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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKEN KUDEAKETA  
 

Kodea  MF1025_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 
Elkarteen sustapena eta babesa  50 
Komunitate-dinamizazioan informazioa emateko eta hedatzeko teknikak eta 
tresnak 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: UC1025_3. KOMUNITATEKO ERAGILEEN ARTEKO GATAZKAK 
KUDEATZEKO BITARTEKOTZA-PROZESUAK ETA -TEKNIKAK APLIKATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gatazka bateko esku-hartzearen ezaugarriak aztertzea, eta bitartekotzaren berezitasunak identifikatzea. 

EI1.1 Gatazka-egoera bati zuzenean eta zeharka behatzeko prozedurak definitzea. 
EI1.2 Gatazkaren kontzeptuak mugatzea eta erlazionatzea. 
EI1.3 Gatazka-egoerei aurre egiteko modua erabaki aurretik, informazioa aztertzeko teknikak erabiltzea. 
EI1.4 Gatazkei buruzko informazioa aztertzeko beharrezkoak diren printzipio deontologikoak definitzea. 
EI1.5 Gatazka kudeatzeko eta/edo tratatzeko esku-hartzeak eta profesionalak haietako bakoitzean har dezakeen funtzioa erlazionatzea. 
EI1.6 Simulazio batean: 

-  Gatazka bati buruz lortutako informazioa aztertzea. 
-  Egoera, kausak eta egin daitekeen esku-hartzea baloratzea. 

EI1.7 Bitartekotzaren berezitasuna, prozesuaren faseak eta prozesua aurrera erabateko bete behar diren baldintzak detektatzea eta 
azaltzea. 

A2: Gatazka-egoeren ezaugarriak zehaztea. 
EI2.1 Bitartekotza-prozesurako behaketa zuzenaren eta elkarrizketen faseen eta ezaugarrien zerrenda bat egitea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eta gatazka-egoera bat deskribatzen duen kasu praktiko batean: 

-  Gatazka ulertzeko beharrezkoa den informazioa biltzea. 
-  Aurkeztutako egoeran bildutako informazioaren fidagarritasun-mailari eutsiko dion oinarritze bat egitea. 
-  Gatazkan esku hartu daitekeen aztertzea, eta erabakia arrazoitzea. 
-  Profesionalak bitartekotza-prozesuan zer jarrera izan behar dituen detektatzea. 
-  Ondorioen txosten bat egitea, bildu eta aztertutako informaziotik abiatuz. 

EI2.3 Informazioa bildu eta aztertu ondorengo ondorioek zer baldintza bete behar dituzten zehaztea. 
A3: Komunitateko eragileen arteko gatazka batean, bitartekotza-prozesua aurrera eramatea. 

EI3.1 Gatazka bateko aldeentzat garrantzitsua den informazioa bereiztea, eta informazio horren berri emateko modua eta 
informazioaren ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Gatazka bateko aldeen adostasuna jasotzeko dokumentuak eta bideak aztertzea. 
EI3.3 Bitartekotza-prozesu batean aldeen lehen topaketak zer baldintza izan behar dituen diseinatzea. 
EI3.4 Profesionalaren eta aldeen arteko topaketak zer baldintza izan behar dituen eta profesionalak prozesu osoan zer jarrera izan 
behar duen identifikatzea. 
EI3.5 Gatazka bateko rolen ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan simulazio batean, bitartekotza-lanak egitea: 

-  Bitartekotza-prozesuaren arauen berri emanez. 
-  Aldeen iritziak modu aktiboan entzunez. 
-  Jarrerak eta interesak bereiziz. 
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-  Bitartekotza-prozesurako teknika eta prozedura egokiak aukeratuz eta erabiliz. 
-  Aldeei gatazka kudeatzeko erabakiak eta akordioak zehazten lagunduz. 
-  Idatziz jasotzea Akordioak, erabakiak eta jarraipenaren maiztasuna eta ezaugarriak idatziz jasoz. 

A4: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena egitea. 
EI4.1 Bitartekotza-prozesuan aldeek onartutako akordioen jarraipena egitearen garrantzia arrazoitzea.  
EI4.2 Eragileek bitartekotza-prozesua ebaluatzeko prozedurak zehaztea. 
EI4.3 Aldeek onartutako akordioen eta erabakien jarraipenaren ezaugarriak eta baldintzak definitzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bitartekotza-kasu batean ebaluazio- eta jarraipen-tresnak 
erabiltzearen berezitasunak prestatzea, egokitzea eta identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Komunitateko gatazken prozesuak eta faseak 

- Komunitateko gatazken ezaugarriak zehaztea. 
- Ohiko gatazken definizioa eta motak. 

 Komunitateko gatazken osagaiak identifikatzea. 
 Gatazkaren zikloak identifikatzea. 

 
2. Komunitateko gatazkak tratatzeko teknikak. Komunitate-bitartekotza 

- Gatazkaren elementuak identifikatzea: 
 Gatazka-motak identifikatzea. 
 Gatazken ezaugarriak zehaztea. 
 Komunitateko gatazken kudeaketako protagonistak. 

- Komunitate-dinamizazioko bitartekotza-prozesua. 
 Komunitate-bitartekotzaren printzipioak. 
 Erabilera-eremuak. 
 Komunitate-bitartekotzaren onuradunak. 
 Komunitate-bitartekotzaren abantailak eta desabantailak. 

- Profesionalak bitartekotza-prozesuan dituen funtzioak eta trebetasunak identifikatzea. 
- Komunitate-bitartekotzako bibliografia identifikatzea: legeak, araudiak eta beste. 

 
3. Komunitate-bitartekotzako esku-hartze profesionala 

- Bitartekotza-prozesuaren etapak identifikatzea: fase bakoitzaren ezaugarriak. 
- Komunitatean gatazkak kudeatzeko teknikak erabiltzea: entzute aktiboa, parafraseatzea, berriro formulatzea, konnotazio positiboa, 

ideia-jasa, zubi-lana egitea, egoera kontrolpean izatea, deabruaren abokatu izatea, ispilua eta beste. 
 
4. Ebaluazio- eta jarraipen-ereduen, -metodoen eta -prozeduren erabilera bitartekotza-prozesuetan 

- Komunitate-bitartekotzan lortutako akordioak identifikatzea: ezaugarriak eta baldintzak. 
- Komunitate-bitartekotza baloratzeko eta haren jarraipena egiteko prozesuak. 
- Bitartekotza-prozesuetan erabiltzen diren ebaluazio- eta jarraipen-ereduak, -metodoak eta -prozedurak identifikatzea. 
- Ebaluazio-teknikak eta -tresnak erabiltzea. Datuak aztertzea eta biltzea; erregistroak eta eskalak. 
- Ebaluazio-baliabideak egitea: 

 Ebaluazio-tresnak prestatzea. 
 Ebaluazio-jarduerak diseinatzea. 
 Denboraren kudeaketa. 

- Komunitate-bitartekotzan esku hartzen dutenen funtzioak eta eskumenak identifikatzea. 
- Kanpo-ebaluatzaileekin koordinatzea komunitate-bitartekotzan. 

 
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. 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Komunitate-dinamizazioa. 
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