
II ERANSKINA 

I. PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 

 

Izena: Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak zuzentzea eta 

koordinatzea 

Kodea: SSCB0211 

Lanbide-arloa: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak 

Lanbide-eremua: Kultura- eta jolas-jarduerak 

Lanbide-prestakuntzaren maila: 3 

Erreferentziako lanbide-prestakuntza: 

SSC565_3: Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak dinamizatzea 

(567/2011 ED, apirilaren 20koa) 

 

Profesionaltasun-ziurtagiria eratzen duten konpetentzia-atalen zerrenda: 

UC1869_3: Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea, antolatzea, kudeatzea eta 

ebaluatzea. 

UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren portaera eta 

eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta. 

UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak erabiltzea. 

UC1870_3: Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko 

hezkuntza-proiektuetan talde horiek dinamizatzea eta gainbegiratzea. 

Konpetentzia orokorra: 

Haur eta gazteei zuzendutako aisialdirako hezkuntza-proiektuak planifikatu, antolatu, 

kudeatu, dinamizatu eta ebaluatzea alderdi guztietan, haiek ordezkatuz barnean nahiz 

kanpoan, eta begirale taldea sortzeko, kontrolatzeko eta dinamizatzeko eginkizuna 

hartuta. 

Lanbide-ingurunea: 

Lanbide-esparrua: 

Lanbide-jarduera esparru publiko eta pribatuan garatzen du, haurren eta gazteen 

hezkuntza-aisialdiko jardueren antolaketa-, animazio-eta dinamizazio-arloetan. Jarduera-

arloak hauek dira: aisialdiko gizarte- eta hezkuntza-jarduerak eta aisialdiko jarduerak 

hezkuntza-zerbitzuetan eskola-esparruaren barruan eta esparru horretatik kanpo. 

Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko dinamizazio-programak egin asmo 

dituen edozein erakundetan garatu ahal izango dute beren konpetentzia, hezkuntza-

proiektu baten barruan. Jarduera profesionalean irisgarritasun unibertsaleko printzipioak 

aplikatuko dira, indarrean dauden legeen arabera. 

Produkzio-sektoreak: 

Haurren eta gazteen hezkuntza-aisialdiaren sektorean kokatzen da, eta zenbait zentro 

edo ekipamendutan garatzen; besteak beste, hauetan: zentro zibikoak, haur-zentroak, 

kultura-zentroak, klubak, aisialdiko zentroak eta hezkuntza-aisialdiko elkarteak/taldeak, 

gaztelekuak, hiri-koloniak, ludotekak, aterpetxeak, kanpatzeko lekuak eta 

kanpamentuak, kolonietako etxeak, baserri-eskolak, natura-gelak eta -eskolak, 

merkataritza-inguruneetako hezkuntza-aisialdiko guneak, ikastetxeak, haur- eta gazte-

garraioak, elkarteak, lan-esparruak eta gazte-trukeak. 

Zeregin eta lanpostu adierazgarrienak: 

3724.1025 Aisialdiko koordinatzailea 

Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea. 



Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko zuzendaria. 

Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuen arduraduna. 

Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako 

gelen eta natura-eskolen koordinatzailea. 

Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako 

gelen eta natura-eskolen zuzendaria. 

Curriculumetik kanpoko jardueren koordinatzailea eskola-eremuan. 

Curriculumetik kanpoko jardueren zuzendaria eskola-eremuan. 

Lanbidean aritzeko bete beharreko baldintzak: 

Administrazio eskudunak erabakitako egiaztagiria edukitzea. 

Lotutako prestakuntzaren iraupena: 410 ordu 

 

Prestakuntza-moduluen eta prestakuntza-unitateen zerrenda: 

 

MF1869_3: Haurrentzat eta gazteentzat aisialdirako hezkuntza-proiektuak planifikatzea, 

antolatzea, kudeatzea eta ebaluatzea. (120 ordu) 

• UF1947: Haurren eta gazteen aisialdia gizarte-ingurunearen testuinguruan jartzea. (50 

ordu) 

• UF1948: Aisialdiko hezkuntza-proiektuak programatu, gauzatu eta hedatzea. (70 ordu) 

MF1867_2: Talde- eta hezkuntza-prozesuak haurren eta gazteen aisialdian. (30 ordu) 

MF1868_2: Animazio-teknikak eta -baliabideak aisialdi-jardueretan. (60 ordu) 

MF1870_3: Aisialdiko begirale taldea koordinatu eta dinamizatzea. (80 ordu) 

MP0410: Lanekoak ez diren praktika profesionalen modulua: Haurrentzako eta 

gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jardueren zuzendaritza eta koordinazioa (120 ordu) 

 

II. PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA 

 

1. konpetentzia-atala 

Izena: HEZKUNTZA-AISIALDIKO PROIEKTUAK PLANIFIKATZEA, ANTOLATZEA, 

KUDEATZEA ETA EBALUATZEA 

Maila: 3 

Kodea: UC1869_3 

Lanbide-jardunak eta jardun horiek gauzatzeko irizpideak 

RP 1: Aisialdiak gaur egungo esparruan dituen inplikazioak proiektuan jasotzea, eta, 

horretarako, dibertsitatea eta gizarte- nahiz kultura-aldaketak aztertzea esku hartzeko 

testuingurua ezartzeko. 

CR 1.1 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdian esku hartzeko modalitateen 

aukeraketa eginiko jardueren bilakaera historikoan oinarritzen da, eta gaur egungo 

egoeraren arabera egokienak hautatzen dira. 

