
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA HERRITARREN PARTE-HARTZEA  
 

Kodea  MF1021_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Kultura- eta jolas-jarduerak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-dinamizazioa Maila 3 

Komunitate-prozesuko eragileak 90 
Komunitate-dinamizazioko metodologia 90 
Elkarteen sustapena eta babesa  50 
Komunitate-dinamizazioan informazioa emateko eta hedatzeko teknikak eta 
tresnak 60 

Komunitateko eragileen arteko gatazken kudeaketa 60 
Gizon-emakumeen arteko aukera-berdintasunaren sustapena (Zeharkakoa) 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Komunitate-dinamizazioko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

120 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1021_3. HERRITARREK KOMUNITATEKO PROIEKTU ETA 
BALIABIDEETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gizartean parte hartzeko prozesuaren faktore antropologiko, psikologiko eta soziologikoak aztertzea. 

EI1.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu batetik abiatuz, komunitateko zerbitzuetako organo partizipatiboak 
identifikatzea. 
EI1.2 Komunitate-prozesuan jendearen parte-hartzea errazten edo zailtzen duten jokabide eta harreman sozialetan gizartearen egungo 
faktore jakin batzuek zer eragin dituzten deskribatzea. 
EI1.3 Talde-jokabidearen oinarri diren gizakiaren oinarri antropologikoak eta/edo giza garapenaren ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Erakunde batekin erlazionatutako jende guztiari buruzko datuak jasotzeko tresnak prestatzea: erakunde bakoitzeko jende-
kopurua, adina, sexua, kultura eta abar. 
EI1.5 Lurraldean parte hartzeko dauden araudiak eta beste mekanismo batzuk eta tartean den eragile- eta jende-kopurua aztertzea.  

A2: Komunitate-proiektuetan jarduteko aukerak eta konpromisoa baloratzea, eta parte har dezaketenak identifikatzea. 
EI2.1 Komunitateko eragileak sentsibilizatzeko beharrezkoak diren parametroak identifikatzea. 
EI2.2 Parte hartzeko prozesuei buruzko informazioa eta prestakuntza emateko beharrezkoak diren tresnak zehaztea. 
EI2.3 Jendearen, erakundeen eta elkarteen interesak eta ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.4 Komunitate baten parte-hartzearen maila zenbatesteko aukera ematen duten irizpideak zerrendatzea. 
EI2.5 Komunitate bateko dinamizazio-proiektu bat garatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

-  Parte-hartzea errazten edo zailtzen duten alderdiak identifikatzea. 
-  Sentsibilizazio- eta motibazio-ekintzak zehaztea. 
-  Parte-hartzaileen konpromiso-maila identifikatzea. 
-  Parte-hartzaile bakoitzak konpromiso-mailaren arabera zer informazio jaso behar duen zehaztea. 
-  Talde-zereginak mugatzea. 

EI2.6 Testuinguru jakin batean, herritarren parte-hartzeari buruzko araudi baten elementuak eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.7 Part hartzeko prozesuak ulertzen lagunduko duen sentsibilizazio-kanpaina bat egiteko faseak diseinatzea.  
EI2.8 Erabiliko liratekeen motibazio-estrategiak eta -teknikak aztertzea eta definitzea, eta herritarrek parte hartzeko proiektuetara 
egokitzea. 
EI2.9 Erakunde eta elkarteetako organoak osatzen dituen jendearen trebetasun pertsonalak eta lider izateko trebetasunak ezagutzea. 

A3: Parte hartzeko prozesuetan taldeen komunikazio-trukeari bide ematen dioten laguntza-bideak zehaztea, eta mezua hartzaileei 
egokitzea. 

EI3.1 Komunikazio-prozesu baten faseen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Mezu bat ulertzea zailtzen duten interferentziak identifikatzea. 
EI3.3 Testuingururako egokiak diren ahozko eta ez-ahozko komunikazioko teknikak aukeratzea eta erabiltzea. 
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EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunikazio-teknikak esku-hartzearen testuingurura eta eman 
beharreko informazio-motara egokitzea.  

 
Edukiak: 
1. Parte-hartze sozialeko prozesuak eta herritarrek parte hartzeko prozesuak 

- Parte-hartze sozialeko prozesuen eta herritarrek parte hartzeko prozesuen bilakaera. 
 Parte-hartzea behar gisa. 
 Parte-hartzea eskubide gisa. 

- Parte-hartze sozialaren eta herritarren parte-hartzearen dinamika. 
 Parte-hartzearen mailak eta eskakizunak. 
 Jarrerak eta motibazioa. 
 Parte hartzeko estrategiak. 

- Herritarrek administrazio publikoan parte hartzeko prozedurak. 
 Lege-esparrua. 
 Mekanismoak eta baliabideak. 

 
2. Gizarte-mugimenduak identifikatzea 

- Ongizate-estatua: balio materialistak eta balio postmaterialistak. 
- Gizarte-mugimenduen bilakaera. 
- Gizarte-mugimenduetan parte hartzeko prozesuak: parte hartzeko egiturak eta estrategiak. 
- Boluntariotza sozialeko dinamikak. 

 Bilakaera historikoa. 
 Borondatezko lanaren lege-esparrua nazioartean, estatuan eta autonomia-erkidegoan. 
 Boluntariotza- eta lankidetza-dinamikak. 
 Borondatezko lanaren funtzioa gaur egun. 

 
3. Komunitateko esku-hartzeko lankidetza-prozesuak 

- Lankidetza-prozesuaren oinarrizko elementuak identifikatzea. 
- Profesionalaren funtzioak eta eskumenak deskribatzea. 
- Talde-lanaren dinamika. 

 Lantalde baten oinarrizko elementuak identifikatzea. 
 Taldearen orientazioa eta interesak. 
 Lana antolatzea. Zereginen banaketa, koordinazioa eta lidergoa. 
 Erabakiak hartzeko prozesua. 

 
4. Esku-hartze sozialetan komunikazio-trebetasunak aplikatzea 

- Komunikazio-prozesuak taldeetan: komunikazio-ereduak eta -estiloak. 
- Herritarren parte-hartzean komunikazio sozialeko kanpainak egiteko teknikak. 

 Komunikazio-kanpainaren faseak identifikatzea. 
 Eragiketa-tresnak identifikatzea. 
 Bideen, euskarrien eta ekintzen ezaugarriak zehaztea. 
 Parte-hartze sozialean aplikatutako komunikazio-teknikak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Komunitate-dinamizazioa 
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