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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA GIZON-EMAKUMEEN ARTEKO AUKERA-BERDINTASUNAREN 

SUSTAPENA (Zeharkakoa)   
Kodea  MF1026_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-bitartekotza Maila 3 

Komunitateko esku-hartzearen testuinguru sozialak 50 
Gatazken prebentzioa. 70 
Gatazken kudeaketa eta bitartekotza-prozesuak 90 
Bitartekotza-ekintzen balorazioa, jarraipena eta hedapena 80 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Komunitate-bitartekotzako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1026_3. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA ESKU-HARTZE 
SOZIALEKO PROIEKTUETAN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko esku-hartzearen erreferentzia-esparrua identifikatzea eta deskribatzea.  

EI1.1 Emakumea duela gutxiko historian protagonista izan den gune nagusien ezaugarriak zehaztea, esku-hartzearen testuinguru 
espezifikora egokituta. 
EI1.2 Hainbat arlotan gizon eta emakumeen berdintasuna sustatzeko dauden erakundeak bereiztea: nazioartekoak, Europakoak, 
estatukoak, autonomia-erkidegokoak eta tokikoak. 
EI1.3 Profesionalaren esku-hartze guztietan berdintasuna txertatzea edo islatzea arrazoitzen duten arauen elementu nagusiak 
zerrendatzea. 
EI1.4 Nazioartean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko adostutako estrategien esanahia deskribatzea: arau-
berdintasuna, ekintza positiboa eta generoaren mainstreaminga. 
EI1.5 Emakumeen jabekuntza definitzea, eta berdintasun-politikekin erlazionatzea. 
EI1.6 Geografia-eremuan emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta/edo ezarri beharreko gaian generoaren ikuspegia 
txertatzeko egindako esperientziak deskribatzea. 
EI1.7 Hirugarren batzuen zainketetan eta etxeko lanetan gizon eta emakumeen ardurak parekatzeko ezinbestekoak diren gizarte-
egituren ezaugarriak zehatzea, emakumeak lan-merkatuan eta bizitza publikoan erabat barneratzeko. 

A2: Esku-hartze profesionalaren eta egindako esperientzien testuinguru zehatzeko baliabideei buruzko informazioa kontuan hartzea, gizon 
eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeari dagokionez. 

EI2.1 Proiektu bat garatzeko aukeraren aurretiazko informazioa jaso eta interpretatzea, generoari dagokionez garrantzitsua dena, eta 
generoaren gizarte-egituraren eta detektatutako desberdintasun- eta diskriminazio-egoeren arteko korrelazioa zehaztea. 
EI2.2 Genero-berdintasuna sustatzen duten esku-hartze sozialen printzipio estrategikoak formulatzea, esku hartzen den kolektiboen 
beharren azterketan oinarrituz. 
EI2.3 Lanbide-esparruko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta, hauek detektatzea: 

-  Desberdintasun- eta diskriminazio-egoerak eta -baldintzak. 
-  Diskriminazio-motak edo haien ezaugarriak. 
-  Erabiltzaileen beharrak, eta printzipio estrategikoak. 
-  Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko oztopoak eta gaitasunak. 

A3: Esku hartzeko proiektu bat diseinatzeko fase bakoitzean, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde egiteko elementu 
garrantzitsuenen ezaugarriak zehaztea.  

EI3.1 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzearekin erlazionatutako helburuak zehaztea. 
EI3.2 Aztertzea familia-zamak dituzten emakumeen erabateko parte-hartzea bermatzen duten proiektuak aurrekontu espezifikoetan 
txertatzea oinarrizko elementua dela gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna lortzeko. 
EI3.3 Proiektu bat diseinatzeko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, genero-berdintasunaren arabera 
aztertzea eta aldatzea alderdi batzuk; esaterako: 

-  Idatzizko adierazpen ez-sexista eta ez-diskriminatzailea. 
-  Berdintasunezko rolak, estereotipoak eta balioak errepikatzea. 
-  Emakumeak nahiz gizonak izatea fase bakoitzean. 
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-  Esku hartzeko lehentasunak. 
-  Helburuen formulazioa. 
-  Denboren eta guneen banaketa. 
-  Baliabide materialen eta aurrekontuen aurreikuspena. 

