
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Prestakuntza eta hezkuntza 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

SSCE0111 DESGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONEI ZUZENDUTAKO GIZARTE ETA HEZKUNTZAKO SUSTAPENA ETA ESKU-HARTZEA (625/2013 ED, 
abuztuaren 2koa) 

Konpetentzia orokorra: Desgaitasuna dutenei zuzendutako gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea eta sustapeneko esku-hartzeak antolatu, garatu eta ebaluatzea, diziplina arteko taldearekin elkarlanean, baliabideak 

erabilita edo, hala badagokio, sortuta autonomia pertsonalaren eta gizartearen maila ahalik eta handiena lortzeko laguntza-ekintzen bitartez, hezkuntzaren nahiz gizartearen eremuetan: aisialdiko eta denbora libreko prozesuak, 
estrategia kognitiboetan eta teknologia berrien erabileran trebatuta, eta familiarekin eta familian esku hartuta. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 
lanpostuak  

  

3 

SSC450_3 
DESGAITASUNAK DITUZTEN 
PERTSONEI ZUZENDUTAKO 
GIZARTE ETA HEZKUNTZAKO 
SUSTAPENA 
 ETA ESKU-HARTZEA 
(1096/2011 ED, uztailaren 22koa) 

UC1448_3 
Baliabide sozial eta komunitarioak hautematea, sortzea eta erabiltzea esku-hartzeak 
egiteko desgaitasunak dituzten pertsonekin. 

 Gizarte-integratzailea. 

 Desgaitasuna dutenen begirale hezitzailea. 

  35320050 Komunitatearentzako zerbitzuen monitorea 

UC1449_3 
Desgaitasuna duten pertsonei programaturiko jarduerak antolatzen eta gauzatzen 

laguntzea. 

UC1450_3 
Desgaitasunen bat duten pertsonak aisialdiko eta denbora libreko espazioetan 
txertatzeko prozesuak antolatzea, betetzea eta ebaluatzea 

UC1451_3 
Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako oinarrizko estrategia kognitiboen eta 
alfabetatze teknologikoaren estrategien antolakuntzan eta garapenean entrenatzea 
goi-mailako profesionalekin lankidetzan 

UC1452_3 
Desgaitasuna duten pertsonen familiekin lan egitea, haiek orientatzea eta laguntzea, 
goi-mailako profesionalekin batera. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1448_3 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako baliabide sozialak eta 
komunitarioak 

60   60 

MF1449_3 Desgaitasunen bat duten pertsonak laguntzea programatutako jardueretan 70   70 

MF1450_3 
Desgaitasunen bat duten pertsonak aisialdiko eta denbora libreko 
espazioetan txertatzeko prozesuak 

80   80 

MF1451_3 
Desgaitasunen bat duten pertsonak oinarrizko estrategiko kognitiboetan 
entrenatzea eta teknologikoki alfabetatzea 

80   80 

MF1452_3 Desgaitasunen bat duten pertsonen familiekin esku hartzea 80   80 

MP0478 Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua 80 
  

80 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 450 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 
profesionala 

Akreditazioarekin 

 

MF1448_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 

  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

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

1 urte 

MF1449_3   1 urte 

MF1450_3   1 urte 

MF1451_3   1 urte 

MF1452_3   1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia  

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 

Kudeaketa-gela  45 60 
 

  

Praktiketarako lantegia 60 90 
 

  

 


