
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA ELKARTEEN SUSTAPENA ETA BABESA  
 

Kodea  MF1023_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Kultura- eta jolas-jarduerak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-dinamizazioa Maila 3 

Komunitate-prozesuko eragileak 90 
Herritarren parte-hartzea 90 
Komunitate-dinamizazioko metodologia 90 
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: UC1023_3. ELKARTE-SAREA SORTZEN ETA GARATZEN ESKU 
HARTZEA, LAGUNTZEA ETA BABESA EMATEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elkarte-sarea modu ulergarrian aztertzea. 

EI1.1 Komunitateko taldeak identifikatzea, administrazioen datu-baseetan dagoen informaziotik abiatuta.  
EI1.2 Beharrak lurraldean dauden erakundeen memoria, informazio-orri eta dokumentuetatik abiatuta identifikatzea. 
EI1.3 Informazioa jasotzeko sistema bat osatzea, elkarteen ezaugarri nagusiak identifikatzeko eta informazio hori modu eraginkorrean 
erabiltzeko.  
EI1.4 Lurraldean erakundeek egiten dituzten jarduerak identifikatzeko behaketa-ildoak diseinatzea. 
EI1.5 Datu-base bat egitea behaketan jasotako informazioa biltzeko eta sistematizatzeko. 

A2: Informazio-iturriak eta batzuk ala besteak aukeratzeko irizpideak bereiztea, elkarte-sareari babesa emateko baliabideak aintzat hartuz. 
EI2.1 Erakundeentzako prestakuntza- eta informazio-eskaerak jasotzeko beharrezkoak diren protokoloak egitea. 
EI2.2 Oinarrizko tresnak diseinatzea, erakundeek informazio baliagarria izan dezaten haiek garatzeko. 
EI2.3 Elkarteei babes teknikoa emateko plan bat diseinatzea, izan litezkeen eskaera eta behar arruntenetatik abiatuz. 
EI2.4 Erakundeei araudien, deialdien eta sor litezkeen aldaketen berri emateko beharrezkoak diren protokoloak zehaztea, erakundeek 
funtzionamendu ona izan dezaten.  
EI2.5 Elkarte bat eraginkorra izateko elementuak eta faktoreak zerrendatzea. 

A3: Elkarte bat osatzeko eta kudeatzeko baliabideei eta prozedurei buruzko informazioa biltzea. 
EI3.1 Elkarte bat osatzeko legezko informazioa biltzea. 
EI3.2 Elkarte bat sortzeko eta ondoren haren jarraipena egiteko araudiei, oinarrizko arauei eta beste tresna baliagarri batzuei buruzko 
txosten bat egitea. 
EI3.3 Administrazioak elkarteentzat dituen laguntzei eta deialdiei buruzko informazioa biltzea. 
EI3.4 Elkarteak helburuen arabera identifikatzea, eta haietako bakoitzarentzat egokia den informazioa aukeratzea. 
EI3.5 Dinamizatzaileak elkarte-sarea sortzeko laguntza-prozesuan dituen jarrerak baloratzea. 

A4: Lurraldeko elkarteei laguntza teknikoa emateko estrategiak garatzea, taldeen barne-dinamika errespetatuz eta aztertuz. 
EI4.1 Dinamizazio-jardueren garapenaren azterketa- eta ebaluazio-prozesua nola egingo litzatekeen deskribatzea. 
EI4.2 Informazioa ematen duten eta erabiltzen diren komunitatera egokitzen diren tresnak eta estrategiak aztertzea. 
EI4.3 Erakunde baten lan-saioak prestatzeko simulazio batean: 

-  Lantaldearen helburuak zein diren esatea. 
-  Taldeko kideek izan ditzaketen rolak eta haien ekarpenak, integrazioa eta talde-kohesioa hobetzeko estrategiak zerrendatzea. 
-  Talde barruko komunikazio-prozesuaren elementuak eta funtzionamendua deskribatzea. 

EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, elkarte bateko kide izan nahi duen jendearen interes zehatzei 
buruzko informazioa ematen dela:  

-  Haien interesa interpretatzea, eta, horrenbestez, helburuak zehaztu ditzaten laguntzea. 
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-  Batzar bat osatzea. 
-  Ardura-kargudunak aukeratzen laguntzea. 
-  Estatutu batzuk prestatzea. 
-  Elkarteari izena emateko eta legeztatzeko orientabidea ematea. 
-  Ekintza-proiektuaren diseinua dinamizatzea. 
-  Laguntzak lortzeari buruzko aholkularitza ematea. 
-  Jardueren garapen eta kudeaketa erraztea. 
-  Ebaluazio- eta kontrol-prozedurak sortzeko orientazioa ematea. 
-  Ebaluazio-uneak eta -prozedurak definitzeko aholkuak ematea. 
-  Dinamizatzaileak prozesuak babestu behar lituzkeen uneak definitzea. 
-  Prozesuaren zailtasunak detektatzea. 