CR1.2 Egungo gizarte-, kultura-, politika- eta ekonomia-errealitatea aisialdiko gizarte- 

eta hezkuntza-jardueren diseinuan eta garapenean islatzen da, jarduera horiek dauden 

premietara egokitzeko. 

CR 1.3 Testuingurua baloratzean, kritika- eta azterketa-gaitasuna agerian gelditzen 

da, ingurunean hautemandako beharrei lotutako proiektu eraldatzaileak proposatzen 

direnean. 

CR1.4 Hezkuntza-aisialdian esku hartzeko proiektuetan kontuan hartzen da haur eta 

nerabeentzako zerbitzuak erregulatzen dituen lege-araudia, eta araudi hori betetzen dela 

bermatzen da. 



CR 1.5 Entitate eta erakundeen hezkuntza-ideiak eta -helburuak erkatu egiten dira, 

eta aplika daitezkeenak bereizi egiten dira, esku hartzeko eredua bera finkatzeko. 

CR 1.6 Testuinguruaren errealitatearen azterketa planifikazioan jasotzen da, 

ezinbesteko urratsa baita esku hartzeko helburuak finkatzeko. 

RP 2: Balioetan hezteko helburua hezkuntza-aisialdiko proiektuan ezartzea, 

sozializatzeko eta gizartean parte hartzeko tresna den aldetik. 

CR 2.1 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdian esku-hartzea hezkuntza ez-formala 

bideratzeko elementutzat hartzen da. 

CR 2.2 Sozializazio-eragileen hezkuntza-funtzioa esku-hartze prozesuan antolatzen 

da, proposatutako helburuekiko koherentzia, eraginkortasuna eta proiektuarekiko 

inplikazioa bermatzeko. 

CR 2.3 Hezkuntza-aisialdia gizarte-partaidetzarako ikasteko gune moduan erabiltzen 

da. 

CR 2.4 Balioetan heztea esplizituki eta nahita jasotzen da proiektuaren diseinuan, 

parte-hartzaileen jarrerak hobetzeko. 

CR 2.5 Hezteko zereginean diharduen koordinatzailearen jarrera pertsonala bat dator 

jardueraren diseinuan jasotako balioekin, eta lagungarri da planteatutako helburuekiko 

koherentzia bideratzeko, eta, alde horretatik, eredu ere bada. 

CR 2.6 Balioen arloak (besteak beste, ingurumena, dibertsitatea, generoa, kontsumoa 

eta osasuna) proiektuan jasotzen dira, hezkuntza-tratamendua emateko. 

RP 3: Aisialdiko hezkuntza-arloko esku-hartzerako proiektuaren erreferentziazko 

esparruak zehaztea. 

CR 3.1 Proiektua sustatzen duen erakundearen ideiak aintzat hartzen dira, lantaldean 

zabaltzen dira eta horien arabera jarduten da, proiektuari koherentzia eta jarraipena 

emateko. 

CR 3.2 Aisialdiko esku-hartze baten hezkuntza-proiektua aintzat hartzen da, onartzen 

da eta zabaltzen da lantaldean, eta horren arabera jokatzen da, jarduerak zentzuz eta 

eraginkortasunez egiteko. 

CR 3.3 Lantaldearen organigrama eta kide bakoitzaren eginkizunak identifikatzen 

dira, antolamenduaren eta proiektuaren esparruan jarduteko. 

CR 3.4 Hezkuntza-helburuak erreferentzia-esparruaren arabera zehazten dira, 

proiektuaren koherentzia bermatzeko. 

RP 4: Haurren eta gazteen esparruan garatu beharreko hezkuntza-aisialdiko 

proiektuak planifikatzea. 

CR 4.1 Jarduerak hezkuntza-helburuetara egokitzen dira, xede duten taldearen 

beharrei eta interesei erantzun diezaieten. 

CR 4.2 Proiektuaren garapenerako tenporalizazioa honako baldintza eta ezaugarri 

hauek kontuan hartuta egiten da: inguruneko baliabideak, antolamenduarenak, 

proiektuarenak berarenak eta hartzaile izango diren pertsonen ezaugarriak. Era berean, 

etapa bakoitzaren jarraipena eta kontrola egiten da. 

CR 4.3 Proiektuaren bideragarritasuna ziurtatuz aurreikusten dira baliabideak eta 

jartzen dira lantaldearen eskura, beharrizanei aurre hartzeko eta ustekaberik ez sortzeko. 

CR 4.4 Jardueren ebaluazioaren diseinua plangintzan jasotzen da, hezkuntza-

prozesuan kontrolerako elementu gisa jasotzeko. 



CR 4.5 Proiektua gainerako taldekideekin zehazten eta egiten da, guztiek esku har 

dezaten proiektuaren garapenean. 

CR 4.6 Proiektua garatzeko kokapen egokienak aztertzen eta aukeratzen dira, 

helburuak bete ahal izateko. 

CR 4.7 Ebaluatzeko prozedurak ezartzearen xedea da proiektuaren garapena 

hobetzeko informazioa biltzea. 

RP 5: Planifikatutako hezkuntza-jarduerak koordinatzea, aurreikusitakoa betetzen 

dela ziurtatzeko. 

CR 5.1 Jardueraren jakinarazpena eta garapena modu ulergarrian eta motibatzailean 

egiten da parte hartzen duten pertsona guztientzat. 

