
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-MODULUA GATAZKEN PREBENTZIOA  
 

Kodea  MF1039_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 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: UC1039_3. PERTSONEN, ERAGILEEN ETA KOLEKTIBO SOZIALEN 
ARTEKO GATAZKAK PREBENITZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1. Borondatezko bitartekotza-zerbitzua aztertzea gatazkak kudeatzeko aukera gisa. 

EI1.1 Komunitatean borondatezko bitartekotza-zerbitzuak aldeztu eta erabil ditzaketen eragileak kontuan hartzea.  
EI1.2 Informazio-dokumentuak prestatzea, gatazkak kudeatzeko aukera gisa bitartekotzak dituen ezaugarriak azaltzeko. 
EI1.3 Bitartekotza-zerbitzuari buruzko informazio-materiala prestatzeko simulazio batean: 

- Mezuak argi, zehatz eta ondo ulertzeko moduan definitzen laguntzeko irizpideak zehaztea. 
- Informazio-dokumentuak prestatzea; esaterako, diptikoak, triptikoak edo beste material lagungarri batzuk. 
- Informazioa ahalik eta pertsona gehienengana helarazteko eta zabaltzeko prozedurak hautatzea. 
- Aurreko prozeduretako bat hautatzea eta hura garatzeko jarraitu beharreko pausoen sekuentzia ezartzea. 

EI1.4 Gizarte-eragileekin komunikatzeko bide zuzenak ezartzeko metodoak zehaztea. 
 

A2: Kode desberdinak ulertzen laguntzeko interpretazio- eta komunikazio-kodeak prestatzea. 
EI2.1 Komunitateko bitartekari naturalak detektatzeko behar diren parametroak identifikatzea. 
EI2.2 Aldeen harreman-mapa bat egitea, bitartekari naturalak identifikatzen lagunduko duena. 
EI2.3 Lan-eremuko testuinguru kultural desberdinen interpretazio- eta komunikazio-kodeak erlazionatzea. 
EI2.4 Mezu argi, erraz eta ulergarriak prestatzea, interpretazio- eta komunikazio-kodeak zabaltzeko. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Ezaugarri soziodemografikoak aztertzea. 
- Testuinguru bakoitzeko jarraibide kulturalak identifikatzea. 
- Biztanleria ezaugarritzen duten klabe sozialak zerrendatzea. 
- Esku-hartuko den biztanleriaren kideen artean jarraibide eta klabe esanguratsuenak nola trukatu zehaztea. 

 
A3: Komunikazio sozialeko tailerrak eta jarduerak programatzea eta egitea, kontuan hartuz zer testuingurutan aplikatuko diren. 

EI3.1 Aldeak komunikazioa sustatzeko jardueretan edo tailerretan ahalik eta gehien konprometituko direla bermatzen duten irizpide eta 
estrategia metodologikoak identifikatzea. 
EI3.2 Helarazi nahi den mezua argi eta labur zehazten duten protokoloak eta deialdi-ereduak prestatzea. 
EI3.3 Koordinazio-protokoloak diseinatzea komunitateko talde eta gizarte-eragileekin batera, tailerretan parte hartzeko behar den 
informazioa eta sentsibilizazioa errazteko. 
EI3.4 Helburutzat komunikazioa erraztea duen prozesu bat sortu eta garatzeko simulazio batean: 

- Esku hartuko dugun errealitatera ondoen egokitzen diren elkartze-jarduerak diseinatzea. 
- Deialdi bat prestatzea, gatazkak prebenitzen lagunduko duten helburuak formulatuz. 
- Erabili beharreko metodologia hautatzea. 
- Helburuak zenbateraino bete diren jakiteko jarraipen- eta ebaluazio-prozesua nola egingo den deskribatzea. 

EI3.5 Ebaluazio-protokoloak prestatzea, komunikazio sozialeko ekintzak baloratzeko behar den informazioa jaso ahal izateko. 
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jarduera-proiektu bat prestatzea, pertsonen arteko harreman 
positiboak bultzatzen dituzten komunikazio-ekintzak aurreikusten dituena. 
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EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunikazio- eta harreman-jarduerak egin diren tailer baten 
ebaluazio-prozesua egitea, aurrez ezarritako adierazleak kontuan hartuz. 
 

A4: Pertsonen, taldeen eta erakundeen arteko harremanak errazteko topaguneak identifikatzea eta sortzea.  
EI4.1 Komunitatean dauden topagune formalak eta informalak identifikatzea. 
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, komunitatean dauden eta egon litezkeen topaguneak 
identifikatzea, eta topaguneak aukeratzeko irizpideak ezartzea. 
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, harreman gatazkatsuak izan ditzaketen pertsonak, taldeak 
edo erakundeak elkartzen laguntzeko kondiziorik egokienak dituen topagune bat zehaztea.  
EI4.4 Dauden espazioen berri emateko informazio-sistemak zehaztea, ahalik eta pertsona gehienek ulertzeko moduan. 
EI4.5 Taldean elkarrizketa eta komunikazioa errazteko komunikazio-teknikak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI4.6 Egoera gatazkatsu baten kasu praktiko behar bezala ezaugarritu batean, topaguneak egokitzea, komunikazio-teknikarik egokienak 
aukeratzea eta egoera gatazkatsua gidatzea, aldeen arteko errespetua hartuz oinarrizko printzipio gisa. 