A5: Erakunde eta elkarteei laguntzea programazio- eta ebaluazio-prozesuetan. 
EI5.1 Komunitatearekin komunikatzeko prozedurak —kideen inplikazioa areagotuko dutenak— zerrendatzea eta aplikatzea. 
EI5.2 Dinamizazio-prozesuan ebaluazioaren eta parte-hartzaileak inplikatzearen beharrari buruzko informazio-bitartekoak zehaztea.  
EI5.3 Kasu praktiko batean: 

-  Ebaluazio-sistemak eta -metodoak aplikatzeko bideak definitzea, erakundeak zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
-  Lortutako informazioaren azterketan oinarritutako hobekuntza-proposamenen berri jasotzea. 

A6: Erakundeen, elkarteen eta herritar-taldeen arteko koordinazio-prozesuak zehaztea. 
EI6.1 Erakundeetatik eta haien proiektuetatik datorren informazioa identifikatzea eta aukeratzea. 
EI6.2 Erakunde batzuetan sortutako informazioa beste batzuei ematea. 
EI6.3 Koordinazio-guneak sortzea baloratzea, lanaren garapenari eta baliabideen aprobetxamenduari bide ematen baitiote. 
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan elkarteen arteko koordinazioari buruzko kasu praktiko batean:  

-  Zenbait elkarteren arteko proiektuak egiteko beharrezko dokumentuak egitea, elkarte bakoitzaren helburuen arabera, proiektuak 
errentagarriagoak izan daitezen eta herritarrek inplikazio handiagoa izan dezaten. 

-  Proiektu komunen bideragarritasuna ezagutzeko eta onartzeko estrategiak diseinatzea. 
-  Erakundeen arteko harremana errazten duten topaguneak eskaintzea. 
-  Elkarrekin komunitate-proiektuak egiten dituzten zenbait elkarteren koordinazio-zereginetan sortutako gertakizunak kudeatzea. 

 
Edukiak: 
1. Elkarte-egiturak 

- Elkarte-egituren bilakaera. 
- Erakundeen elementu bereizgarri eta eratzaileak identifikatzea: elkarteak, fundazioak, gobernuz kanpoko erakundeak. 
- Indarrean dagoen lege-esparrua identifikatzea eta sailkatzea: 

 Elkarteen legea. 
 Fundazioen legea. 
 Indarrean dauden erregistroak. 
 Protektoratuak. 
 Onura publikoko izendapena. 

- Zerga-esparrua identifikatzea: elkarteen eta fundazioen oinarrizko zerga-betebeharrak, zerga-erregimena. 
- Irabazi-asmorik gabeko elkarteen erantzukizun sozial korporatiboaren ezaugarriak zehaztea. 

 
2. Talde-teknika partizipatiboen erabilera komunitateko esku-hartzeetan 

- Talde-prozesua identifikatzea. 
- Talde-dinamika. 

 Konfiantza. 
 Estimulazioa. 
 Erabakiak hartzea. 
 Elkarrizketa eta adostasuna. 
 Lanaren antolakuntza eta zereginen banaketa. 

- Talde-dinamizaziorako teknika partizipatiboak sailkatzea. 
 
3. Talde-prozesuak gizarte-izaerako elkarteetan 

- Banakoa eta taldea bereiztea. 
- Talde batean betetzen diren rolak sailkatzea. 
- Gizarte-trebetasunak aplikatzea talde-dinamikan: 

 Lidergoa. 
 Talde-kohesioa. 
 Lankidetza eta gaitasuna. 
 Diskurtsoaren interpretazioa. 

- Profesionalak talde-dinamizazioan dituen funtzioak eta eskumenak identifikatzea. 
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4. Profesionalek gizarte-erakundeei ematen dieten laguntzaren prozesua 

- Elkarte, fundazio eta gobernuz kanpoko erakundeetako giza baliabideen ezaugarriak zehaztea. 
- Boluntarioen eta kontratatutako langileen kudeaketa: 

 Lana antolatzea. 
 Komunikazioa. 
 Barne-prestakuntza. 
 Langileen kudeaketa: profilak eta funtzioak definitzea. 

- Elkarte edo fundazio bat sortzeko prozesua. Fase bakoitzaren ezaugarriak. 
- Administrazio publikoak elkarteak babesteko zer funtzio duen identifikatzea. 
- Baliabide publiko eta pribatuak lortzeko prozesua. Finantziazio-motak: diru-laguntzen kudeaketa, hitzarmen eta kontratuak egitea, 

zerbitzuak zuzenean ematea. 
- Komunikazio-planak eta marketina egiteko oinarrizko elementuak identifikatzea. 
- Administrazio-antolaketarako prozedurak. 
- Profesionalek elkarteen programazio-, ebaluazio- eta laguntza-prozesuan zer funtzio dituzten identifikatzea. 

 
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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