CR 5.2 Begirale taldearen interesak, iradokizunak eta proposamenak balioetsi eta 

kontuan hartzen dira, jasoak izateko, eta ikusten da proiektuaren garapena hobetzen 

duten ala ez. 

CR 5.3 Proiektuaren planifikazioa aldatu egiten da, egoerak ez badira 

aurreikusitakoak, modu horretara egoera berrira moldatzeko. 

CR 5.4 Proiektua lantaldearekin, pertsonekin edo erakundeekin koordinatuta garatzen 

da, helburuak lortzeko bidean elkarlanean jarduteko. 

CR 5.5 Balioen sustapena eta transmisioa bultzatzen dira, hala jarduerak 

proposatzerakoan nola begirale taldearen jokabideetan, bai eta jardunean bertan ere, 

eredu gisa jokatzeko. 

RP 6: Proiektua eta jardueren garapena ebaluatzea, aurreikusitakoa eta egindakoa 

zenbateraino datozen bat egiaztatuz, etorkizuneko jardunak hobetu ahal izateko. 

CR 6.1 Etengabeko ebaluazio-prozedurak erabiltzen dira, beharrezko neurri 

zuzentzaileak abiaraziz, adostutako helburuak betetzen direla bermatzeko. 

CR 6.2 Proiektuaren eta jardueren ebaluazioaren garapena eta ondorioak 

transmititzen zaizkie parte hartzen duten pertsonei eta hezkuntzako gainerako eragileei, 

eta informazioa partekatzen da, etorkizuneko jardunak hobetzeko. 

CR 6.3 Ebaluazioaren txostenak eta memoriak egiterakoan hobetzeko proposamenak 

eta jardun berriak biltzen dira, jasota geratzeko eta hezkuntzako beste eragile batzuei 

horien berri eman ahal izateko, eta, orobat, proposamen eta jardun horiek kontuan 

hartzen dira etorkizuneko proiektuetarako. 

RP 7: Proiektuaren kudeaketa, funtzionamendu administratiboa, legezkoa eta 

ekonomikoa koordinatzea, proiektua gauzatzeko aukera ematen duten prozesuak 

bideratzeko. 

CR 7.1 Aplikatzekoa den indarreko lege-esparrua erreferentziatzat hartzen da 

proiektua garatzeko, lantalderako eta datu pertsonalen tratamendurako, eta jardunaren 

egokitasuna bermatzen da horren bidez. 

CR 7.2 Lantaldeko norbaitek bere gain hartzen du proiektuaren ordezkaritza edo 

lantaldeko pertsonengan eskuordetzen du, berau garatu ahal izateko, eta arduradunaren 

erreferentzia finkaturik geratzen da. 

CR 7.3 Administrazio-kudeaketa egiterakoan kontuan hartzen dira eta prestatzen dira 

arauan ezarritako nahitaezko agiriak. 

CR 7.4 Baliabide ekonomikoen erabilerari buruzko erabakiak hartzerakoan baliabide 

horien erabilera haztatzen da, ezarritako araudiaren arabera horien kontrola eraman ahal 

izateko. 



RP 8: Proiektuaren komunikazioa lantzea, hala tokiko mailan nola erakundeetan, 

behar adinako hedapena lortzeko bitartekoak erabiliz, hartzaileengana iristeko, gizartean 

presentzia lortzeko eta sektorearekiko hartu-emana bideratzeko. 

CR 8.1 Proiektuarekin lotura duten beste eragileekiko harremanak modu 

koordinatuan, formalean eta iraunkorrean ezartzen dira, eta harreman horien 

eraginkortasuna sustatzen da, hezkuntza-helburuak lortzeko. 

CR 8.2 Proiektuaren garapenean erlazioak eta sinergiak sortzen dira antzeko beste 

talde eta erakundeekin, helburuetan eta/edo espazioetan bat etorriz, modu horretara 

elkar aberasteko. 

CR 8.3 Jarduerak modu planifikatuan, hartzaileak nor diren kontuan hartuta eta gaur 

egungo hizkuntzak eta sistemak erabiliz hedatzen dira, horien transmisioa bermatu ahal 

izateko. 

Lanbide-testuingurua 

Produkzio-bitartekoak 

Kontsulta-liburuak. Material espezifikoa. Informazioa emateko materiala. Informazioaren 

eta komunikazioaren teknologiak (IKTak). 

Produktuak eta emaitzak 

Aisia- eta aisialdi-programak zer testuingurutan egiten diren desberdintzea. Bizitza 

asoziatiboa (antolaketa, parte-hartzea eta komunikazioa, besteak beste) osatzen duten 

elementuak proiektuen garapenean aplikatzea. Proiektuei buruzko komunikazioa. 

Aisialdiko jardueren proiektuak diseinatzea zenbait ingurunetan. Jardueren memoriak. 

Kudeaketa ekonomikoa koordinatzea. Proiektuko hezkuntza-jarduerak koordinatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa. 

Kontsultako bibliografia espezifikoa. Aisialdiari buruzko araudiak. Dokumentazio grafikoa 

zenbait euskarritan. Jardueren proiektuak eta memoriak. Hainbat erakunderen ideiak. 

Aisialdiko web-orri espezifikoak. 

