
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA 
LAN-MUNDUAN SARTZEKO LAGUNTZADUN ENPLEGUAREN 
METODOLOGIA  

 

Kodea  MF1036_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 
Laneko eta prestakuntzako baliabideen kudeaketa eta lanpostuen azterketa, 
desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko 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: UC1036_3. DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK 
GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAN LAGUNTZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrei eta itxaropenei buruzko hasierako informazioa biltzea, eta lan-
munduan sartzeko prozesuari buruz behar den informazio guztia ematea. 

EI1.1: Desgaitasunen bat duten pertsonengan lanak duen funtzio psikosoziala deskribatzea. 
EI1.2: Lanean hasi aurreko elkarrizketa batean, erabiltzaileak eta haren familiak enpleguari buruz dituzten beharrei eta itxaropenei 
buruzko informazioa biltzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.3: Lanari buruz zer behar eta itxaropen dituen jakiteko lanean hasi aurreko elkarrizketa simulazio batean: 

- Alderdi hauei buruzko informazioa biltzeko teknikak aukeratzea: aurretiko lan-esperientzia, prestakuntza akademikoa, lanerako 
prestakuntza eta lanerako interesa eta motibazioa, besteak beste. 

-  Bildutako informazioa balioztatzea eta familiaren informazio osagarria lortzeko beharra dagoen ala ez detektatzea, eta hala behar 
izanez gero, eskatzea. 

-  Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuari buruz erabiltzaileak eta familiak behar duen informazioa azaltzea. 
EI1.4: Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko ibilbide baten kasu praktiko batean: 

- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuetan erabiltzaileak eta haren familiak parte-hartzea laguntzen duten irizpideak 
identifikatzea. 

- Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan familiek parte hartzea lagunduko duten informazio- eta/edo prestakuntza-
ekintzak zehaztea familiekin. 

- Informazio- eta/edo prestakuntza-ekintzak aplikatzeko baldintzak deskribatzea eta azaltzea. 
A2: Erabiltzaileen gizarteratzea, lan-munduan sartzea eta lanpostura egokitzea erraztuko duten esku-hartzeak proposatzea, lanpostuaren 
segimendu-fasera edo mantentze-fasera igarotzea errazteko. 

EI2.1: Laguntzadun enpleguaren kontzeptua, metodologia, printzipioak, helburuak, eragileen esku-jartzea, abantailak eta zailtasunak 
definitzea, esku hartzeko kolektiboaren arabera.  
EI2.2: Erabiltzaile bati lanpostu bat lortzen eta hara egokitzen laguntzeko esku-hartzeak ezartzea. 
EI2.3: Enpresan aurkezteko eta hasieran laguntzeko prozedurak deskribatzea, ziurtatzen dutenak aurreikusitako baldintzak betez 
hasten dela lanean. 
EI2.4: Komunikazio-estrategia eta -metodologia egokienak aukeratzea, lanpostuari buruzko zeregin eta erantzukizunen eta enpresaren 
arauen inguruko informazioa eta jarraibideak zehaztuz. 
EI2.5: Enpresarekin egon daitezkeen komunikazio-bideak eta koordinazio-prozedurak identifikatzea, erabiltzailea lanpostura egokitzeko 
behar den aholkularitza eskaintzeko.  
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EI2.6: Laguntza naturalak identifikatzea, erabiltzailea egokitzeko prozesuan dituzten funtzioak eta esku-hartze maila adieraziz. 
EI2.7: Erabiltzaileak lana egiteko dituen ahalmenei eta beharrei buruz laguntza naturalei emateko informazioa aukeratzea, haren 
intimitatea errespetatzeak duen garrantzia balioztatuz. 
EI2.8: Lan-inguruko gatazkak kudeatzeko teknikak aukeratzea, kausak eta parte hartu duten pertsonak identifikatuz, egoerarako 
egokiena den esku-hartze prozedura aplikatuz eta/edo beste profesional batzuei bideratzea justifikatuz, hala behar izanez gero. 
 