EI3.4 Proiektuaren fase bakoitzean, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI3.5 Emakume eta gizonek, oro har, eta elkarteetakoek bereziki, parte hartzeko dituzten denborak eta espazioak definitzea, dagokigun 
geografia-eremua eta lanbide-esparrua aintzat hartuta. 

A4: Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari buruzko informazio aztertu guztia transmititzea, gizon eta emakumeen arteko 
berdintasun erreal eta eraginkorrerantz jotzeko beharra sustatuz. 

EI4.1 Hainbat formatu eta euskarri, ahozkoak nahiz idatzizkoak (mapak, taulak, panelak, horma-irudiak, txostenak), erabiltzea gizon eta 
emakumeen arteko desberdintasunari, diskriminazio-egoerei, haiek erauzteko moduei eta generoen aukera-berdintasunari dagokionez 
aurrera egiteko konpromisoari buruzko informazio aztertua aurkezteko. 
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, emakume eta gizonen arteko diskriminazio- eta 
desberdintasun-egoeretarako informazio- eta komunikazio-bideak eta haien hartzaile izango diren arduradunak identifikatzea. 
EI4.3 Esku hartzeko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hedatze-proposamen bat egitea, generoaren 
ikuspegia jasotzen duena eta hartzaileen ezaugarriak kontuan hartzen dituena. 
EI4.4 Lan-ingurune bat aztertzeko kasu praktiko batean, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak sustatzen dituzten elementuak 
baloratzea eta berregokitzea, eta generoaren ikuspegia hedatzea. 

A5: Esku-hartze profesionaletan irudien edo hizkuntzaren bidez adierazitako jarrera eta estereotipo sexistak identifikatzea. 
EI5.1 Betetzen diren funtzioetara egokitutako edukiak adierazten dituzten irudiak aukeratzea eta hitzak erabiltzea, gizonak ala 
emakumeak izan. 
EI5.2 Publizitatean, ipuinetan, txisteetan, hiztegietan, esaeretan edo bideojokoetan rolak, estereotipoak eta balioak transmititzen eta 
iraunkor bihurtzen dituzten generoaren gizarte-egiturako ohiturak aztertzea. 
EI5.3 Esku-hartze profesionaleko ekimen eta proiektuetako jarrera eta estereotipo sexista nagusiak detektatzea. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, alderdi batzuen eragina detektatzea eta baloratzea; adibidez, 
hauena: 

-  Genero-balioak. 
-  Generoaren araberako jarrerak, estereotipoak eta rolak. 
-  Zereginak eta funtzioak betetzea. 
-  Gizon eta emakumeei buruzko informazioa eta hedapena. 

EI5.5 Esku-hartze profesional batean alderdi sexistak dituen kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, genero-
berdintasuna sustatzen duten egokitzapen-proposamenak egitea. 

A6: Generoen aukera-berdintasunaren sustapena koordinatzeko eta hari buruzko prestakuntza eta orientazioa emateko egiturak, lantaldeak 
eta haien funtzionamendua detektatzea. 

EI6.1 Generoaren eta berdintasunaren arloan babes, informazio, prestakuntza eta aholkularitza espezializatua emateko ardura duten 
profesionalak, lantaldeak eta beste erreferente batzuk identifikatzea. 
EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eta genero-berdintasuna sustatu nahi duen esku-hartze profesionaleko kasu 
praktiko batean: 

-  Prestakuntza- eta informazio-beharrak identifikatzea. 
-  Generoari eta berdintasunari buruzko laguntza, gainbegiratze, informazio, prestakuntza eta/edo aholkularitza espezializatuaren 

eskaera espezifikoak proposatzea, detektatutako beharretatik abiatuz. 
-  Prestatzaile adituak detektatzea. 
-  Harremanetan jartzeko modua eta koordinazio- eta komunikazio-bideak bereiztea. 
-  Talde-lan kooperatiboaren ildoak zehaztea. 
-  Generoari buruzko aholkularitza emateko mekanismoak zehaztea. 

EI6.3 Genero-berdintasuneko prestakuntza-ekintzak aztertzeko prozedurak zerrendatzea. 
A7: Beste baliabide eta zerbitzu batzuetako profesionalak genero-berdintasuna lortzera bideratutako esku-hartzeetan inplikatzea eta haiek 
koordinatzea bermatuko duten prozedurak zehaztea. 

