
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO BALIABIDEEN KUDEAKETA ETA 
LANPOSTUEN AZTERKETA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO 

 

Kodea  MF1034_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea Maila 3 

Desgaitasunen bat duten pertsonen trebetasun pertsonal eta sozialen 
garapena 60 

Desgaitasun bat duen pertsonaren komunikazio-trebetasunak, eta haren 
portaera egokituen protokoloa 40 

Laneko trebetasunen lanketa 30 
Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko laguntzadun 
enpleguaren metodologia 90 

Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan 
sartzeko prozesuaren segimendua 40 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1034_3. GIZARTEKO, LANEKO ETA PRESTAKUNTZAKO 
BALIABIDEEI BURUZKO INFORMAZIOA KUDEATZEA ETA LANPOSTUAK AZTERTZEN LAGUNTZEA, DESGAITASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko esku-hartzeak aztertzea.  

EI1.1: Desgaitasunaren kontzeptua, sailkapena eta tipologiak definitzea, lan-testuinguruko behar espezifikoak ezarriz. 
EI1.2 Lan-munduan sartzeko behar eta zailtasun nagusiak identifikatzea, desgaitasun-motari lotuz.  
EI1.3 Desgaitasunen bat duten pertsonei aplikatzeko ezarrita dauden babes-sistemak deskribatzea.  

 
A2: Erabiltzaileak lan-munduan sartzeko gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak detektatzeko eta identifikatzeko prozesuak 
zehaztea. 

EI2.1 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak identifikatzeko eta detektatzeko aukera ematen duten datuak lortzeko iturriak 
ezagutzea eta hautatzea. 
EI2.2 Gizarteko, laneko eta trebakuntzako baliabideei buruzko informazioa biltzea, adierazleak aplikatuz, eta informazioaren 
egokitasuna zehaztea desgaitasunen bat duen kolektibo bakoitzaren behar espezifikoak kontuan hartuta.  
EI2.3 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideek ematen dituzten aukerak aztertzeko teknikak eta prozedurak aukeratzea eta 
aplikatzea. 
EI2.4 Gizarteko eta laneko baliabideekin harremanetan jartzeko prozeduren zerrenda egitea, haiek aplikatzeko modua deskribatuz. 
EI2.5 Gizarteko eta laneko baliabideak hautatzeko irizpideak identifikatzea, baliabide horien egokitasunaren eta erabilgarritasunaren 
arabera.  
EI2.6 Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak identifikatzeko informazioa biltzeko eta eguneratzeko kasu praktiko batean: 

- Informazioa biltzeko sistema egokia aplikatzea. 
- Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabide berriak identifikatzea. 
- Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideen aldaketak detektatzea. 
- Informazioa etengabe eguneratzeko sistema bat ezartzea. 

  
A3: Gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideei buruzko informazioa egituratzea, haiek hedatzeko eta/edo erregistratzeko balio duen 
dokumentazioa prestatuz. 

EI3.1 Baliabide-gida bat prestatzea, antolaketa-, argitasun- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuz. 
EI3.2 Informazioaren teknologiak aplikatzea gizarteko eta laneko baliabideen fitxategiak egiteko, baliabide horiek esku-hartzeetan 
aprobetxatu ahal izateko. 
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EI3.3 Gidan jasotako informazioa eguneratuta edukitzeko prozedurak ezartzea, eta aldizka datuak indarrean daudela ziurtatzea. 
EI3.4 Informazioa artxibatzeko sistemak aukeratzea eta erabiltzea, informazioaren segurtasuna eta kontserbazioa bermatuko dutenak. 
EI3.5 Lan-munduan sartzeko prozesuetan parte hartzen duten profesionalei, erabiltzaileei eta inguruneari informazioa trukatzen 
lagunduko dieten metodoak garatzea. 
 

A4: Erabiltzaileak lan-munduan sartzen laguntzeko lan-bitartekaritzako eta enpresa-sentsibilizazioko ekintzak garatuz enpresekin eta 
erakundeekin lankidetza-harremanak ezartzeko eta edukitzeko prozedurak deskribatzea. 

EI4.1 Enpresa eta erakundeekin harreman arina izateko, aldizkako harremanak eta harreman sistematikoak bultzatzeko eta 
mantentzeko erremintak identifikatzea:  
EI4.2 Esku hartzen den kolektiboa lanerako prestatzea eta lan-mundua sartzea lagunduko duten esku-hartze ekintzak eta lankidetza-
ekintzak definitzea enpresa eta erakundeekin. 
EI4.3 Lan-bitartekaritzaren zerbitzuari buruzko informazioa enpresei eta erakundeei modu argian eta zehaztasunez nola eman 
definitzeko irizpideen zerrenda egitea.  
EI4.4 Lan-bitartekaritzaren zerbitzuari buruzko informazioa emateko dokumentuak prestatzea. 
EI4.5 Dokumentuen ereduak egiten parte hartzea, lan-munduan sartzeko metodologia enpresei eta erakundeei definitzeko, informazioa 
ulertu dela ziurtatuz eta harekiko sentsibilizazioa bultzatuz.  
EI4.6 Esku hartzen den kolektiboak kontratatzeagatik enpresek jaso ditzaketen laguntzak eta diru-laguntzak bilatzea. 
EI4.7 Esku hartzen den kolektiboak kontratatzeagatik enpresek jaso ditzaketen laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa biltzea 
eta antolatzea. 
EI4.8 Enpresa eta erakundeentzako laguntzei eta diru-laguntzei buruzko edukiak hedatzeko baliabideak deskribatzea. 
EI4.9 Irizpideak identifikatzea enpresa eta erakundeekin komunikabideak ezartzeko, harremanak mantentzeko, bai eta enpresa- eta 
prestakuntza-sareekin lankidetzan jarduteko bide berriak sortzeko ere. 