 

2. konpetentzia-atala: 

Izena: TALDE-PROZESUETAN JARDUTEA, HAURTZAROAREN ETA GAZTAROAREN 

PORTAERA ETA EBOLUZIO-EZAUGARRIAK AINTZAT HARTUTA 

Maila: 2 

Kodea: UC1867_2 

Lanbide-jardunak eta jardun horiek gauzatzeko irizpideak 

RP 1: Hezkuntza-aisialdiko jardueren programazioa taldeen eta norbanakoen 

ezaugarrietara egokitzea, haien behar espezifikoei erantzuteko. 

CR 1.1 Jarduerak taldearen garapen-etapara eta xede dituzten pertsonen kultura-

ezaugarrietara nahiz gaitasun fisiko, psikiko, sentsorial, mugimenezko eta 

intelektualetara egokituta programatzen dira, programatuaren arabera garatu ahal 

izateko. 

CR 1.2 Begiraleen eta taldeko pertsonen arteko komunikazioa pertsona horiek 

ulertzeko duten gaitasunera egokitzen da, hezkuntza-motibazioa eta -baliagarritasuna 

areagotzeko, informazioaren transmisioa ziurtatuta. 

CR 1.3 Parte-hartzaileen behaketa jarduerak haien ezaugarrietara egokitzeko 

teknikak erabiliz egiten da. 

RP 2: Taldeen eta norbanakoen ezaugarrietara egokituta egitea eta garatzea 

jarduerak, jasotzaileengana hurbilarazteko. 

CR 2.1 Talde bakoitzaren eta/edo norbanako bakoitzaren behar bereziak kontuan 

hartzen dira, akuilatzeko eta motibatzeko, eta inplikatu egiten dira parte har dezaten 

programatutako jardueretan. 

CR 2.2 Taldeko kideen kultura-dibertsitatea kontuan hartzen da, eta esku hartzeko 

estrategiak erabiltzen dira, errespetua sustatzeko. 



CR 2.3 Parte-hartzaileen errealitate sozioekonomikoa kontuan hartzen da jarduerak 

programatzean, dauden beharretara eta aukeretara egokitzeko. 

CR 2.4 Norbanakoen eta taldeen problematikak kontuan hartzen dira, eta aztertu, 

aurre egin eta kudeatzeko. 

RP 3: Aisialdiko jarduerak egitea, taldeak animatzeko teknikak erabiliz, egoerari eta 

kolektibo jasotzaileari lotuta, aiseago gara daitezen. 

CR 3.1 Talde-teknikak taldea eta jarduerak dinamizatzeko erabiltzen dira, bai eta 

jarduerak errazago garatzeko ere. 

CR 3.2 Taldeekin lan egiteko teknikak gatazkak prebenitu eta kudeatzeko erabiltzen 

dira, eta emaitza ebaluatu egiten da. 

CR 3.3 Taldeekin lan egiteko teknikak komunikazioa eta taldearen trinkotasuna 

sustatzeko erabiltzen dira, bai eta taldearen bilakaera bideratzeko ere. 

CR 3.4 Esku-hartzea zer egoeratan gertatzen den kontuan hartzen da, eta animazio-

teknikak aukeratu eta sortu egiten dira, taldearen behar eta ezaugarrietara egokitzeko. 

CR 3.5 Taldeko kideak inplikatzeko ahalegina egiten da, guztien integrazioa eta 

gozamena lortzeko, eta laguntza ematen zaie arazoren bat dutenei. 

Lanbide-testuingurua 

Produkzio-bitartekoak 

Kontsulta-liburuak Material espezifikoa. Erregistroko dokumentazioa: jardueren 

jarraipena egiteko fitxak. Jarduerei buruzko informazioa transmititzeko materiala. 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak). 

Produktuak eta emaitzak 

Haurtzaroko eta nerabezaroko aldien oinarrizko ezaugarriak ezagutzea. Taldeak 

dinamizatzea taldeen parte-hartze aktiboarekin. Gizarte-partaidetzarako jarreren 

garapena. Jarduerak taldera egokitzea. Animazio-teknikak egoerara eta kolektibora 

egokitzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa. 

Kontsultako bibliografia espezifikoa. Dokumentazio grafikoa zenbait euskarritan. 

Jardueren proiektuak eta memoriak. Inguruneko gizarte- eta talde-baliabideen gidak eta 

programak. Sarean balia daitezkeen informazio- eta prestakuntza-baliabideak. Esku-

hartzearen inguruneari buruzko ikerketa sozioekonomikoak. Talde-teknikak. Aisialdiko 

web-orri espezifikoak. 

3. konpetentzia-atala 

Izena: AISIALDIKO ANIMAZIOKO HEZKUNTZA-TEKNIKAK ETA -BALIABIDEAK 

ERABILTZEA 

Maila: 2 

Kodea: UC1868_2 

Lanbide-jardunak eta jardun horiek gauzatzeko irizpideak 

RP 1: Jarduera tematikoak garatzea, jarduerak interesgune edo animazio-ardatz bati 

lotuta, ekintza-testuinguru bat sortzeko. 

CR 1.1 Programazioa osatzen duten jarduerak aukeratutako interesgunearekin 

erlazionatzen dira, haren hezkuntza-asmoarekin koherenteak izateko, betiere 

motibazioari eutsita. 

CR 1.2 Interesgunea aukeratu eta garatu egiten da, kontuan hartuta parte-hartzaileen 

heltze- edo eboluzio-maila, interesak, beharrak eta programazioaren helburuak, 
hezkuntza-eraginkortasuna sustatzeko. 

