

� Biztanleria ezaugarritzen duten klabe sozialak zerrendatzea. 

� Esku hartuko den biztanleriaren kideen artean jarraibide eta klabe esanguratsuenak nola trukatu zehaztea. 

 

A3: Komunikazio sozialeko tailerrak eta jarduerak programatzea eta egitea, kontuan hartuz zer testuingurutan aplikatuko 

diren. 

EI3.1 Aldeak komunikazioa sustatzeko jardueretan edo tailerretan ahalik eta gehien konprometituko direla bermatzen 

duten irizpide eta estrategia metodologikoak identifikatzea. 

EI3.2 Helarazi nahi den mezua argi eta labur zehazten duten protokoloak eta deialdi-ereduak prestatzea. 

EI3.3 Koordinazio-protokoloak diseinatzea komunitateko talde eta gizarte-eragileekin batera, tailerretan parte hartzeko 

behar den informazioa eta sentsibilizazioa errazteko. 

EI3.4 Helburutzat komunikazioa erraztea duen prozesu bat sortu eta garatzeko simulazio batean: 

� Esku hartuko dugun errealitatera ondoen egokitzen diren elkartze-jarduerak diseinatzea. 

� Deialdi bat prestatzea, gatazkak prebenitzen lagunduko duten helburuak formulatuz. 

� Erabili beharreko metodologia hautatzea. 

� Helburuak zenbateraino bete diren jakiteko jarraipen- eta ebaluazio-prozesua nola egingo den deskribatzea. 

EI3.5 Ebaluazio-protokoloak prestatzea, komunikazio sozialeko ekintzak baloratzeko behar den informazioa jaso ahal 

izateko. 

EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jarduera-proiektu bat prestatzea, pertsonen 

arteko harreman positiboak bultzatzen dituzten komunikazio-ekintzak aurreikusten dituena. 

EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunikazio- eta harreman-jarduerak egin 

diren tailer baten ebaluazio-prozesua egitea, aurrez ezarritako adierazleak kontuan hartuz. 

 

A4: Pertsonen, taldeen eta erakundeen arteko harremanak errazteko topaguneak identifikatzea eta sortzea.  

EI4.1 Komunitatean dauden topagune formalak eta informalak identifikatzea. 

EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunitatean dauden eta egon litezkeen 

topaguneak identifikatzea, eta topaguneak aukeratzeko irizpideak ezartzea. 

EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, harreman gatazkatsuak izan ditzaketen 

pertsonak, taldeak edo erakundeak elkartzen laguntzeko kondiziorik egokienak dituen topagune bat zehaztea.  

EI4.4 Dauden espazioen berri emateko informazio-sistemak zehaztea, ahalik eta pertsona gehienek ulertzeko moduan. 

EI4.5 Taldean elkarrizketa eta komunikazioa errazteko komunikazio-teknikak zerrendatzea eta deskribatzea. 

EI4.6 Egoera gatazkatsu baten kasu praktiko behar bezala ezaugarritu batean, topaguneak egokitzea, komunikazio-

teknikarik egokienak aukeratzea eta egoera gatazkatsua gidatzea, aldeen arteko errespetua hartuz oinarrizko printzipio 

gisa. 

 

A5: Gizarte-eragileen arteko komunikazio positiboa sustatzeko elkartze-jarduerak diseinatzea eta dinamizatzea. 

EI5.1 Elkartze-jarduerak errazten edo eragozten dituzten elementuei buruzko informazioa jasotzeko prozedurak 

ezartzea. 

EI5.2 Gizarte-eragileak elkartzeko jarduerak prestatzeko kasu praktiko batean: 

� Elkartzeko jarduerak diseinatzea, gizarte-eragileek bitartekotza-prozesua aplikatuko dioten biztanleriaren behar, 

gatazka, arazo eta ahalmenei buruzko hasierako informazioa abiapuntu hartuz. 

� Jarduerarako deialdiaren ereduak idaztea gizarte-eragileentzat, mezua argi eta labur helarazten dutenak. 

� Jarduera prestatzea, gizarte-eragileekin aplikatu beharreko metodologia partizipatiboak hartuz oinarri gisa. 

EI5.3 Aldeen konpromiso handiena bermatuko duten irizpide eta estrategia metodologikoak identifikatzea. 

EI5.4 Koordinazio-protokoloak diseinatzea komunitateko talde eta gizarte-eragileekin batera, tailerretan parte hartzeko 

behar den informazioa eta sentsibilizazioa errazteko. 

EI5.5 Ebaluazio-protokoloak prestatzea, komunikazio sozialeko ekintzak baloratzeko eta helburuak zenbateraino bete 

diren jakiteko behar den informazioa jaso ahal izateko. 
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Edukiak: 
1. Komunitatean gatazkak prebenitzeko estrategiak eta trebetasunak garatzea. 

- Talde-prozesua identifikatzea. Taldeak martxan jartzeko sistematika: helburuak definitzea, egitura, funtzionamendua 

eta taldeen eboluzioa. 