 
A5: Erabiltzaileen eta lanpostuen arteko doikuntza-prozesuak zehaztea, diziplina arteko talde batekin lankidetzan jarduteko modua 
deskribatuz. 

EI5.1 Esku hartzen den kolektiboak okupa ditzakeen enplegu-eskaintzak biltzeko eta artxibatzeko sistemak eta protokoloak ezagutzea. 
EI5.2 Simulazio-egoera batean, diziplina arteko talde bati bete gabe dagoen lanpostu bateko funtzioen eta zereginen berri ematen 
zaionean, erabiltzaile bat aurrez hautatzea lanpostu horretarako, definitutako baldintzak kontuan hartuta. 
EI5.3 Lanpostuko zereginak eta funtzioak egituratzeko, lankidetza-prozedurak ezartzea diziplina arteko taldearekin, erabiltzailearen 
ahalmenak eta laguntza-beharrak kontuan izanik eta lanpostura egokitzea bultzatuz.    
EI5.4 Beren enpresetan lanean hasiko diren erabiltzaileei buruz enpresei informatzeko mekanismoak proposatzea, eta egindako 
zereginen egituraketa zehaztea. 
 

Edukiak: 
1. Desgaitasunaren esparrua 

- Kontzeptuak eta terminologia. 
- Funtzionamendu-eredua eta desgaitasunaren eredua. 
- Funtzionamenduaren, desgaitasunaren eta osasunaren nazioarteko sailkapena. IFK. Desgaitasun-motak. 
- Desgaitasun-ziurtagiria: lan-munduan sartzeko dituen baliagarritasuna eta onurak. 
- Desgaitasuna eta mendetasuna. Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari 

buruzko legea. 
- Desgaitasunaren babes ekonomikoa. Laguntza eta prestazio ekonomikoak. 

 
2. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako gizarteko, laneko eta prestakuntzako baliabideak 

- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko moduak.  
 Zentro okupazionalak. 
 Enplegu-zentro berezia. 
 Lantokiak. 
 Laguntzadun enplegua.  
 Enplegu arrunta. 

- Enplegua sustatzeko neurriak.  
 Desgaitasunen bat duten pertsonen kontratazioa. 
 Pizgarri fiskalak 
 Autoenplegurako laguntza 
 Enplegu-zentro bereziak. Laguntzak 

 
3. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntza-baliabideak 

- Lanbide-heziketa eta enplegua 
- Lanbide-heziketa arautua. Ezaugarriak. 
- Enplegurako lanbide-heziketa. Ezaugarriak. 
- Lantegi-eskolak eta lanbide-etxeak. 
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- Enplegu-lantegiak. 
- Lan-munduan sartzeko bestelako neurri edo baliabideak 

 
4. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko informazioaren bilketa, azterketa 

eta antolaketa 
- Baliabide-gida: kontzeptua, ezaugarriak eta egite-faseak. 
- Informazio-iturriak: Motak eta ezaugarriak 
- Informazioa biltzeko, aztertzeko eta antolatzeko teknikak eta tresnak. 
- Informazioa sailkatzea. Arauak, sistemak eta irizpideak. 
- Informazioa laburtzea. Formatuak. Datu-baseak 
- Informazioa hedatzeko bideak 
- Datuen segurtasuna. Segurtasun-neurriak. 

 
5. Desgaitasunen bat duten pertsonen lan-merkatua, haiek gizarteratzea eta lan-munduan sartzea 

- Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko Europan, estatuan eta autonomia-erkidegoetan dauden politikak eta 
ekimenak. 

- Espainako lan-merkatua 
 Eskaintza, eskaria, bitartekariak. 
 Lan-merkatuko informazio-iturriak. 
 Lan-merkatuan sartzeko bideak: enplegu-eskaintza publikoa, eskaintza pribatua eta autoenplegua. 

- Enpresa. Kontzeptua. Antolakuntza-egitura motak. Enpresen erantzukizun soziala. 
- Lan-araudia. Lan-kontratua. Lanaldia. Soldata. Baimenak eta oporrak. 
- Lan-bitartekaritzarako enpresa eta erakundeekiko jarduera-jarraibideak: 

 Desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzeko sentsibilizazio-ekintzak. 
 Profil profesionalen azterketa 
 Kontratazioa eta enplegu-eskaintza sortzeko prozesuak 
 Informazio-fluxuak: sarrerak eta irteerak 
 Giza baliabideen sailekin harremanak 
 Lan-bitartekaritza kudeatzeko gida 

 
6. Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko lanpostuen azterketa 

- Lanpostua: azterketa eta testuinguruan jartzea. 
- Funtzioak, zereginak, trebetasunak eta eskatzen diren ahalmenak  
- Lanpostuak aztertzeko adierazleak eta jarraibideak 
- Beharrak identifikatzeko prozedura. Lan-baldintzak ebaluatzea. 
- Lanpostura egokitzeko ezaugarriak. Hartu beharreko neurriak. 

 
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: Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzea. 
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