CR 1.3 Jarduera oso baten elementuak eta antolatzeko metodoa ezagutu egiten dira, eta 

erreparatu egiten zaie praktikan jarri bitartean, jarduera haien arabera garatzeko. 



CR 1.4 Guneak eta instalazioak jarduerak animatzeko daukaten hezkuntza-ahalmena 

baliatuta erabiltzen eta eraldatzen dira. 

CR1.5 Sormena sustatzen duten teknikak proposatutako helburuetara egokitzen dira, 

helburuok lortzeko. 

RP 2: Adierazpen-, animazio- eta sormen-teknikak aplikatzea, oinarri 

psikopedagogikoak kontuan hartuta, egin beharreko aisialdiko jardueretan erabiltzeko. 

CR 2.1 Adierazpen-elementuak, -teknikak eta -baliabideak (plastikoak, ahozkoak, 

musikalak, gorputzezkoak eta ikus-entzunezkoak, besteak beste) jardueren antolaketan 

eta gauzatzean erabiltzen dira animaziorako tresna moduan. 

CR 2.2 Hizkuntza plastikoaren hezkuntza-baliabideak jarduerak erabiliz aplikatzen dira 

bestelako komunikazio eta sormen motak sustatzeko. 

CR 2.3 Musika- eta soinu-animazioko baliabideak jardueretan aplikatzen dira, eta parte-

hartzaileen motibazioa areagotzen dute, haien parte-hartzea sustatzeko. 

CR 2.4 Ahozko eta idatzizko narrazioa hezkuntza- eta jolas-baliabide moduan erabiltzen 

da adierazteko, transmititzeko eta jakinarazteko. 

CR 2.5 Gorputzezko eta antzerkizko adierazpen-baliabideak eta -teknikak jarduerak 

animatzeko erabiltzen dira, eta bizipen eraldatzaileak areagotzen dituzte. 

CR 2.6 Ikus-entzunezko eta informatikako teknikak eta baliabideak jarduerak animatzeko 

tresna moduan erabiltzen dira, interes handiagoa eta eguneroko bizitzarekiko lotura 

sortzeko. 

CR 2.8 Baliabideak eta teknikak sormenez egokitzen dira jardueren testuinguruetara, 

programatutako helburuak lortzea bideratzeko. 

RP 3: Hezkuntza-aisialdiko jarduerak garatzea, jolasaren bidez eta kirol-jokoen nahiz 

joko fisikoen praktikaren bidez dinamizatuta, jarritako helburuak lortzeko. 

CR 3.1 Jolasaren pedagogia jarduerak egitean aplikatzen da, jardueren hezkuntza-

garapena lortzeko, parte hartzera eta helburuak lortzera motibatuta. 

CR 3.2 Materiala hezkuntza-irizpideak erabiliz aukeratzen eta antolatzen da, jardueran 

jarritako helburuak lortzeko. 

CR 3.3 Jardueretan erabiltzen diren jolasak, materialak eta bitarteko ludikoak hautatzean, 

xede duten talderako egokitasun-irizpideak eta jardueraren testuingurua kontuan hartzen 

dira, inplikazioa, parte-hartzea eta gogobetetzea bermatzeko. 

CR 3.4 Kirol-jokoak eta joko fisikoak pertsonaren alderdi fisikoa lantzeko eta talde-lana, 

lankidetza, errespetua eta kooperazioa erakusteko erabiltzen dira, eta garapen 

pertsonalean laguntzen dute. 

RP 4: Hezkuntza-aisialdiko jarduerak egitea aire zabaleko ingurune batean, jarduerok 

zerikusia izanik naturarekin, aurreikusitako helburua lortzeko. 

CR 4.1 Ingurunearekiko errespetu- eta kontserbazio-balioak ingurumenaren 

jasangarritasun eta hobekuntzarako hezkuntza-aisialdiko jardueren bidez transmititzen 

dira. 

CR 4.2 Jarduera natura-ingurunean garatzean esku hartzen duten elementuak eta 

baldintzatzaileak kontuan hartzen dira, jarduera egitea bermatzeko, segurtasun-arauak 

beteta. 

CR 4.3 Helburuak natura-ingurunean lortzeko behar diren teknikak eta tresnak erabiliz 

garatzen dira jarduerak. 

CR 4.4 Ingurumen-hezkuntzaren baliabideak jardueretan aplikatzen dira, eta errespetua 

eta naturaren aldeko jarrerak sortzea sustatzen dituzte. 

CR 4.5 Txangoak egiteko eta kanpatzeko ekipo eta material indibiduala nahiz taldekoa 

kontserbazio-irizpideen arabera erabili eta biltegiratzen dira, haien osasungarritasuna eta 

iraupena bermatzeko. 

CR 4.6 Orientatzeko tresnak aurreikusitako lekuetara iristea lortzeko erabiltzen dira, 

jardueraren asmoa eta parte-hartzaileen segurtasuna zainduta. 

RP 5: Segurtasun-baldintzak aurreikustea, jarduerak aurreikusitakoaren arabera 

garatzen direla bermatzeko, gorabeheretan eta larrialdietan arreta-protokoloak erabilita. 



CR 5.1 Jarduerak zer ingurunetan garatuko diren, ingurune horren ezaugarrien arabera 

programatzen dira, eta parte-hartzaileak kontuan hartuta, haien segurtasuna babesteko. 

CR 5.2 Segurtasun- eta higiene-arauak bidezko erabakiak hartuta gauzatzen dira, 

kutsadurarik eta istripurik izan ez dadin. 