- Talde-dinamizaziorako teknika partizipatiboak sailkatzea. 

� Talde-teknikak: sinposioa, mintegia, tailerra, esperientzia-trukea. soziodrama, antzerki-irudia eta antzerki-foroa. 

� Teknika dinamikoak: dramatizazioa, psikodrama, rol-jokoa. 

- Trebetasun sozialak identifikatzea eta kudeatzea: Portaera-faktoreak (pertsonalak eta ingurunekoak) 

 

2. Elkartzeko jarduerak diseinatzea komunitate-bitartekotzan 
- Topagune motak eta haien ezaugarriak identifikatzea 

� Espazioak eta denboraren erabilera. 

� Topaguneen balioa bitartekotzan. 

- Taldeko lana kudeatzeko sistematika  

� Diziplinartekotasuna aplikatzea eta koordinatzea lantaldean 

� Diziplinarteko lana errazten duten eragileak identifikatzea 

- Koordinazio-prozesuak esku-hartze sozialean 

� Koordinazio-jardueretan aplikatzeko metodologiak. 

� Erakundeen arteko koordinazio-beharrak baloratzea 

- Gatazkaren kudeaketa bitartekotza sozialeko prozesuetan 

� Gatazken ezaugarriak zehaztea: motak, osagaiak, gatazkaren zikloak eta gatazkaren funtzioak gizarte-

dinamikan 

� Gatazkak konpontzeko metodologiak 

� Gatazkak kudeatzeko jardueretarako sistematika: gatazka aztertzeko ikuspegien balorazioa, gatazkaren 

azterketa soziologikoa, gatazkak konpontzeko estiloak (ikuspegi sozioafektiboa) 

� Bakea, kohesio soziala eta herritarren arteko elkarbizitza eraikitzeko prozesuak. 

- Bitartekotza-plan bat egiteko sistematika. 

� Jarduera-eremuaren azterketa 

� Helburu orokorrak eta espezifikoak identifikatzea 

� Jarduerak baloratzea eta aplikatu beharreko metodologia identifikatzea 

� Proiektuko baliabide pertsonalen eta materialen plangintza egitea 

- Komunitateko tailerrak edo topaguneak ebaluatzea 

� Datu kualitatiboak biltzeko teknikak: elkarrizketa irekia eta edukiaren azterketa, eztabaida-taldeak, behaketa 

partizipatiboa 

� Emaitzak aztertzeko prozedurak 

� Emaitzen azterketa eta diagnostiko kritikoa 

� Proposamen berriak sortzea eta garatzea 

� Ekintza ebaluatzeko prozesuak 

 

3. Bitartekotza-zerbitzuaren informazioa aztertzea, antolatzea eta helaraztea. 
- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako harreman-teknikak; Banakako elkarrizketa. Taldekako elkarrizketa. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako talde-teknikak; 

� Talde-teknikak aplikatzea esku-hartze sozialean. 

� Bileren kudeaketa taldeak gidatzeko: bilera-motak eta bileretarako teknikak 

- Informazio-iturrien kudeaketa: 

� Informazio-iturri motak: idatziak (estatuko, erkidegoko eta probintziako aldizkari ofizialak, prentsa), ikus-

entzunezkoak, harreman pertsonalak, elkarteekiko harremanak, eta abar. 

� Informazioa jasotzeko prozesuak eta erremintak: txostenak eta fitxak. 

� Informazioa helaraztea: informazio-liburuxkak eta -taulak. 

� Informazioa tratatzeko irizpideak eta estrategiak. 

� Udal araudiak eta gizartearen parte-hartzeari buruzko araudiak aztertzea. 

� Datuak Babesteko Legea aplikatzea informazio-iturrien kudeaketan 
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3. prestakuntza-modulua 
GATAZKEN KUDEAKETA ETA BITARTEKOTZA-PROZESUAK 

 
Kodea: MF1040_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1040_3: Gatazkak kudeatzeko prozesua antolatzea eta ezartzea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 

A1: Gatazkak kudeatzeko moduak identifikatzea. 

EI1.1 Gatazkei buruzko datuak jasotzen lagunduko duten behaketa zuzena egiteko eta elkarrizketak egiteko prozedurak 

definitzea. 

EI1.2 Simulazio batean, zeinean bitartekotza eska lezaketen egoera desberdinei buruzko informazio-dokumentuak 

banatzen baitira: 

- Informazioa interpretatzea, bitartekotza eska dezaketen egoerak bereiziz. 

- Informazioaren konfidentzialtasuna gordetzeko prozedurak definitzea 

- Egin beharrekoa zehaztea, gatazka-motaren arabera 

- Gatazkak kudeatzeko teknika hautatzea. 

EI1.3 Esku-hartzea zehaztuko duten protokoloak ezartzea, jasotako informazioa aztertu ondoren ateratako ondorioak 

kontuan hartuz 

 

A2: Gatazkak komunitate-bitartekotzako prozesu bat behar duen erabakitzea. 

