
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA GATAZKEN KUDEAKETA ETA BITARTEKOTZA-PROZESUAK  
 

Kodea  MF1040_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 
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: UC1040_3. GATAZKAK KUDEATZEKO PROZESUA ANTOLATZEA ETA 
EZARTZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gatazkak kudeatzeko moduak identifikatzea. 

EI1.1 Gatazkei buruzko datuak jasotzen lagunduko duten behaketa zuzena egiteko eta elkarrizketak egiteko prozedurak definitzea. 
EI1.2 Simulazio batean, zeinean bitartekotza eska lezaketen egoera desberdinei buruzko informazio-dokumentuak banatzen baitira: 

- Informazioa interpretatzea, bitartekotza eska dezaketen egoerak bereiziz. 
- Informazioaren konfidentzialtasuna gordetzeko prozedurak definitzea 
- Egin beharrekoa zehaztea, gatazka-motaren arabera 
- Gatazkak kudeatzeko teknika hautatzea. 

EI1.3 Esku-hartzea zehaztuko duten protokoloak ezartzea, jasotako informazioa aztertu ondoren ateratako ondorioak kontuan hartuz 
 

A2: Gatazkak komunitate-bitartekotzako prozesu bat behar duen erabakitzea. 
EI2.1 Gatazka geldiarazteko baliabideak eta tresnak definitzea, dagokion informazioa oinarri hartuz. 
EI2.2 Gatazka-mota kontuan hartuz, baloratzea ea komeni den komunitateko bitartekotza-zerbitzua arduratzea edo herritarren beste 
arreta-zerbitzu batzuetara bideratzea. 
EI2.3 Komunitateak bitartekotza-prozesu baterako dituen baliabideak definitzea. 
EI2.4 Komunitateko beste zerbitzu batzuetara bideratzeko protokolo bat sortzea. 

 
A3: Beste bitartekotza-zerbitzu espezifikoetara bideratzea, esku-hartzeak hala eskatzen duenean. 

EI3.1 Erabiltzaileei informazioa ematea edo beste bitartekotza-zerbitzu batzuetara bideratzea (familia-, lan- edo zigor-bitartekotza, edo 
beste batzuk). 
EI3.2 Beste bitartekotza-zerbitzu batzuetara bideratzeko protokolo bat sortzea. 
EI3.3 Esku hartu behar den lurraldean dauden beste eremu publiko eta pribatuetako bitartekotza-baliabideen gidaliburu bat prestatzea. 

 
A4: Bitartekotza-prozesua aztertzea, inplikatutako pertsonek ondo ulertu dutela ziurtatzeko 

EI4.1 Bitartekotza-prozesu batean aldeen lehen topaketak zer ezaugarri izan behar dituen diseinatzea. 
EI4.2 Bitartekotza-prozesuaren printzipio orokorrak eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI4.3 Bitartekotza-proiektuko faseak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak zehaztea. 
EI4.4 Bitartekotza-prozesu bat hasi aurretik prozesuko aldeek ados daudela adierazteak duen garrantzia funtsatzea. 
EI4.5 Gatazka bateko aldeen adostasuna jasotzeko dokumentuak eta bideak definitzea. 
EI4.6 Bitartekotza-prozesu bat hasi aurretik prozesuko aldeen adostasuna jasoko duen dokumentu bat prestatzea. 

 
A5: Aplikatu beharreko ereduak eta teknikak definitzea, konpondu beharreko egoera gatazkatsua kontuan hartuz. 

EI5.1 Bitartekotza-ereduen ezaugarriak zehaztea, eta eredu bakoitza egoera gatazkatsu jakin batean aplikatzeak dituen abantailak eta 
eragozpenak aztertzea. 
5.2 Bitartekotza-prozesu batean profesionalak erabil ditzakeen tresnak eta/edo teknikak identifikatzea. 
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, egoera gatazkatsu jakin baterako eredu, tresna eta/edo 
teknika egokienak aukeratzea. 
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A6: Bitartekotza-prozesu baten eboluzioa zehaztea, aldeen ezaugarrien arabera. 