CR 5.3 Arrisku-egoerak aurreikusi egiten dira, horiek saihesteko, litezkeen ondorioak 

ahalik eta txikienak izan daitezen. 

CR 5.4 Litezkeen arriskuei aurre egiteko behar diren bitartekoak aurrez prestatzen dira, 

egoera bakoitzean aplika daitezkeenak aukeratuta. 

RP 6: Arreta-protokoloak gorabeheretan eta larrialdietan aplikatzea, ondorioak ahalik 

eta txikienak izan daitezen, esku hartzeko bitartekoak bermatuta. 

CR 6.1 Lehen laguntzen oinarrizko ezagutzak larrialdiei aurre egiteko aplikatzen dira. 

CR 6.2 Jarduerak garatzen diren inguruneko osasun-sareko zentroen kokapena 

identifikatu egiten da, eta zentroek ematen duten zerbitzuaren espezifikotasuna baloratu, 

baliatu behar izatea gertatzen denerako. 

CR 6.3 Botika-kutxan oinarrizko zer elementu dagoen eta kutxa hori non dagoen aurrez 

jakiten da, eta aldizka ikusten da egoera onean dagoen, erabili behar izatea suertatzen 

denerako. 

CR 6.4 Erabakitako urratsak egiten dira premia edo istripua izanez gero, litezkeen 

ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen. 

Lanbide-testuingurua 

Produkzio-bitartekoak 

Kontsulta-liburuak Material espezifikoa informazioa, materiala eta ikus-entzunezko 

ekipoak biltzeko. Material espezifikoa jarduera motaren arabera (jolasa, natura, aire 

zabala eta txangoak). Material grafikoa. Guneak girotzeko materialak eta ekipoak. Lehen 

laguntzako materialak. Administrazio-dokumentazioa. Erregistroko dokumentazioa: 

jarraipen-orriak eta jardueren ebaluazioa. Ekipo informatikoak: informazioa tratatzeko 

softwarea. Larrialdietan jarduteko protokoloak. Informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak (IKTak). 

Produktuak eta emaitzak 

Adierazpen-tekniken eta bitarteko ludikoen bidez garatutako hezkuntza-aisialdiko 

jarduerak. Taldeari egokitutako aire zabaleko jarduerak. Tekniken eta bitartekoen 

fitxategiak eta bateriak. Ingurunea ezagutzea eta errespetatzea. Jarduera seguruak. 

Jarrerak eta balioak garatzea aisialdiaren hezkuntza- eta sormen-erabileran. Egindako 

jardueren ebaluazioa eta memoria. 

Erabilitako edo sortutako informazioa. 

Kontsultako bibliografia espezifikoa. Araudiak: natura-eremuak erabiltzeko 

segurtasun-arauak; sektoreko arau espezifikoak (erantzukizun zibila, instalazioen 

segurtasuna); segurtasun-arauak material fisikoak eta kirol-materialak erabiltzeko. 

Erakunde publiko nahiz pribatuen jardueren proiektuak eta memoriak. Gizartean esku 

hartzeko programak: ikus-entzunezko ekipoak erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak. 

Bideografia espezifikoa. Sektoreko webgune espezifikoak. Sarean balia daitezkeen 

informazio- eta prestakuntza-baliabideak. Egindako jardueren txostenak eta memoriak. 

Dokumentazio grafikoa zenbait euskarritan. Istripuetan jarduteko protokoloa. Ekipoen eta 

materialen dokumentazio teknikoa. Adierazpen-, animazio- eta sormen-teknikak. 

Aisialdiko web-orri espezifikoak. 

4. konpetentzia-atala 

Izena: BEGIRALE-TALDEAK SORTZEA, ETA HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO 

AISIALDIKO HEZKUNTZA-PROIEKTUETAN TALDE HORIEK DINAMIZATZEA ETA 

GAINBEGIRATZEA. 

Maila: 3 

Kodea: UC1870_3 

Lanbide-jardunak eta jardun horiek gauzatzeko irizpideak 



RP 1: Proiektu bat garatzen ari diren begiraleen arteko elkarrizketa sustatzea, eta 

lantalde bat sortzeko urratsak ematea, jardun bateratuak egin ahal izateko. 

CR 1.1 Begirale taldearen jarduna gainbegiratzen da, jardun hori hezkuntza-

proiektuarekin edo erakundeen ideiekin bat datorrela zaintzeko, eta hezitzailearen 

garrantzia indartzen da, eredu den aldetik. 

CR 1.2 Informazioa transmititzeko teknikak eta tresnak erabiltzen dira barne-

komunikazioa sustatzeko eta taldearen parte-hartzea bultzatzeko. 

CR 1.3 Taldeak dinamizatzeko teknikak erabiltzen dira helburuak bete ahal izateko, eta 

norbanakoen jarduna taldearen jardunera egokitzen da. 

RP 2: Begiraleak proiektuko jardueren arabera hautatzea, proiektua lantalde bat 

sortuz garatzeko. 

CR 2.1 Lantaldea zenbait ezaugarri eta faktore aintzat hartuta osatzen da: proiektuaren 

beharrizanak eta berezitasuna, antolaketa eta proiektua garatzeko taldekideen 

egokitasuna. 

CR 2.2 Lantaldean sartzen diren pertsona berriei harrera egiterakoan, proiektuaren 

ezaugarrien eta helburuen berri eta antolaketaren berri ematen zaie, beren eginkizunak 

bete ditzaten. 