EI2.1 Gatazka geldiarazteko baliabideak eta tresnak definitzea, dagokion informazioa oinarri hartuz. 

EI2.2 Gatazka-mota kontuan hartuz, baloratzea ea komeni den komunitateko bitartekotza-zerbitzua arduratzea edo 

herritarren beste arreta-zerbitzu batzuetara bideratzea. 

EI2.3 Komunitateak bitartekotza-prozesu baterako dituen baliabideak definitzea. 

EI2.4 Komunitateko beste zerbitzu batzuetara bideratzeko protokolo bat sortzea. 

 

A3: Beste bitartekotza-zerbitzu espezifikoetara bideratzea, esku-hartzeak hala eskatzen duenean. 

EI3.1 Erabiltzaileei informazioa ematea edo beste bitartekotza-zerbitzu batzuetara bideratzea (familia-, lan- edo zigor-

bitartekotza, edo beste batzuk). 

EI3.2 Beste bitartekotza-zerbitzu batzuetara bideratzeko protokolo bat sortzea. 

EI3.3 Esku hartu behar den lurraldean dauden beste eremu publiko eta pribatuetako bitartekotza-baliabideen gidaliburu 

bat prestatzea. 

 

A4: Bitartekotza-prozesua aztertzea, inplikatutako pertsonek ondo ulertu dutela ziurtatzeko 

EI4.1 Bitartekotza-prozesu batean aldeen lehen topaketak zer ezaugarri izan behar dituen diseinatzea. 

EI4.2 Bitartekotza-prozesuaren printzipio orokorrak eta ezaugarriak deskribatzea. 

EI4.3 Bitartekotza-proiektuko faseak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak zehaztea. 

EI4.4 Bitartekotza-prozesu bat hasi aurretik prozesuko aldeek ados daudela adierazteak duen garrantzia funtsatzea. 

EI4.5 Gatazka bateko aldeen adostasuna jasotzeko dokumentuak eta bideak definitzea. 

EI4.6 Bitartekotza-prozesu bat hasi aurretik prozesuko aldeen adostasuna jasoko duen dokumentu bat prestatzea. 

 

A5: Aplikatu beharreko ereduak eta teknikak definitzea, konpondu beharreko egoera gatazkatsua kontuan hartuz. 

EI5.1 Bitartekotza-ereduen ezaugarriak zehaztea, eta eredu bakoitza egoera gatazkatsu jakin batean aplikatzeak dituen 

abantailak eta eragozpenak aztertzea. 

5.2 Bitartekotza-prozesu batean profesionalak erabil ditzakeen tresnak eta/edo teknikak identifikatzea. 
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EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, egoera gatazkatsu jakin baterako eredu, 

tresna eta/edo teknika egokienak aukeratzea. 

 

A6: Bitartekotza-prozesu baten eboluzioa zehaztea, aldeen ezaugarrien arabera. 

EI6.1 Bitartekotzarako informazio interesgarria aukeratzea, eta informazio hori aldeei helarazteko modua zehaztea. 

EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bitartekotza-prozesu bat egitea, fasez fase, 

gatazkan inplikatutako aldeen ezaugarrietara egokituz. 

EI6.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Bete beharreko eskakizunak eta arauak zehaztea, bitartekotza-prozesuari ekin aurretik. 

- Bitartekotza-prozesuko profesionalaren eta aldeen zeregina definitzea. 

- Egoera gatazkatsu jakin baterako teknika eta prozedura egokienak aukeratzea eta aplikatzea. 

- Aldeen arteko adostasuna sustatzen duten neurriak, behar izanez gero, nola aplikatuko liratekeen deskribatzea. 

- Gatazka konpontzeko aukerak zehaztea. 

- Aldeei erabakiak hartzen eta ados jartzen laguntzea. 

- Akordioak eta erabakiak idatziz jasotzea. 

 

Edukiak: 

 
1. Gatazken kudeaketa bitartekotzaren eta beste metodo batzuen bidez. 

- Gatazkak eraldatzeko eta konpontzeko ereduak identifikatzea 

� Transakzioaren metodologia 

� Arbitrajearen metodologia 

� Negoziazioaren metodologia  

� Bide (prozedura) judiziala aplikatzea gatazkak konpontzeko prozesuan 

� Gatazkak gizarte-dinamikan duen funtzioa aztertzea eta gatazkaren elementuak identifikatzea. 

- Bitartekotza-prozesua 

� Bitartekotza-jardueraren ezaugarriak zehaztea: printzipioak eta helburuak 

� Bitartekotza garatzeko metodologiak: Harvard-en eredu tradizionala edo lineala; Bush eta Folger-en eredua; 

Sara Cobb-en eredu zirkular narratiboa; Daniel Busteloren eredu interdiziplinarra; komunitate-bitartekotzarako 

beste eredu batzuk. 

