
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-MODULUA BITARTEKOTZA-EKINTZEN BALORAZIOA, JARRAIPENA ETA 

HEDAPENA   
Kodea  MF1041_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 
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: UC1041_3. GATAZKAK KUDEATZEKO BALIABIDE GISA 
BITARTEKOTZAK DUEN BALIOA BALORATZEA, HAREN JARRAIPENA EGITEA ETA HEDATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena eta balorazioa diseinatzea, prozesuaren testuingurua kontuan hartuz. 

EI1.1 Bitartekotzaren balorazioa eta jarraipena egiteko prozesuak izan behar dituen ezaugarriak zerrendatzea 
EI1.2 Ebaluazio-ereduak, -teknikak eta -prozedurak identifikatzea, bitartekotza-prozesuan erabilitako tekniken eraginkortasuna 
ezagutzeko. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, jarraipena eta balorazioa diseinatzea, hauek zehaztuz: 

- Balorazioa eta jarraipena egiteko prozesuan parte hartzen duten pertsonak. 
- Ebaluazio-jarduerak. 
- Erabili beharreko teknikak eta prozedurak. 
- Behar diren tresnak. 
- Balorazioa eta jarraipena egiteko denbora zehaztea. 

 
A2: Bitartekotza-prozesuaren ebaluazioa definitzea, teknika eta prozedura egokiak aplikatuz. 

EI2.1 Lortutako emaitzak aztertzea bitartekotza-prozesua egin bitartean eta hura amaitzean. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ebaluazio-irizpideak finkatzea datu hauek lortzeko: 

- Bitartekotza-prozesuaren eraginkortasuna. 
- Bitartekotza-prozesuaren indarguneak eta ahulguneak. 
- Prozesuaren parte hartu dutenen parte-hartze eta inplikazio-maila. 

EI2.3 Bitartekotza-prozesua baloratzeko prozedurak ezartzea, prozesuan parte hartu dutenek ere parte hartuz. 
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, gatazkak konpontzen laguntzen edo eragozten duten 
elementuak zehaztea. 
EI2.5 Esku-hartzeko prozesuaren balorazioa hobetu dezaketen kanpoko ebaluatzaileak detektatzea. 
 

A3: Bitartekotza-prozesuaren jarraipena egituratzea, aldeek aurrez ezarritako akordioak kontuan hartuz. 
EI3.1 Bitartekotza-prozesuan aldeek onartutako akordioen jarraipena egitearen garrantzia arrazoitzea. 
EI3.2 Aldeek onartutako akordioen eta erabakien jarraipenaren ezaugarriak eta baldintzak definitzea. 
EI3.3 Bitartekotza-prozesu jakin baten jarraipena egiteko kasu praktiko batean: 

- Aldeek adostutakoa jasotzen duen dokumentua prestatzea. 
- Aldeek jarraipena egiteko prozesuan parte hartzeko bideak zehaztea. 
- Ebaluazio-tresnak prestatzea; esaterako, jarraipen-fitxak, berraztertze-fitxak eta prozesuan egiten diren aldaketak jasotzen 

dituzten dokumentuak. 
 

A4: Lantaldearekiko koordinazioa identifikatzea eta baloratzea, bitartekotza-prozesua gatazkak kudeatzeko baliabide egoki gisa hedatzeko. 
EI4.1 Bitartekotza-prozesua hedatzeko ekintzak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Bitartekotza-zerbitzu bat hedatzeko proiektu bat diseinatzea eta egitea, eta dauden baliabideen berri ematea. 
EI4.3 Profesionalei helarazi behar zaien informazioa zehaztea, bitartekotza-zerbitzua erabil dezaten. 
EI4.4 Lantaldearen jardueretan bitartekotzaren kultura bultzatzeko irizpideak ezartzea. 
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Edukiak: 

1. Bitartekotza-programa edo -zerbitzuaren ebaluazio-prozesuak 
- Ebaluazio-prozesuak  

 Ebaluazio-motak eta -mailak identifikatzea: helburu orokor nagusiak definitzea 
 Aurrez ebaluatzeko prozesua  
 Bitartekotza-programa edo -zerbitzua ebaluatzeko sistematika: ebaluazio-mailak. 
 Bitartekotza-programa edo -zerbitzua ebaluatzeko tresnak definitzea: ahaleginaren adierazleak, jarduera profesionalaren 

adierazleak, emaitzen adierazleak. 
 Ebaluazio-tresnak prestatzea. 
 Ebaluazio-prozesuaren emaitzak eta harekin lotutako erabakiak aztertzea 
 Bitartekotza-programari edo -zerbitzuari aplikatutako plangintza-teknikak 
 Bitartekotza-programaren edo -zerbitzuaren kanpoko ebaluatzaileekin koordinatzeko sistematika. 

- Datuak biltzeko teknikak identifikatzea:  
 Identifikazio-fitxa.  
 Elkarrizketa baten erregistroa.  
 Jarraipen-orria  
 Txosten sozialak: banakakoak, taldekoak, komunitatekoak.  
 Erakunde bateko datuak biltzeko fitxa.  
 Lana sistematizatzeko beste formulario batzuk. 

 
2. Bitartekotza-jardueren ebaluazio-prozesua 

- Harreman-teknikak identifikatzea 
 Bitartekotza-prozesuko aldeekin elkarrizketak egiteko metodologia, prozesuaren jarraipena eta ebaluazio egiteko. 
 Bitartekotza-prozesuaren jarraipen eta balorazio orokorra egiteko sistematika. 
 Bitartekotza-prozesuko aldeentzako gogobetetze-inkestak egiteko metodologia. 

- Bitartekotza-prozesuaren ebaluazioa 
 Ebaluazioa aplikatzea bitartekotza-prozesuak optimizatzeko 
 Ebaluazioa planifikatzea eta garatzea 
 Ebaluazio-prozesuaren emaitzak aztertzea: ebaluazioaren txostena 
 Erabiltzaileak ebaluazioan parte hartzeko prozedurak 
 Talde-laneko teknikak ebaluazio-prozesuan  
 Kanpoko ebaluatzaileekin koordinatzeko prozedurak 
 Etengabeko hobekuntza-prozesua ebaluazio-prozesuetan: kasu praktikoen koadernoak prestatzea.. 

 
3. Bitartekotza-zerbitzuaren informazioa aztertzea, antolatzea eta helaraztea 

- Bitartekotza-programa edo -zerbitzua hedatzeko informazio-iturri motak eta haien ezaugarriak identifikatzea. 
 Sustapen-teknikak: helburuak eta euskarriak 
 Hedatze-jarduerak baloratzea 
 Informazioa tratatzeko prozedurak. 
 Udal araudiak eta gizartearen parte-hartzeari buruzko araudiak aztertzea. 
 Datuak Babesteko Legea aplikatzea informazioa igortzeko prozesuetan 

 
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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