CR 2.3 Begiraleei laguntza ematen zaie proiektua garatzeko bidean, eta laguntza 

pertsonala eskaintzen zaie lantalde berria elkarturik mantentzeko. 

RP 3: Begirale taldeko pertsonen artean zereginak eta eginkizunak banatzea, lan 

horiek gauzatzera motibatuz eta betetzen dituztela egiaztatuz, proiektuan ezarritakoari 

erantzuteko. 

CR 3.1 Lantaldeko pertsonen profilaren arabera banatzen dira eginkizunak, eta 

proiektuaren beharrizanei erantzuten zaiela bermatzen da. 

CR 3.2 Lantaldea zereginak egitera motibatzeko kontuan hartzen dira pertsonen 

ezaugarriak, proiektuaren berezitasuna eta antolaketaren testuingurua, modu horretara 

indarguneak eta jardunaren beraren eraginkortasuna uztartzen saiatzeko. 

CR 3.3 Zereginen garapenari buruzko informazioa, prestakuntza eta orientazioa modu 

jarraituan egiten dira proiektua prestatzen, gauzatzen eta ebaluatzen den denboran, 

modu horretara helburuak betetzen direla bermatzeko. 

CR 3.4 Taldeko pertsonentzako erabakitako zeregin eta eginkizunak gainbegiratzean eta 

ebaluatzean neurri zuzentzaileak ezartzen dira, horrela badagokio, modu horretara 

proiektuaren arrakasta bermatzeko. 

RP 4: Begirale taldearen funtzionamenduan sor daitezkeen gatazkei aurre hartzea eta 

horiek kudeatzea, taldearen jardunean kohesioa bideratzeko. 

CR 4.1 Banakako eta taldeko egoera gatazkatsuak bereizten dira, horiei aurre egiteko eta 

lantaldearen jardunaren blokeoa saihesteko. 

CR 4.2 Egoera gatazkatsuen bitartekaritzan aurrez aurreko jarrerak bateratzeko 

ahalegina egiten da, talde-giroa hobetzeko. 

CR 4.3 Identifikatutako gatazketan esku hartzerakoan, inguruabarrei hobekien 

egokitutako bitartekaritza-metodologia baliatzen da, gatazka horiek konpontzen 

saiatzeko. 

RP 5: Begiraleen taldeko lan-bilerak finkatzea eta zuzentzea, esku hartzeko 

proiektuaren alderdi guztiak koordinatzeko. 

CR 5.1 Bilerak proiektuan planteatutako helburuen eta haien eraginkortasuna ziurtatzeko 

antolaketaren arabera planifikatzen dira. 

CR 5.2 Bileren deialdiak behar besteko aurrerapenez eta noiz diren, zer ezaugarri, helburu 

eta eduki dituzten jakitea bermatuko duten bitartekoak erabiliz egiten dira. 

CR 5.3 Bileretan, iritziekiko errespetua eta parte hartzeko eskubidea bermatzen dira, eta 

bertaratuei beren ideiak eta proposamenak adierazteko bide ematen zaie, denbora-

aurreikuspena aintzat hartuz eta proiektuaren helburuak lortzeko ahalegina eginez. 



CR 5.4 Bilerak egiteko eginkizunen banaketa aldez aurretik egiten da, eta bitartekoak eta 

azpiegiturak eskura izango direla ere aurrez bermatzen da, adostutako erabakiak jasotzen 

direla ziurtatuz. 

Lanbide-testuingurua 

Produkzio-bitartekoak 

Kontsulta-liburuak. Material espezifikoa. Informazioa emateko materiala. 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak). 

Produktuak eta emaitzak 

Ekonomia-kudeaketako dokumentuak. Administrazio-kudeaketako dokumentuak. 

Begiraleak hautatzea. Gatazkak kudeatzea. Bilera kolektiboak antolatzea. Eguneko gai-

zerrendak ezartzea. Aktak egitea. Proiektuei buruzko komunikazioa. Jardueren 

memoriak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa. 

Kontsultako bibliografia espezifikoa. Aisialdiari buruzko araudiak. Dokumentazio 

grafikoa zenbait euskarritan. Jardueren proiektuak eta memoriak. Aisialdiko web-orri 

espezifikoak. 

III. PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA 

1. PRESTAKUNTZA-MODULUA 

Izena: HAURRENTZAT ETA GAZTEENTZAT AISIALDIRAKO HEZKUNTZA-PROIEKTUAK 

PLANIFIKATZEA, ANTOLATZEA, KUDEATZEA ETA EBALUATZEA 

Kodea: MF1869_3 

Lanbide-prestakuntzaren maila: 3 

Konpetentzia-atal honi lotua: 

UC1869_3: Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea, antolatzea, kudeatzea eta 

ebaluatzea. 

Iraupena: 120 ordu 

1. PRESTAKUNTZA-UNITATEA 

Izena: HAURREN ETA GAZTEEN AISIALDIA GIZARTE-INGURUNEAREN TESTUINGURUAN 

JARTZEA. 

Kodea: UF1947 

Iraupena: 50 ordu 

Konpetentzia-erreferentea: Prestakuntza-unitate hau bat dator RP1, RP2 eta RP3 

erreferenteekin. 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Hezkuntza-aisialdiaren kontzeptua, hezkuntzaren esparru orokorraren barruan 

eta gaur egungo ereduen aniztasunean zer bilakaera historiko izan duen aztertzea, eta 

kontzeptua proiektuan jasotzea. 