A3: Erabiltzaileak segimendu- eta/edo mantentze-fasera igarotzeko prozesua taldearekin lankidetzan adieraztea. 
EI3.1: Talde-lanaren kontzeptua, ezaugarriak, egitura, abantailak eta zailtasunak definitzea. 
EI3.2: Erabiltzaile bat lanpostura egokitzeko prozesua balioztatzea, erabiltzaileak eta enpresak lan-munduan sartzeko prozesuari buruz 
duten gogobetetze-mailari buruzko informazio bilduz eta aztertuz. 
EI3.3: Laguntza-fasetik segimendu- eta/edo mantentze-fasera aldatzeko erabakia hartzeko adierazleak ezagutzea. 
EI3.4: Laguntzekin jarraitzeko edo segimendu- eta/edo mantentze-fasera aldatzeko egokitasuna zehaztea, bildutako informazioaren 
arabera. 
EI3.5: Erabiltzaile bati lan-munduan sartzeko prozesuan lortu behar dituen banakako helburuak adierazten zaizkion kasu praktiko 
batean: 

- Segimendu- eta/edo mantentze-fase baten ezaugarriak deskribatzea. 
-  Segimendua egiteko maiztasuna ezartzea. 

 
Edukiak: 
1. Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko prozesua. 

-  Lanaren funtzio psikosoziala. 
-  Esku hartzeko kolektiboaren beharrak eta zailtasunak lan-munduan sartzeko. 
-  Lan-munduan sartzeko prozesua. Desgaitasunen bat duten pertsonak lan-munduan sartzeko ibilbideak. 

 
2. Lanean hasi aurretiko elkarrizketa. 

-  Definizioa eta helburuak.  
- Ikuspegia/Estiloa. 

-  Elkarrizketaren egitura: elkarrizketaren faseak; galdera-motak 
-  Elkarrizketaren edukia: erabiltzailearekin lotutakoa; familiarekin lotutakoa. 
-  Informazioa biltzea. 

 
3. Laguntzadun enpleguaren garapena desgaitasunen bat duten pertsonentzat 

-  Esparru kontzeptuala:  
• definizioa eta helburua;  
• printzipioak eta balioak;  
• laguntzadun enpleguaren jatorria;  
• laguntzadun enplegua Espainian; garapena eta egungo egoera;  
• laguntzadun enpleguaren erregulazioa. 

-  Laguntzadun enpleguaren eredua desgaitasunen bat duten pertsonentzako beste enplegu-jarduera batzuekin alderatuta. 
-  Laguntzadun enpleguaren onurak:  

• desgaitasunen bat duen pertsonarentzat;  
• enpresarentzat;  
• gizartearentzat, oro har. 

 
4. Laguntzadun enplegua erabiltzea pertsonan oinarritutako prozesu dinamiko gisa. 

- EUSEren (Laguntzadun Enpleguaren Europar Batasuna) jardunbide egokien ereduan deskribatutako faseak: 
• Laguntzadun enpleguaren zerbitzua sartzea. 
• Profil profesional bat adieraztea. 
• Enplegua bilatzea. 
• Enpresak parte hartzea. 
• Laguntzak ematea lanpostuan eta lanpostutik kanpo. 
• Laguntzadun enplegua egokitzea esku hartzeko kolektiboaren arabera. 

 
5. Laguntzadun enpleguan parte hartzen duten eragileen deskribapena: 

-  Parte hartzen duten eragileak.  
• Desgaitasunen bat duen pertsona. 
•  Enpresa.  
• Laguntza naturalak.  
• Lan-prestatzailea: profil profesionala; Funtzioak. 
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- Deontologia profesionala Laguntzadun enpleguaren profesionalentzako kode etikoa. 
 
6. Diziplinarteko taldearen kudeaketa. 

-  Talde-lanaren definizioa eta ezaugarriak. 
-  Kideen arteko antolaketa eta koordinazioa. 
-  Talde-lanaren abantailak eta zailtasunak. 

 
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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