
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-MODULUA DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK GIZARTERATZEKO ETA 

LAN-MUNDUAN SARTZEKO PROZESUAREN SEGIMENDUA   
Kodea  MF1037_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 lan-munduan sartzeko laguntzadun 
enpleguaren metodologia 90 

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: UC1037_3. GIZARTERATZEKO ETA LAN-MUNDUAN SARTZEKO 
PROZESUAREN SEGIMENDUA EGITEA ENPRESAREKIN, ERABILTZAILEAREKIN ETA HAREN LAN-INGURUNEAREKIN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Erabiltzailearen segimendu-prozesua aztertzea, hura lan-munduan sartzeko aurreikusitako programaren arabera. 

EI1.1 Erabiltzaileak ikasitakoari behatzeko eta hura balioztatzeko tresnak aukeratzea, ikasitakoa hainbat egoera eta testuingurutan 
"orokortu" edo eboluzionatu dela egiaztatzeko.  
EI1.2 Segimendua egiteko aldizkako harremanetan, erabiltzaileari buruz bildutako informazioa enpresak eta erabiltzailearen inguruneak 
emandakoarekin alderatzea. 
EI1.3 Laguntza txikitzea eta/edo kentzea erabakitzeko jarraitu beharreko urratsen segida eta balioztatu beharreko alderdiak 
deskribatzea. 
EI1.4 Esku-hartze kopurua pixkanaka kentzea, erabiltzailearen autonomia eta independentzia handitu arte gizartean eta lan-ingurunean. 
EI1.5 Kasu praktiko batean, erabiltzaile batek adierazitako beharrak eta eskaerak identifikatzea, eta haiek ebazteko koordinazio-modua 
adieraztea (behar izanez gero, beste profesional batzuei bideratuko zaizkie). 
EI1.6 Lan-munduan sartzeko prozesuan erabiltzaileak izan duen bilakaerari buruzko informazioa banaka jakinarazteko prozedurak 
aukeratzea. 

 
A2: Erabiltzailea lan-munduan sartzeko prozesuari buruzko informazioa aldizka trukatzeko enpresarekin harremanetan jartzeko prozedurak 
ezartzea. 

EI2.1 Enpresekin komunikatzeko estrategien zerrenda egitea, haien aldizkakotasuna ezarriz. 
EI2.2 Enpresak lan-munduan sartzeko prozesuarekin duen gogobetetze-maila ebaluatzeko tresnak erabiltzea. 
EI2.3 Enpresa batek adierazitako behar eta eskaerak jasotzen diren simulazio batean, haiei erantzuna emateko jarraitu beharreko 
estrategiak zehaztea. 

 
A3: Erabiltzailearen ingurune pertsonalarekin loturak egitea errazten duten jarduerak proposatzea. 

EI3.1 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesu batean parte hartzen duten eragileen informazioa biltzea (tutoreena, 
hezitzaileena, kanpoko beste profesional batzuena eta/edo familiarena, adibidez), horretarako behar diren tresnak erabiliz. 
EI3.2 Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesu batean parte hartzen duten eragileei (tutoreei, hezitzaileei, kanpoko beste 
profesional batzuei eta/edo familiari, adibidez) informazioa transmititzeko prozedurak aukeratzea. 
EI3.3 Esku hartzeko taldeentzako eta dagokien agintarientzako informazioa sistematizatzea, jarduera-proposamenak islatzen dituzten 
txostenak egiteko. 
EI3.4 Erabiltzaileak bere bizitzako hainbat alorretan nola funtzionatzen duen jakiteko kasu praktiko batean: 

- Lanean hasi eta gero haren ingurune pertsonalak erabiltzaileaz egiten duen balorazioa aztertzea. 
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- Aurreikusitako helburuen lorpena balioztatzea. 
EI3.5 Erabiltzaileen ingurune pertsonalari informazioa jakinarazteko prozedurak aztertzea, banaka egingo dela bermatuz. 

 
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako argibideei jarraikiz. 

EI4.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea.  
EI4.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz. 
EI4.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako babes-ekipoak erabiliz. 

 
Edukiak: 
1. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programen ebaluazioa 

-  Lan-munduan sartzeko programen ebaluazioaren helburuak eta edukiak.  
• Programak ebaluatzeko ereduak. 
• Ebaluazio-aldagaiak: Helburuak. Programaren efektuak. Prozesua. 

-  Lanaren etekina eta lanaren kalitatea.  
• Kalitate-irizpideak. 

-  Informazioa biltzeko tresnak eta teknikak.  
• Informazio-iturriak aukeratzea.  
• Informazioa biltzeko erremintak. 

 
2. Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programen segimendua 

-  Desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko programetako arrakasta-adierazleak.  
• Langilea eta familia.  
• Enplegatzailea.  
• Laguntza ematen duen profesionala (lan-prestatzailea). 

-  Emaitzak aztertzea eta bilakaera-txostenak prestatzea. 
• Bilakaera-txostenaren helburuak, egitura eta edukiak. 
• Ebaluazioaren emaitzak jakinaraztea. 

-  Laguntzak kentzea, eta ikaskuntza berriak planifikatzea. 
 

3. Bizi-kalitatearen azterketa lanean hasi eta gero 
-  Lanak duen eragina desgaitasunen bat duten pertsonen bizi-kalitatean.  

• Langilearen ikuspegitik.  
• Familiaren eta/edo ingurune pertsonalaren ikuspegitik. 

-  Desgaitasunen bat duen pertsonaren garapen pertsonala eta profesionala lanean hasi eta gero. 
 

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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