
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA KOMUNITATEKO ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAK 
 

Kodea  MF1038_3 
Lanbide-arloa GIZARTE, KULTURA ETA KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Lanbide-eremua Gizarte-arreta 
Profesionaltasun-ziurtagiria Komunitate-bitartekotza Maila 3 

Gatazken prebentzioa. 70 
Gatazken kudeaketa eta bitartekotza-prozesuak 90 
Bitartekotza-ekintzen balorazioa, jarraipena eta hedapena 80 
Gizon-emakumeen arteko aukera-berdintasunaren sustapena (Zeharkakoa) 50 

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: UC1038_3. ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURU SOZIALAREN 
EZAUGARRIAK ETA BEHARRAK IDENTIFIKATZEA ETA ZEHAZTEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bitartekotza-prozesua egingo den esku-hartzeko ingurunea identifikatzea eta deskribatzea. 

EI1.1 Esku-hartzea egingo den inguruneko gizarte-eragileak identifikatzea. 
EI1.2 Errealitate sozial berriak egituratu dituzten gaur egungo testuinguru soziokulturalak interpretatzea. 
EI1.3 Bitartekotza-prozesu baterako garrantzitsua den informazioa ateratzea azterlan eta dokumentuetatik.  
EI1.4 Komunitateari buruzko informazioa aztertzea, aurretiaz zehaztutako metodologietatik abiatuz. 
EI1.5 Lantaldean zehaztutako protokoloei eta prozedurei jarraikiz lortutako informazioa erregistratzea. 
EI1.6 Eragile guztien iradokizunak jaso eta erregistratzea, taldearekin eta komunitateko eragileekin batera aurretiaz diseinatutako 
metodologietatik abiatuz. 
 

A2: Bitartekotza-prozesua egiten den biztanleriaren beharrak eta ahalmenak aztertzea.  
EI2.1 Gizarte-eragileen interesak jasotzeko eta erregistratzeko parametroak zehaztea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko bat oinarri hartuz, bitartekotza-prozesu bat aurreikusten zaion 
biztanleriaren beharrak, gatazka eta arazo posibleak eta ahalmenak identifikatzea, hainbat iturri kontuan hartuz; besteak beste, azterlan 
soziodemografikoak, jasotako informazioa edo beste batzuk. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan bitartekotzako kasu praktiko batean:  

- Jasotako informazioa aztertzea. 
- Inguruneko gizarte-eragileekin harremanetan jartzeko prozedurak ezartzea. 
- Esku-hartzean lehentasunak ezartzeko irizpideak jartzea eta justifikatzea. 

 
A3: Lortutako emaitzen berri ematea komunitateko gizarte-eragileei, eta emaitza horiek hedatzea. 

EI3.1 Datuen konfidentzialtasunari eta kode etikoei buruzko araudien alderdi guztiak aztertzea. 
EI3.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jasotako datuen txostena osatzea, kontuan hartuz, batetik, 
lurraldeko lantaldeetarako erabilgarriak izan daitezkeen alderdiak, eta, bestetik, bitartekotzako edo gatazkak prebenitzeko esku-hartzeak 
erraztuko dituzten alderdiak. 
EI3.3 Informazioa trukatzeko protokoloak prestatzea eta lantaldeekin adostea. 
EI3.4 Txostena komunitateari itzultzea, lantaldean ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI3.5 Komunitatea inplikatzea, bitartekotza-prozesuaren bidez adostutako erabakiak jasotzen dituzten txostenak banatzeko. 
 

A4: Jasotako informazioa lantaldeari eta esku-hartzearen inguruneko gizarte-eragileei zabaltzea edo helaraztea. 
EI4.1 Sortutako informazioa jasotzen duen dokumentu bat sortzea, lantaldeak erabili ahal izateko. 
EI4.2 Komunikatzeko eta koordinatzeko bideak sortzea lantaldearekin eta gizarte-eragileekin informazioa trukatzeko. 
EI4.3 Sortutako informazioa lantaldera eta gizarte-eragileengana bideratzea. 
EI4.4 Sortutako informazioa gatazketan inplikatutako "informatzaile"engana bideratzea. 

 
Edukiak: 
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1. Esku-hartze sozialerako ikerketa-teknikak 
- Informazioa (kuantitatiboa eta kualitatiboa) lortzeko metodoak eta teknikak identifikatzea:  

 Behaketa.  
 Inkestak egitea.  
 Gaiarekin lotutako dokumentazioa kudeatzea. 

- Datuak aztertzeko metodoak eta teknikak aplikatzea:  
 Ikerketa sozialeko datuak aztertzea eta interpretatzea. 