� Bitartekariaren funtzioak eta ardurak: jarduera-estrategiak 

� Bitartekotza-motak: bitartekotza "naturala" eta profesionala 

� Bitartekotza partekatuko ereduak aplikatzea komunitate-bitartekotzan 

 

2. Bitartekotza-prozesuak eta -teknikak 
- Bitartekotza-prozesuko etapak identifikatzea 

� Bitartekotza-prozesua hasi aurretik egin beharrekoak egitea: konfiantza sortzea, legitimazioa eta 

berrenkoadraketa; entzute aktiboa, parafrasia, berformulazioa, konnotazio positiboa, banakako elkarrizketa, eta 

abar. 

� Lehen saioa egitea 

� Gatazka eta tratatu beharreko gaiak identifikatzea 

� Gaiak garatzea (aukerak bilatzea) 

� Akordio-prozesua 

� Bitartekotzan erabili beharreko teknikak identifikatzea 

 

3. Bitartekotza beste jarduera-eremu batzuetan aplikatzea 
- Bitartekotzarako eremuak identifikatzea 

� Bitartekotza naturaleko edo informaleko prozesuak 

� Hezkuntza-bitartekotzako prozesuak 

� Familia-bitartekotzako prozesuak 

� Lan-bitartekotzako prozesuak 

� Zigor-bitartekotzako prozesuak legea hautsi duten gazteekin 
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� Zigor-bitartekotzako prozesuak  

� Nazioarteko bitartekotzako prozesuak 

 

4. Komunitateko bitartekotza-prozesua 
- Komunitate-bitartekotzarako sistematika 

� Ezaugarriak, abantailak eta mugak identifikatzea 

� Komunitate-bitartekotzako programak edo zerbitzuak definitzea 

� Komunitate-bitartekotzako prozesuak garatzea etxe-, auzo- eta komunitate-eremuetan 

� Komunitate-bitartekotza aplikatzea eguneroko gatazkak prebenitzeko 

� Bakea, kohesio soziala eta herritarren arteko elkarbizitza eraikitzeko prozesuak 

� Bitartekariak aldaketa-eragile gisa duen rola identifikatzea 

- Kultura arteko bitartekotzaren sistematika 

� Kultura arteko bitartekotzaren funtzioak eta printzipioak. 

� Kultura arteko bitartekotzaren garapena 

� Kultura arteko bitartekariaren profila eta trebetasunak identifikatzea  

� Kultura arteko komunikazio-prozesuak: komunikazio-elementuak eta -oztopoak 

 

5. Sare sozialen garapena eta bideratze eraginkorra 
- Bideratze-prozesuen identifikatzea 

- Bitartekotzaren bidez trata daitezkeen eta ez daitezkeen kasuak baloratzea 

- Komunitateko sarera bideratzea 

- Bideratzeko metodologiak 

- Komunitateko baliabideak identifikatzea 

- Jarraipen-prozesua 

- Bideratzailearen eskumenak 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
BITARTEKOTZA-EKINTZEN BALORAZIOA, JARRAIPENA ETA HEDAPENA 

 
Kodea: MF1041_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1041_3 Gatazkak kudeatzeko baliabide gisa bitartekotzak duen balioa 

baloratzea, haren jarraipena egitea eta hedatzea 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 

A1: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena eta balorazioa diseinatzea, prozesuaren testuingurua kontuan hartuz. 

EI1.1 Bitartekotzaren balorazioa eta jarraipena egiteko prozesuak izan behar dituen ezaugarriak zerrendatzea 

EI1.2 Ebaluazio-ereduak, -teknikak eta -prozedurak identifikatzea, bitartekotza-prozesuan erabilitako tekniken 

eraginkortasuna ezagutzeko. 

EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jarraipena eta balorazioa diseinatzea, hauek 

zehaztuz: 

- Balorazioa eta jarraipena egiteko prozesuan parte hartzen duten pertsonak. 

- Ebaluazio-jarduerak. 

- Erabili beharreko teknikak eta prozedurak. 
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- Behar diren tresnak. 

- Balorazioa eta jarraipena egiteko denbora zehaztea. 

 

A2: Bitartekotza-prozesuaren ebaluazioa definitzea, teknika eta prozedura egokiak aplikatuz. 

EI2.1 Lortutako emaitzak aztertzea bitartekotza-prozesua egin bitartean eta hura amaitzean. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ebaluazio-irizpideak finkatzea datu hauek 

lortzeko: 

- Bitartekotza-prozesuaren eraginkortasuna. 

- Bitartekotza-prozesuaren indarguneak eta ahulguneak. 

- Prozesuaren parte hartu dutenen parte-hartze eta inplikazio-maila. 

EI2.3 Bitartekotza-prozesua baloratzeko prozedurak ezartzea, prozesuan parte hartu dutenek ere parte hartuz. 

EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, gatazkak konpontzen laguntzen edo eragozten 

duten elementuak zehaztea. 

EI2.5 Esku-hartzeko prozesuaren balorazioa hobetu dezaketen kanpoko ebaluatzaileak detektatzea. 

