GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK
Lanbide-eremua: Jolas- eta kultura-jarduerak

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(SSCB0211) HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERAK ZUZENTZEA ETA KOORDINATZEA (1697/2011 ED, azaroaren 18koa)

Konpetentzia orokorra: Haur eta gazteei zuzendutako aisialdirako hezkuntza-proiektuak planifikatu, antolatu, kudeatu, dinamizatu eta ebaluatzea alderdi guztietan, haiek ordezkatuz barnean nahiz kanpoan, eta begirale taldea
sortzeko, kontrolatzeko eta dinamizatzeko eginkizuna hartuta.

Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Konpetentzia-atalak
UC1869_3

3

SSC565_3. HAURRENTZAKO ETA
GAZTEENTZAKO HEZKUNTZAAISIALDIKO
JARDUERAK ZUZENTZEA ETA
KOORDINATZEA
(567/2011 ED, apirilaren 20koa)

UC1867_2
UC1868_2
UC1870_3

Arloarekin lotutako zereginak eta lanpostuak

Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea, antolatzea,
kudeatzea eta ebaluatzea.
Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren
portaera eta eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta.
Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak
erabiltzea
Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta gazteentzako
aisialdiko hezkuntza-proiektuetan talde horiek dinamizatzea
eta gainbegiratzean.

• 3724.1025 Aisialdiko koordinatzailea
• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea.
• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko zuzendaria.
• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuen arduraduna.
• Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen,
gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen koordinatzailea.
• Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen,
gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen zuzendaria.
• Curriculumetik kanpoko jardueren koordinatzailea eskola-eremuan.
• Curriculumetik kanpoko jardueren zuzendaria eskola-eremuan.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF1869_3

Haurrentzat eta gazteentzat aisialdirako hezkuntzaproiektuak planifikatzea, antolatzea, kudeatzea eta
ebaluatzea.

120

MF1867_2
MF1868_2
MF1870_3
MP0410

Aisialdirako talde- eta hezkuntza-jarduerak haur eta
gazteentzat
Animazioko teknikak eta baliabideak
aisialdi-jardueretan
Aisialdiko monitore taldea koordinatzea eta
dinamizatzea
Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua

Kodea

Prestakuntza-unitateak

Iraupena
Orduak

UF1947

Haur eta gazteen aisialdia gizarte-testuinguruan kokatzea.

50

UF1948

Aisialdiko hezkuntza-proiektuak programatu, gauzatu eta hedatzea

70

30

30

60

60

80

80

120

120

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

410

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

UF1947
MF1869_3 Baldintza hauetako bat bete behar da:
Lehendabizi 1.
- Batxilergoko titulua edukitzea.
- 3.
mailako
profesionaltasun- UF1948 prestakuntzaatala egitea
ziurtagiri bat edukitzea.
komeni da.
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiri
bat edukitzea
- Goi-mailako
heziketa-zikloetan
MF1867_2
sartzeko baldintza akademikoak
betetzea
edo
goi-mailako
zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
- 25 urtetik edota 45 urtetik
gorakoak unibertsitatera sartzeko
proba gaindituta edukitzea
Prestakuntzari
behar adinako
MF1868_2
probetxua ateratzeko behar diren
prestakuntzaedo
lanbideezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.
MF1870_3

 EAEren irizpideak. gutixienez 21 urte izatea.

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Kudeaketa-gela

Eskatzen den esperientzia
profesionala

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditaziorik
gabe

2 urte

4 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

2 urte

4 urte

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna
edo baliokidea den beste bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna
edo baliokidea den beste bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-eremuko goi-mailako
teknikaria.
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-familiako kultura- eta
aisialdi-jardueren
3. lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna
edo baliokidea den beste bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

45

60

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