EI7.1 Profesionalen arteko komunikazio- eta koordinazio-bideak zein diren adieraztea. 
EI7.2 Profesionalen artean, akordioari eta adostasunari jarraikiz, helburu komunak zehazteko aukera emango duten prozedurak 
ezartzea. 
EI7.3 Helburu genero-berdintasuna duten proiektu eta esku-hartzeekin lotutako jarduerak koordinatzeko kasu batean: 

-  Jardueretan erabili behar diren metodoak, teknikak eta baliabideak finkatzeko akordio-prozedurak definitzea. 
-  Profesionalen arteko koordinazio-prozedurak ezartzea. 

A8: Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko ikuspegitik zehaztea esku-hartze profesionalaren gainean egindako 
ebaluazioaren ezaugarriak. 

EI8.1 Generoen arteko aukera-berdintasuneko eta gizon eta emakumeek jarduerak egiteko aukera izateko helburuak betetzea errazten 
duten estrategia metodologikoak eta ebaluazio- eta jarraipen-irizpideak deskribatzea.  
EI8.2 Emakumearen parte hartzeari bide ematea ebaluazio partizipatiboan, hura errazten duten alderdiak bistaratuz eta emakumeen 
jabekuntza balioetsiz. 
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EI8.3 Proiektu batean erabakiak hartzean emakumeek parte hartzeak itxaroten diren emaitzetan zer eragin duen aztertzea.  
EI8.4 Aurrera eramandako esku-hartze bati eta proiektu bati buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

-  Generoen aukera-berdintasunaren helburuen lorpena bereiztea, eta haiek arloka edo osorik eta garatutako ekintzekin koordinatuta 
landu diren adieraztea. 

-  Proiektuaren ebaluazioan generoaren ikuspegia txertatzen duten tresnak zehaztea. 
-  Esku-hartze bakoitzaren kostuaren banakapena jasotzea. 
-  Ondorioen txosten bat egitea, generoaren ikuspegia txertatzeko alternatibak eta hobekuntza-proposamenak sartuz. 

 
Edukiak: 
1.  Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorraren sustapenean esku hartzeko esparrua  

-  Genero-eraikuntzaren teoriaren eta historiaren bilakaera: korronteak identifikatzea. 
-  Emakumeak duela gutxiko historian izan duen funtzioaren ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
-  Berdintasun-politikak testuinguruan jartzea:  

 Arau-oinarriak. Nazioarteko, Europako, estatuko eta autonomia-erkidegoko legeak. 
 Nazioartean, Europan, estatuan eta autonomia-erkidegoan generoen arteko aukera-berdintasunarekin erlazionatuta dauden 

erakundeak identifikatzea. 
-  Emakume eta gizonen berdintasun eraginkorra sustatzeko estrategiak baloratzea:  

 Ekintza positiboko neurriak. 
 Mainstreaming eta estrategia gisa. 
 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako planak. 

-  Diskriminazio- eta desberdintasun-egoeren eragina banakoaren garapen-aloetan: arlo publikoa/profesionala, pertsonala/pribatua eta 
etxekoa. 

-  Emakumearen jabekuntza. 
2.  Genero-ikuspegia esku-hartze sozialeko proiektuetan txertatzeko prozesua 

-  Emakume eta gizonentzako gizarteratze-prozesu bereizi eta desberdinean duen eragina: 
 Generoaren gizarte-eraikuntza: rolak, estereotipoak eta balioak generoaren aukera-berdintasunean. 
 Baliabide linguistikoak baliatzea hizkuntzaren erabilera ez-sexista eta ez-androzentrikoa izan dadin. 
 Irudietan eta komunikabideetan emakumea tratatzean eta irudikatzean, irudi eta rol ez-sexistak erakusten dituzten baliabideak 

erabiltzea. 
 Emakume eta gizonentzako denbora- eta espazio-berdintasunean duen eragina. 

-  Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze sozialeko proiektuetan. 
 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko gizarte-proiektuak diseinatzea eta egokitzea. Emakumeen informazioa, 

guneak eta parte hartzeko denborak jasotzea eta aztertzea, eta informazioa aurkeztea eta hedatzea. 
 Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko ekintzen eta proiektuen ebaluazioa eta jarraipena. 
 Informazio-, orientazio-, aholkularitza- eta prestakuntza-baliabideak eta -zerbitzuak identifikatzea. 
 Talde-lana. Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrean espezializatutako langile teknikoekin lankidetzan aritzeko 

bideak. 
 

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-bitartekotza. 
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