 

A3: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena egituratzea, aldeek aurrez ezarritako akordioak kontuan hartuz. 

EI3.1 Bitartekotza-prozesuan aldeek onartutako akordioen jarraipena egitearen garrantzia arrazoitzea. 

EI3.2 Aldeek onartutako akordioen eta erabakien jarraipenaren ezaugarriak eta baldintzak definitzea. 

EI3.3 Bitartekotza-prozesu jakin baten jarraipena egiteko kasu praktiko batean: 

- Aldeek adostutakoa jasotzen duen dokumentua prestatzea. 

- Aldeek jarraipena egiteko prozesuan parte hartzeko bideak zehaztea. 

- Ebaluazio-tresnak prestatzea; esaterako, jarraipen-fitxak, berraztertze-fitxak eta prozesuan egiten diren 

aldaketak jasotzen dituzten dokumentuak. 

 

A4: Lantaldearekiko koordinazioa identifikatzea eta baloratzea, bitartekotza-prozesua gatazkak kudeatzeko baliabide egoki 

gisa hedatzeko. 

EI4.1 Bitartekotza-prozesua hedatzeko ekintzak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 

EI4.2 Bitartekotza-zerbitzu bat hedatzeko proiektu bat diseinatzea eta egitea, eta dauden baliabideen berri ematea. 

EI4.3 Profesionalei helarazi behar zaien informazioa zehaztea, bitartekotza-zerbitzua erabil dezaten. 

EI4.4 Lantaldearen jardueretan bitartekotzaren kultura bultzatzeko irizpideak ezartzea. 

 

Edukiak: 

 
1. Bitartekotza-programa edo -zerbitzuaren ebaluazio-prozesuak 

- Ebaluazio-prozesuak  

� Ebaluazio-motak eta -mailak identifikatzea: helburu orokor nagusiak definitzea 

� Aurrez ebaluatzeko prozesua  

� Bitartekotza-programa edo -zerbitzua ebaluatzeko sistematika: ebaluazio-mailak. 

� Bitartekotza-programa edo -zerbitzua ebaluatzeko tresnak definitzea: ahaleginaren adierazleak, jarduera 

profesionalaren adierazleak, emaitzen adierazleak. 

� Ebaluazio-tresnak prestatzea. 

� Ebaluazio-prozesuaren emaitzak eta harekin lotutako erabakiak aztertzea 

� Bitartekotza-programari edo -zerbitzuari aplikatutako plangintza-teknikak 

� Bitartekotza-programaren edo -zerbitzuaren kanpoko ebaluatzaileekin koordinatzeko sistematika. 

- Datuak biltzeko teknikak identifikatzea 

� Identifikazio-fitxa  

� Elkarrizketa baten erregistroa  

� Jarraipen-orria 

� Txosten sozialak: banakakoak, taldekoak, komunitatekoak 

� Erakunde bateko datuak biltzeko fitxa  

� Lana sistematizatzeko beste formulario batzuk. 
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2. Bitartekotza-jardueren ebaluazio-prozesua 

- Harreman-teknikak identifikatzea 

� Bitartekotza-prozesuko aldeekin elkarrizketak egiteko metodologia, prozesuaren jarraipena eta ebaluazio 

egiteko. 

� Bitartekotza-prozesuaren jarraipen eta balorazio orokorra egiteko sistematika. 

� Bitartekotza-prozesuko aldeentzako gogobetetze-inkestak egiteko metodologia. 

- Bitartekotza-prozesuaren ebaluazioa 

� Ebaluazioa aplikatzea bitartekotza-prozesuak optimizatzeko  

� Ebaluazioa planifikatzea eta garatzea 

� Ebaluazio-prozesuaren emaitzak aztertzea: ebaluazioaren txostena 

� Erabiltzaileak ebaluazioan parte hartzeko prozedurak 

� Talde-laneko teknikak ebaluazio-prozesuan  

� Kanpoko ebaluatzaileekin koordinatzeko prozedurak 

� Etengabeko hobekuntza-prozesua ebaluazio-prozesuetan: kasu praktikoen koadernoak prestatzea.. 

 

3. Bitartekotza-zerbitzuaren informazioa aztertzea, antolatzea eta helaraztea 

- Bitartekotza-programa edo -zerbitzua hedatzeko informazio-iturri motak eta haien ezaugarriak identifikatzea. 

� Sustapen-teknikak: helburuak eta euskarriak 

� Hedatze-jarduerak baloratzea 

� Informazioa tratatzeko prozedurak. 

� Udal araudiak eta gizartearen parte-hartzeari buruzko araudiak aztertzea. 

� Datuak Babesteko Legea aplikatzea informazioa igortzeko prozesuetan 

 

 
 
 
 
 

5. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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:  



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 

 

32

� 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. 

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. 

 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua 
KOMUNITATE-BITARTEKOTZAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0169 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 

A1: Esku-hartzeko prozesua behar duen biztanleria aztertzeko lanetan laguntzea, eta lortutako informazioa hedatzea. 

