
   
 

 

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 

Lanbide-eremua: Administrazioa eta kontu-ikuskaritza 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1788_3 
Plangintza eta ekintzailetza negozio txikietan edo 
mikroenpresetan 

120 

UF1818 Jarrera ekintzailea eta negozio-aukerak 40 

UF1819 Negozioaren edo mikroenpresaren proiektua eta bideragarritasuna 40 

UF1820 Mikroenpresaren marketina eta negozio-plana 40 

MF1789_3 
Negozio txikietako edo mikroenpresetako enpresa-jarduera 
zuzentzea 

90   90 

MF1790_3 
Negozio txikietan edo mikroenpresetan produktuak eta 
zerbitzuak merkaturatzea 

90   90 

MF1791_3 
Negozio txikietako edo mikroenpresetako administrazioa, 
ekonomia eta finantzak kudeatzea 

120 

UF1821 Negozio txikiak edo mikroenpresak abian jartzea eta finantzatzea 60 

UF1822 
Negozio txikien edo mikroenpresen kontabilitatea, zergak eta lan-arloa 
kudeatzea 

60 

MF1792_2 Negozio txikietan lan-arriskuen prebentzioa kudeatzea 60   60 

MP0385 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 40   40 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira  520 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ADGD0210 ) MIKROENPRESAK SORTZEA ETA KUDEATZEA (1692/2011 ED, azaroaren 18koa) 

KONPETENTZIA OROKORRA: Negozio txikien eta mikroenpresen enpresa-ekimenak zuzentzea, bai eta negozio-arloetako estrategiak planifikatu eta ezartzea ere, jarduerak programatuta, pertsonak kudeatuta, baliabide 

materialak eta eragiketa ekonomiko-finantzarioak antolatu eta kontrolatuta, eta produktu eta zerbitzuen merkaturatzea eta salmenta garatuta, betiere baliabide informatiko eta telematikoak baliatuta, kalitatearekin eta ingurumena 
babestearekin lotutako irizpideen arabera kudeatuta, eta hori guztia lan-arriskuen prebentzioa bermatuta eta, jarduera oso konplexua denean, kudeaketa- edo aholkularitza-zerbitzuak baliatuta, enpresa-helburuak eta indarreko araudia 
beteko direla bermatzearren. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak 

eta lanpostuak 

3 

ADG544_3 MIKROENPRESAK 
SORTZEA ETA KUDEATZEA 
(558/2011 Errege Dekretua, 

apirilaren 20koa) 

UC1788_3 
Negozio txikietan edo mikroenpresetan enpresa-ekimenak eta -jarduerak planifikatzea 
 

• Mikroenpresaburuak 
• Profesional autonomoak 
Mikroenpresetako enpresaburuak, 
banakakoak edo sozietarioak 
Mikroenpresen kudeatzaileak 
Mikroenpresako gerenteak 
Mikroenpresa-administratzaileak 
Mikroenpresen zuzendariak 

UC1789_3 
Negozio txikien edo mikroenpresen eguneroko enpresa-jarduera eta baliabideak 
zuzentzea eta kontrolatzea 
 

UC1790_3 
Negozio txikietan edo mikroenpresetan produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea 
 

UC1791_3 
Negozio txikietako edo mikroenpresetako administrazioa, ekonomia eta finantzak 
kudeatzea 
 

UC1792_2 
Negozio txikietan laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea 
 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 

profesionala 

MF1788_3 
Baldintza hauetako bat bete behar da: 
 Batxilergoko titulua edukitzea. 
 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiri 

bat edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiri 
bat edukitzea. 

 Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

 25 urtetik gorakoentzako 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. 

 

UF1818  •  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

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

2 urte UF1819 UF1818 gainditu behar da. 

UF1820 UF1819 gainditu behar da. 

MF1789_3   

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

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

2 urte 

MF1790_3   

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

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

2 urte 

MF1791_3 

UF1821  
•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

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

2 urte 
UF1822  

MF1792_2   • Laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikaria. 2 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

   

   

 

Kudeaketa-gela 45 60    

 