EI6.1 Bitartekotzarako informazio interesgarria aukeratzea, eta informazio hori aldeei helarazteko modua zehaztea. 
EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bitartekotza-prozesu bat egitea, fasez fase, gatazkan 
inplikatutako aldeen ezaugarrietara egokituz. 
EI6.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Bete beharreko eskakizunak eta arauak zehaztea, bitartekotza-prozesuari ekin aurretik. 
- Bitartekotza-prozesuko profesionalaren eta aldeen zeregina definitzea. 
- Egoera gatazkatsu jakin baterako teknika eta prozedura egokienak aukeratzea eta aplikatzea. 
- Aldeen arteko adostasuna sustatzen duten neurriak, behar izanez gero, nola aplikatuko liratekeen deskribatzea. 
- Gatazka konpontzeko aukerak zehaztea. 
- Aldeei erabakiak hartzen eta ados jartzen laguntzea. 
- Akordioak eta erabakiak idatziz jasotzea. 

 
Edukiak: 

1. Gatazken kudeaketa bitartekotzaren eta beste metodo batzuen bidez. 
- Gatazkak eraldatzeko eta konpontzeko ereduak identifikatzea 

 Transakzioaren metodologia 
 Arbitrajearen metodologia 
 Negoziazioaren metodologia  
 Bide (prozedura) judiziala aplikatzea gatazkak konpontzeko prozesuan 
 Gatazkak gizarte-dinamikan duen funtzioa aztertzea eta gatazkaren elementuak identifikatzea. 

- Bitartekotza-prozesua 
 Bitartekotza-jardueraren ezaugarriak zehaztea: printzipioak eta helburuak 
 Bitartekotza garatzeko metodologiak: Harvard-en eredu tradizionala edo lineala; Bush eta Folger-en eredua; Sara Cobb-

en eredu zirkular narratiboa; Daniel Busteloren eredu interdiziplinarra; komunitate-bitartekotzarako beste eredu batzuk. 
 Bitartekariaren funtzioak eta ardurak: jarduera-estrategiak 
 Bitartekotza-motak: bitartekotza "naturala" eta profesionala 
 Bitartekotza partekatuko ereduak aplikatzea komunitate-bitartekotzan 

 
2. Bitartekotza-prozesuak eta -teknikak 

- Bitartekotza-prozesuko etapak identifikatzea 
 Bitartekotza-prozesua hasi aurretik egin beharrekoak egitea: konfiantza sortzea, legitimazioa eta berrenkoadraketa; 

entzute aktiboa, parafrasia, berformulazioa, konnotazio positiboa, banakako elkarrizketa, eta abar. 
 Lehen saioa egitea 
 Gatazka eta tratatu beharreko gaiak identifikatzea 
 Gaiak garatzea (aukerak bilatzea) 
 Akordio-prozesua 
 Bitartekotzan erabili beharreko teknikak identifikatzea 

 
3. Bitartekotza beste jarduera-eremu batzuetan aplikatzea 

- Bitartekotzarako eremuak identifikatzea 
 Bitartekotza naturaleko edo informaleko prozesuak 
 Hezkuntza-bitartekotzako prozesuak 
 Familia-bitartekotzako prozesuak 
 Lan-bitartekotzako prozesuak 
 Zigor-bitartekotzako prozesuak legea hautsi duten gazteekin 
 Zigor-bitartekotzako prozesuak  
 Nazioarteko bitartekotzako prozesuak 

 
4. Komunitateko bitartekotza-prozesua 

- Komunitate-bitartekotzarako sistematika 
 Ezaugarriak, abantailak eta mugak identifikatzea 
 Komunitate-bitartekotzako programak edo zerbitzuak definitzea 
 Komunitate-bitartekotzako prozesuak garatzea etxe-, auzo- eta komunitate-eremuetan 
 Komunitate-bitartekotza aplikatzea eguneroko gatazkak prebenitzeko 
 Bakea, kohesio soziala eta herritarren arteko elkarbizitza eraikitzeko prozesuak 
 Bitartekariak aldaketa-eragile gisa duen rola identifikatzea 

- Kultura arteko bitartekotzaren sistematika 
 Kultura arteko bitartekotzaren funtzioak eta printzipioak. 
 Kultura arteko bitartekotzaren garapena 
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 Kultura arteko bitartekariaren profila eta trebetasunak identifikatzea  
 Kultura arteko komunikazio-prozesuak: komunikazio-elementuak eta -oztopoak 

 
5. Sare sozialen garapena eta bideratze eraginkorra 

- Bideratze-prozesuen identifikatzea 
- Bitartekotzaren bidez trata daitezkeen eta ez daitezkeen kasuak baloratzea 
- Komunitateko sarera bideratzea 
- Bideratzeko metodologiak 
- Komunitateko baliabideak identifikatzea 
- Jarraipen-prozesua 
- Bideratzailearen eskumenak 

 
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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