EI1.1 Esku-hartzeko prozesuetarako behar diren datuak jasotzen eta erregistratzen laguntzea profesionalei. 

EI1.2 Lantaldeari laguntzea eremu publiko zein pribatuko gizarte-eragileak detektatzen (erakundeak, elkarteak, 

bitartekari naturalak). 

EI1.3 Esku-hartzeko prozesuko taldearekin batera, mapa sozial eta soziograma bat egitea, zeinak jaso behar baitu esku-

hartzea behar duen taldeari buruzko informazio xehea, eremu dokumental eta sozial guztietatik jasoa (errolda, zerbitzu 

sozialetako zentroak eskolak, osasun-zentroak, elkarteak, eta abar). 

EI1.4 Lantaldeari laguntzea esku-hartzea egin behar den lurraldeko errealitatea etengabe aztertzen. 

EI1.5 Lantaldeari laguntzea esku-hartzeko prozesua behar duen biztanleriaren ahalmenak, beharrak, arazoak eta 

gatazkak identifikatzen. 
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EI1.6 Lantaldeari laguntzea esku hartzeko prozesuan lehentasunak jartzeko irizpideak ezartzen eta arrazoitzen. 

EI1.7 Informazioa idaztea eta azaltzea, biztanleria aztertzean lortutako emaitzak prozesuko alde guztiei helarazteko 

(itzultzeko). 

EI1.8 Informazio konplexua bilatzen eta laburbiltzen laguntzea. 

 

A2: Komunitateko gatazkak kudeatzeko bitartekotza sustatzen duten jardueretan laguntzea 

EI2.1 Lantaldeari laguntzea komunikatzeko bideak aurkitzen eta identifikatzen. 

EI2.2 Lantaldearekin batera, baloratzea zer ezaugarri izan behar dituen komunitate-bitartekotzako zerbitzuari edo 

programari buruzko informazioak, hautatzea informazio hori helarazteko espazio egokiak, eta laguntzea informazioa 

helarazteko euskarriak prestatzen. 

EI2.3 Sare sozialean bitartekari natural edo informal bat detektatzen laguntzen duten trebetasun edo ezaugarri 

pertsonalak identifikatzea, lantaldearen laguntzaz. 

EI2.4 Lantaldeari laguntzea esku hartu behar den komunitateko sare sozialen mapa osatzeko azterketa bat egiten, 

bitartekaritza informala egiten duten pertsonak edo erakundeak aurkitzeko. 

EI2.5 Biztanleriaren azterketa soziodemogerfikoa egitea lantaldearekin batera, hura osatzen duten pertsonen jarraibide 

kulturalak ezagutzeko eta identifikatzeko. 

EI2.6 Lantaldeari laguntzea esku-hartzeko prozesua egingo den lurraldean dauden jarraibide kultural desberdinen berri 

ematen gizarte-eragileei eta biztanleriari, hori egiteko metodorik egokienak adostuz (tailerrak, informazio-hitzaldiak, 

bilerak...) 

EI2.7 Biztanleria sentsibilizatzen laguntzea zer arazo dituen ikusarazteko, eta egoerari buruzko azterketan sakontzea. 

EI2.8 Lantaldeari laguntzea aldeen arteko komunikazioa errazteko topaguneak bilatzen, "ezagutuz elkar ulertzeko" eta, 

hala, testuinguru kultural desberdineko biztanleen arteko bizikidetza-arazoak prebenitzeko. 

EI2.9 Lantaldeari laguntzea bizikidetza baketsu eta solidarioa sustatzen duten jardueretan eta espazioetan, gizarte-

eragileen arteko elkarrizketa bultzatuz (erakundeak, elkarteak, biztanleak oro har). 

EI2.10 Lantaldeari laguntzea biztanleriari jakinarazten elkartze- jarduerak antolatzeko zer topagune dauden lurraldean. 

 

A3: Komunitateko bitartekotza-prozesu batean parte hartzea. 

EI3.1 Gatazkak komunitate-bitartekotzako prozesu bat behar duen bereizten jakitea. 

EI3.2 Gelarako erositako tresna beharrezkoak erabiltzen jakitea komunitateko krisi edo gatazka bat gobernatzeko edo 

hari eusteko. 

EI3.3 Esku hartu behar den lurraldean dauden baliabideak ezagutzea 

EI3.4 Komunitateko sareko beste programa edo zerbitzuetara bideratzeko protokolo bat sortzea lantaldearekin batera, 

egoerak hala eskatzen duenean. 

EI3.5 Gatazkako aldeei bitartekotza-prozesu baten printzipioen eta ezaugarrien berri ematen jakitea. 

EI3.6 Bi aldeek komunitate-bitartekotzako prozesu batean sartzea onartzen dutela jasotzen duen dokumentu bat egitea 

eta erabiltzea. 

EI3.7 Aldeak eta bitartekaria elkartzeko espazioa prestatzea (espazio fisikoa eta espazio psikoemozionala). 