- Emaitzak aurkezteko prozedurak: 
 Identifikazio-fitxa 
 Elkarrizketa baten erregistroa 
 Segimendu-txostena 
 Txosten sozialak (banakakoak, taldekoak —txostena eta kronika—, komunitatekoak) 

- Ikerketa sozialeko prozesua: 
 Ikerketa sozialeko prozesuen faseak eta mailak identifikatzea: deskribapen-maila, sailkapen-maila, azalpen-maila. 
 Ikerketa sozialeko faseak: lanaren antolaketa, fase esploratzailea, ikerketaren diseinua, landa-lana, bulego-lana. 

- Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboa 
 Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboa testuinguruan kokatzea 
 Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatibo motak 
 Printzipio etikoak aplikatzea ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboan. 
 Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboaren faseak identifikatzea 
 Ikerketa- eta ekintza-prozesu partizipatiboaren datuak biltzeko prozedurak eta tresnak 

- Esku-hartze sozialeko prozesuak 
 Esku-hartze sozialeko jardueretarako sistematika 
 Esku-hartze sozialeko arazoak eta beharrak identifikatzea 
 Beharrak eta eskaerak identifikatzea 
 Arrisku- eta babes-faktoreak aztertzea 
 Gizarteko kolektibo zaurgarrien behar espezifikoak detektatzea 

- Giza eskubideei eta pertsonen oinarrizko eskubideei buruzko legedia aplikatzea esku-hartze sozialeko prozesuetan. 
 

2. Esku-hartzea behar duten biztanleria eta erakundeak aztertzeko prozesuak 
- Biztanleria aztertzeko prozedurak 

 Udal erroldaren azterketa: bertakoen eta atzerritarren kopurua udaleko biztanleen artean 
 Biztanleen ezaugarri soziodemografikoak zehaztea, adinaren, sexuaren, maila ekonomikoaren eta ikasketa-mailaren 

araberako taldeak osatuz 
- Prozesu soziologikoak 

 Sozializazio-prozesuak: sozializazioa eta identitate soziala 
 Klabe sozialak eta kulturalak identifikatzea 
 Klabe sozialak interpretatzeko kodeak identifikatzea  

- Esku-hartze sozialeko balioak aplikatzea 
 Esku-hartze sozialeko balioen ezaugarriak zehaztea 
 Balioen funtzio soziala identifikatzea 
 Balioak zehaztea eta diferentziak errespetatzea 

- Migrazio-prozesuak: 
 Bertako eta atzerriko biztanleak identifikatzea 
 Gizarte pluraletako gutxiengo etnikoak identifikatzea 
 Gutxiengo etnikoen klabe kulturalak baloratzea eta aztertzea 
 Antagonismo etnikoa, aurreiritziak eta diskriminazioa aztertzea 
 Atzerritartasunari buruzko lege-esparrua identifikatzea eta haren eboluzioaz jabetzea 
 Atzerritarrek Espainian dituzten eskubideak —sozialak eta politikoak— eta askatasuna aztertzea. 

- Erakundeen jarduera esku-hartze sozialaren esparruan 
 Erakunde publikoak eta pribatuak (fundazioak, elkarteak, eta abar) identifikatzea 
 Erakundeen jardueraren testuingurua identifikatzea: zer komunitatetan dagoen eta barne-antolaketa 
 Komunitateko erakundeen funtzio soziala: eragileen arteko harremanak. 

 
3. Informazioaren kudeaketa esku-hartze sozialean 

- Komunikazio-prozesua: 
 Komunikazioaren eta komunikazio-prozesuaren ezaugarriak zehaztea: komunikazio-teknikak eta -mailak. 
 Trebetasunak garatzea komunikazio- eta harreman-prozesuetan 
 Komunikazio-prozesuko oztopoak identifikatzea 
 PNL programazio neurolinguistikoaren ekarpenak. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako harreman-teknikak; 
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 Banakako elkarrizketa. 
 Taldekako elkarrizketa. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako talde-teknikak; 
 Talde-teknikak aplikatzea esku-hartze sozialean. 
 Bileren kudeaketa taldeak gidatzeko: bilera-motak eta bileretarako teknikak 

- Informazio-iturrien kudeaketa: 
 Informazio-iturri motak: idatziak (estatuko, erkidegoko eta probintziako aldizkari ofizialak, prentsa), ikus-entzunezkoak, 

harreman pertsonalak, elkarteekiko harremanak, eta abar. 
 Informazioa jasotzeko prozesuak eta erremintak: txostenak eta fitxak. 
 Informazioa helaraztea: informazio-liburuxkak eta -taulak. 
 Informazioa tratatzeko irizpideak eta estrategiak. 
 Udal araudiak eta gizartearen parte-hartzeari buruzko araudiak aztertzea. 
 Datuak Babesteko Legea aplikatzea informazio-iturrien kudeaketan. 

 
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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