 
A5: Gizarte-eragileen arteko komunikazio positiboa sustatzeko elkartze-jarduerak diseinatzea eta dinamizatzea. 

EI5.1 Elkartze-jarduerak errazten edo eragozten dituzten elementuei buruzko informazioa jasotzeko prozedurak ezartzea. 
EI5.2 Gizarte-eragileak elkartzeko jarduerak prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Elkartzeko jarduerak diseinatzea, gizarte-eragileek bitartekotza-prozesua aplikatuko dioten biztanleriaren behar, gatazka, arazo 
eta ahalmenei buruzko hasierako informazioa abiapuntu hartuz. 

- Jarduerarako deialdiaren ereduak idaztea gizarte-eragileentzat, mezua argi eta labur helarazten dutenak. 
- Jarduera prestatzea, gizarte-eragileekin aplikatu beharreko metodologia partizipatiboak hartuz oinarri gisa. 

EI5.3 Aldeen konpromiso handiena bermatuko duten irizpide eta estrategia metodologikoak identifikatzea. 
EI5.4 Koordinazio-protokoloak diseinatzea komunitateko talde eta gizarte-eragileekin batera, tailerretan parte hartzeko behar den 
informazioa eta sentsibilizazioa errazteko. 
EI5.5 Ebaluazio-protokoloak prestatzea, komunikazio sozialeko ekintzak baloratzeko eta helburuak zenbateraino bete diren jakiteko 
behar den informazioa jaso ahal izateko. 

 
Edukiak: 

1. Komunitatean gatazkak prebenitzeko estrategiak eta trebetasunak garatzea. 
- Talde-prozesua identifikatzea.  

 Taldeak martxan jartzeko sistematika: helburuak definitzea, egitura, funtzionamendua eta taldeen eboluzioa. 
- Talde-dinamizaziorako teknika partizipatiboak sailkatzea. 

 Talde-teknikak: sinposioa, mintegia, tailerra, esperientzia-trukea. soziodrama, antzerki-irudia eta antzerki-foroa. 
 Teknika dinamikoak: dramatizazioa, psikodrama, rol-jokoa. 

- Trebetasun sozialak identifikatzea eta kudeatzea: Portaera-faktoreak (pertsonalak eta ingurunekoak) 
 

2. Elkartzeko jarduerak diseinatzea komunitate-bitartekotzan 
- Topagune motak eta haien ezaugarriak identifikatzea 

 Espazioak eta denboraren erabilera. 
 Topaguneen balioa bitartekotzan. 

- Taldeko lana kudeatzeko sistematika  
 Diziplinartekotasuna aplikatzea eta koordinatzea lantaldean 
 Diziplinarteko lana errazten duten eragileak identifikatzea 

- Koordinazio-prozesuak esku-hartze sozialean 
 Koordinazio-jardueretan aplikatzeko metodologiak. 
 Erakundeen arteko koordinazio-beharrak baloratzea 

- Gatazkaren kudeaketa bitartekotza sozialeko prozesuetan 
 Gatazken ezaugarriak zehaztea: motak, osagaiak, gatazkaren zikloak eta gatazkaren funtzioak gizarte-dinamikan 
 Gatazkak konpontzeko metodologiak 
 Gatazkak kudeatzeko jardueretarako sistematika: gatazka aztertzeko ikuspegien balorazioa, gatazkaren azterketa 

soziologikoa, gatazkak konpontzeko estiloak (ikuspegi sozioafektiboa) 
 Bakea, kohesio soziala eta herritarren arteko elkarbizitza eraikitzeko prozesuak. 

- Bitartekotza-plan bat egiteko sistematika. 
 Jarduera-eremuaren azterketa 
 Helburu orokorrak eta espezifikoak identifikatzea 
 Jarduerak baloratzea eta aplikatu beharreko metodologia identifikatzea 
 Proiektuko baliabide pertsonalen eta materialen plangintza egitea 

- Komunitateko tailerrak edo topaguneak ebaluatzea 
 Datu kualitatiboak biltzeko teknikak: elkarrizketa irekia eta edukiaren azterketa, eztabaida-taldeak, behaketa 

partizipatiboa 
 Emaitzak aztertzeko prozedurak 
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 Emaitzen azterketa eta diagnostiko kritikoa 
 Proposamen berriak sortzea eta garatzea 
 Ekintza ebaluatzeko prozesuak 

 
3. Bitartekotza-zerbitzuaren informazioa aztertzea, antolatzea eta helaraztea. 

- Komunitate-bitartekotzari aplikatutako harreman-teknikak;  
 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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