EI3.8 Alde bakoitzak gatazkari buruz duen iritzia entzuten jakitea, neutraltasuna eta inpartzialtasuna gidari. 

EI3.9 Gatazkako alde guztiak legitimatzen jakitea. 

EI3.10 Bitartekotza-motak eta erabili beharreko teknikak bereizten jakitea, gatazkaren ezaugarriak kontuan hartuz. 

EI3.11 Gatazkak kudeatzean pertsonei erabakiak hartzen eta erantzukizuna hartzen laguntzeko gaitasuna lortzea. 

EI3 12 Aldeen arteko botere-harremanak orekatzen laguntzea. 

EI3.13 Aldeen arteko adostasuna aldeztea, erabakiak hartzeko protagonismoa haiena dela ahaztu gabe, eta, behar 

izanez gero, erabakiak idatziz jasoz. 

EI3.14 Akordioen jarraipena egiteko protokolo bat prestatzea, haren ezaugarriak eta maiztasuna eta bitartekotza-

prozesuaren ebaluazioa zehaztuz, eta protokoloa erabiltzea. 

 

A4: Bitartekotza-zerbitzu edo -programaren ebaluazioa egiteko prozesu batean laguntzea. 

EI4.1 Bitartekotza-zerbitzu edo -programa ebaluatzeko teknikak hautatzea, lantaldearekin batera. 

EI4.2 Programa egoki garatzen ari den erabakitzea, lantaldearekin batera. 

EI4.3 Lantaldearekin eta aldeekin batera, hauek jasotzen dituen dokumentu bat prestatzea:  
- Helburuen argitasuna 
- Beharrei zenbateraino erantzun zaien  
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- Komunitatearen erantzun-maila 

- Jarduerak eta baliabideak eraginkorrak diren ala ez 

- Zenbateraino dagoen egokituta dagokion gizarterako 

- Herritarren parte-hartzearen maila 

- Parte-hartzaileek tratatutako gaiekiko duten interesa.  

- Egiten ari diren jarduerak zenbateraino ari diren prebenitzen egoera gatazkatsuak eta zenbateraino erantzuten 
dieten egoera gatazkatsuei. 

EI4.4 Lantaldearekin eta esku-hartzeko prozesua behar duen biztanleriarekin batera, parte-hartzaile guztiek adostutako 

proposamenak aukeratzea. 

EI4.5 Parte-hartzaileen proposamenak jasoko dituen dokumentu bat prestatzea. 

EI4.6 Programaren edo zerbitzuaren eraginkortasuna aldezten duten ekintza teknikoak zuzentzea, lantaldearekin batera. 

EI4.7 Adostutako helburuak lortzeko baliabideak birdefinitzea, lantaldearen eta parte-hartzaileen proposamenekin 

batera. 

 

A5: Erakunde bat egiten ari den esku-hartzeko proiektu batean genero-ikuspegia txertatzen laguntzea. 

EI5.1 Proiektuetan irudi eta hizkuntza ez-androzentrikoen, ez-sexisten eta ez-diskriminatzaileen erabilera txertatzea. 

EI5.2 Proiektuetan berdintasunezko rolen eta balioen erabilera txertatzea, eta, beharrezkoa bada, emakume eta gizonen 

agerpena aldatzea proiektuaren fase bakoitzean, baita denboren eta espazioen banaketa ere. 

EI5.3 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzetik eratorritako baliabide materialen, teknikoen eta aurrekontu-

baliabideen aurreikuspena txertatzea proiektuan. 

EI5.4 Generoen aukera-berdintasunaren helburuen lorpena bereiztea, eta haiek arloka edo osorik eta garatutako 

ekintzekin koordinatuta landu diren adieraztea. 

EI5.5 Lantaldearekin batera, proiektuaren ebaluazioan generoaren ikuspegia txertatzen duten tresnak zehaztea, eta 

alderdi hori hobetzeko alternatibak eta proposamenak jasoko dituen txosten bat egitea. 

 

A6: Erakundea egiten ari den proiektuetan, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proposamenak prestatzen 

parte hartzea. 

EI6.1 Proiektu bat garatzeko aukeraren aurretiazko informazioa jaso eta interpretatzea, lantaldearekin batera, generoari 

dagokionez garrantzitsua dena, eta generoaren gizarte-egituraren eta detektatutako desberdintasun- eta diskriminazio-

egoeren arteko korrelazioa zehaztea. 

EI6.2 Genero-berdintasuna sustatzen duten esku-hartze sozialen printzipio estrategikoak formulatzea, lantaldearekin 

batera, esku hartzen den kolektiboen beharren azterketan oinarrituz. 

EI6.3 Generoaren aukera-berdintasunari dagokionez esku-hartzeko prozesuaren balorazioa hobetzen lagundu 

dezaketen kanpoko ebaluatzaileak detektatzea 

 

A7: Jarduera-protokolo bat prestatzen laguntzea emakumeen eta gizonen arteko diskriminazio- edo desberdintasun-egoerak 

detektatzen direnerako, esku hartu beharreko lurraldeko egoerara egokituz. 

