GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK
Lanbide-eremua: Gizarte-laguntza
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(SSCS0208) MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZA SOZIOSANITARIOA EMATEA GIZARTE-ERAKUNDEETAN (1379/2008 ED, abuztuaren
1ekoa, maiatzaren 20ko 721/2011 EDk eta abuztuaren 2ko 625/2013 EDk aldatua)
Konpetentzia orokorra: Mendeko-egoera dauden pertsonei laguntza soziosanitarioa ematea laguntza hori ematekoa den erakundean, eta, lan horretan, eskuduna den diziplina anitzeko taldeak erabakitako estrategiak eta
bete behar diren prozedurak betetzea, pertsona horiei autonomia pertsonala eta ingurunearekin dituzten harremanak hobetzeko.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

SSC320_2 MENDEKOTASUNA DUTEN
PERTSONEI LAGUNTZA
SOZIOSANITARIOA EMATEA GIZARTEERAKUNDEETAN.
(1368/07 ED, 2007ko otsailaren 19koa)

Konpetentzia-atalak

UC1016_2.

Erakundeen eremuan pertsonei eta haien inguruneari arreta emateko
diziplina arteko taldeak adierazitako esku-hartzeak prestatzea eta
laguntzea .

UC1017_2.

Mendeko pertsonentzako arreta fisikoko esku-hartzeak garatzea erakundeen
eremuan.

UC1018_2
UC1019_2

Arloarekin lotutako zereginak
eta lanpostuak



5129.003.0 Desgaitasun
fisikoak, psikikoak eta
zentzumenekoak dituzten
pertsonen zaintzailea.

Mendeko pertsonentzako gizarte-eta osasun-arretako esku-hartzeak
garatzea erakundeen eremuan.



Mendeko pertsonen zaintzailea
erakundeetan.

Mendeko pertsonentzako arreta psikosozialeko esku-hartzeak garatzea
erakundeen eremuan.



Gerokultorea

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea
MF1016_2

Prestakuntza-moduluak
Erakundeen eremuko esku-hartzeak antolatzeko
laguntza

Orduak Kodea

Prestakuntza-unitateak

Iraupena
Orduak

Geh. ordualdea

UF0127

Mendekotasunen bat duten pertsonak erakundeetara iristean eta bertan harreran hartzean
laguntzea

30

20

UF0128

Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako jarduerak antolatzen laguntzea.

70

50

100

MF1017_2

Erakundeetako higiene-eta elikadura-arretan esku
hartzea

70

70

30

MF1018_2

Erakundeetako gizarte-eta osasun-arretan esku
hartzea.

70

70

30

MF1019_2

Laguntza psikosoziala eta harreman-eta komunikazioarreta erakundeetan

MP0029

Lanekoak ez diren lanbide-praktikak

130

UF0129

Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa.

30

15

UF0130

Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonen eguneroko jarduerak mantentzea eta
hobetzea.

50

20

UF0131

Komunikazio-teknikak, mendekotasunen bat duten pertsonei begira, erakundeetan.

50

20

80

--

450

185

80
Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF1016_2

MF1017_2
MF1018_2

MF1019_2

Baldintza hauetako bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu titulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri
bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiri
bat edukitzea.
– Gaindituta eduki behar dira erdimailako zikloetara sartzeko probak.
– 25 urtetik gorakoentzako edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako
probetxua ateratzeko behar diren
prestakuntza- edo lanbideezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditaziorik
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

UF0127
UF0128

Gaindituta izan behar da
UF0127 atala






UF129

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Goi-mailako teknikaria gizarte- eta kultura-zerbitzuen
lanbide-arloan.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria gizarteeta kultura-zerbitzuen lanbide-arloan, gizartelaguntzaren eremuan

UF130
UF131
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Balio anitzeko gela

30

50

Ikasgela-lantegi soziosanitarioa

60

90

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

Eskatzen den esperientzia
profesionala

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