EI7.1 Desberdintasun- eta diskriminazio-egoerak eta -kondizioak detektatzea komunitatean, bai eta proiektuan parte 

hartuko duten pertsonen prestakuntza- edo orientazio-beharrak detektatzea ere. 

EI7.2 Komunitatean generoari eta berdintasunari buruzko informazioa, prestakuntza eta/edo aholkularitza eman 

dezaketen profesionalak identifikatzea, eta lurraldean esku hartzen duten profesionalekin harremanetan jartzeko eta 

haiekin koordinatzeko bideak bereiztea 

EI7.3 Lurraldean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko dauden esperientziak eta baliabideak 

ezagutzea eta deskribatzea 

EI7.4 Generoari eta berdintasunari buruzko laguntza, gainbegiratze, informazio, prestakuntza eta/edo aholkularitza 

espezializatuaren eskaera espezifikoak proposatzea, komunitatean detektatutako beharretatik abiatuz. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

Edukiak: 

 
1. Informazioa sistematizatzeko tresnak  

- Informazioa jasotzeko tresnak prestatzea eta erabiltzea, lantaldearekin batera. 

- Mapa sozial bat egitea eta datu-base bat erabiltzea, non jasoko baitira gizarte-eragile guztiak eta haiek esku-hartze 
prozesuko biztanleriari buruz dituzten iradokizunak. 

- Biztanleriaren beharrak eta/edo arazoak identifikatzea, eta informazio hori sistematizatzea. 

- Informazioa aztertzea eta dagokion tresnekin jasotzea. 

- Komunikaziorako behar diren tresnak baloratzea. 

 

2. Bitartekotza-zerbitzua edo -programa ezagutarazteko informazio-euskarriak prestatzea eta hedatzea 
- Bitartekotza-zerbitzua edo -programa ezagutarazteko behar diren informazio-euskarriak ezagutzea eta prestatzea. 

- Sortutako informazio-euskarriak erabiltzea zerbitzuaren edo programaren berri emateko esku hartuko den 
lurraldeko gizarte-eragileei eta biztanleriari.  

- Bitartekotzaren ezaugarriak ezagutzea. 

- Esku-hartzeko prozesua behar duen biztanleriaren azterketa soziodemografikoa. 

- Biztanleriaren jarraibide kulturalak identifikatzea.   

- Elkartzeko jarduerak egiteko espazioak ezagutzea eta sustatzea. 

- Besteen balioak errespetatzen eta ezagutzen laguntzen duten prozesu partizipatiboak sortzea 

- Baloratzea komunitate-ehuna dinamizatzeko elkartze-jarduerak diseinatzea eta egitea. 

- Egindako jarduerak ebaluatzeko protokolo bat prestatzea. 

- Egindako elkartze-jarduerak aztertzea eta ebaluatzea. 

 

3. Komunitate-bitartekotzako prozesuak 
- Tratatu beharreko arazoa hautematea eta detektatzea.   

- Komunitateko laguntza-baliabideak erabiltzea. 

- Beste baliabide batzuetara bideratzeko protokolo bat prestatzea. 

- Bitartekotza-ereduak aukeratzea eta aplikatzea. 

- Bitartekotza-teknikak aukeratzea eta aplikatzea. 

- Akordioen jarraipena egiteko protokolo bat prestatzea. 

- Bitartekotza-prozesu batean sartu diren pertsonen edo taldeen gogobetetze-galdetegi bat prestatzea. 

 

4. Komunitate-bitartekotzako programaren edo zerbitzuaren ebaluazioa 
- Ebaluazio partizipatiboko tresnak detektatzea eta erabiltzea. 

- Programaren helburuak zehaztea. 

 

5. 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. 

- Komunitatean emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko zer baliabide dauden ezagutzea. 

- Proiektuak eta ebaluazioak egitean genero-ikuspegia txertatzeko tresnak prestatzea. 

 

6. Sustapen-proposamenak egitea 
- Komunitatean izaten diren desberdintasun- eta diskriminazio-prozesuak ezagutzea. 

- Proposamen eta printzipio estrategikoak formulatzea. 

- Kanpo-ebaluatzaileak ezagutzea. 
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7. 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. 
 

8. 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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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1038_3 
KOMUNITATEKO ESKU-
HARTZEAREN 
TESTUINGURU SOZIALAK 

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

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

2 urte 

MF1039_3 
Gatazken prebentzioa. 

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

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

2 urte 

MF1040_3 
Gatazken kudeaketa eta 
bitartekotza-prozesuak 

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

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

2 urte 

MF1041_3 
Bitartekotza-ekintzen 
balorazioa, jarraipena eta 
hedapena 

• 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 

 
 

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

 
 
 

 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X X X 

 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Orri birakaria 

− 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. 
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– 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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