CE1.1 Hezkuntza-aisialdiaren kontzeptualizazioak aztertzea, eta hezkuntza-esparruaren 

barruan aisialdiak izan duen bilakaera historikoaren etapak eta ezaugarriak deskribatzea. 

CE1.2 Aisialdiak haurtzaroan eta gaztaroan dituen erabilerak desberdintzea, hainbat 

ingurunetan gizartean eta hizkuntzan duen eragina balioetsiz. 

CE1.3 Hezkuntza-aisialdiaren ezaugarriak eta eginkizunak identifikatzea, eta hurbileko 

ingurunea eta gizartea eraldatzeko duen ahalmenari buruz gogoeta egitea. 

CE1.4 Esku hartzen den taldearen aldagai sozialak, politikoak eta ekonomikoak eta 

hezkuntza-beharrizanak deskribatzea, eta aldagai horiek aisialdiko jardueretan eta/edo 

proiektuetan zer eragin duten jabetzea. 

CE1.5 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko proiektuetan eta jardueretan 
aplikatzekoa den araudiaren alderdiak identifikatzea, eta esku hartzeko proiektuak 

diseinatzean alderdi horiek islatzea. 



CE1.6 Erakunde baten hezkuntza-ideien ezaugarriak eta elementuak aztertzeko prozesu 

batean, esku-hartze bat diseinatzeko beharrezkoak direnak hautatzea. 

CE1.7 Aisia eta aisialdiko proiektu bat planifikatzeko prozesuan, errealitatea aztertzea, 

talde hartzaileak gizarte-testuinguru jakin batean zer hezkuntza-beharrizan dituen 

hautematea eta hezkuntza-arloko esku-hartzeak proposatzea. 

C2: Aisialdian balioetan hezteko esparruan aplika daitezkeen hezkuntzaren, 

sozializazioaren eta parte-hartzearen inguruko kontzeptuak identifikatzea. 

CE2.1 Aisialdiko hezkuntzaren antzekoak izan daitezkeen kontzeptuak aztertzea eta 

identifikatzea. 

CE2.2 Sozializazio-prozesua, prozesu horretako eragileak eta aisialdiko hezkuntzarekin 

zer erlazio duen deskribatzea, funtsezko elementuak identifikatuz, modu horretara 

hezkuntza-jarduna koordinatzeko. 

CE2.3 Herritartasun aktiborako jardunean haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko 

jardueretan parte-hartzea eta bizipenak izatea sustatuko duten hezkuntza-estrategiak eta 

-metodoak identifikatzea. 

CE2.4 Hezkuntza-aisialdiko proiektu bat lantzeko prozesuan, balioetan hezteko 

planteamendu bat barnebilduko duten oinarrizko ildoak zehaztea, bereziki arlo hauek 

aintzat hartuta: dibertsitatea, generoa, osasuna, kontsumoa eta ingurumena. 

CE2.5 Hezitzaileek beren jardueran transmititzen dituzten balioak aztertzea eta jarduerak 

planifikatzean balio horiek aintzat hartzea. 

C3: Proiektu bati loturik aisialdian hezkuntza-arloko esku-hartze baten erreferentzia-

esparrua zehaztea 

CE3.1 Ideia-multzo baten oinarrizko ezaugarriak hautatzea, bai eta ideia horien zentzua 

erakunde baten hezkuntza-proiektuan transmititzeko estrategiak ere. 

CE3.2 Hezkuntza-proiektu baten oinarrizko egitura zein den eta egitura hori talde baten 

eguneroko jardueretan nola aplikatzen den jakitea. 

CE3.3 Hezkuntza-aisialdiko proiektu jakin baten garapen-prozesuan: 

– Proiektuaren erreferentziazko esparrua deskribatzea. 

– Proiektuaren esparruarekin loturiko helburuak finkatzea. 

– Begirale talde bateko kideek eta jarduera baten arduradunak zer eginkizun bete 

behar dituzten deskribatzea. 

Edukiak 

1. Aisialdiaren kontzeptua zenbait haur- eta gazte-ingurunetan aplikatzea. 

– Gaztedia-politiken bilakaera eta horien erlazioa aisialdiarekin Europako, Espainiako 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruetan. Aisialdiaren bilakaera historikoaren etapak 

eta ezaugarriak. 

– Erreferentziazko oinarrizko kontzeptuen aplikazioa: 

– Aisialdiko hezkuntzaren gaur egungo ereduak identifikatzea. 

– Aisiako eta aisialdiko pedagogia testuinguruan jartzea. 

– Zenbait kontzeptu: aisialdiko hezkuntza, sozializazioa, parte-hartzea eta aisialdian 

balioetan heztea. 

– Aisialdiko hezkuntzaren antzeko kontzeptuak. 

– Hezkuntza-aisialdiaren bereizgarriak eta eginkizunak. 

– Aisialdiaren esparru psikosoziologikoa aztertzeko prozesua: 

– Esku hartzeko gizarte-testuinguruak aztertzea. 



– Sozializaziorako eragileak identifikatzea eta horien bilakaera: familia, eskola, 

gizarte-testuingurua, taldea, komunikabideak eta eragile horien eragina aisialdiko 

jardueren garapenean. 

– Lan egiten den taldearen aldagai sozialak, kulturalak, politikoak, ekonomikoak eta 

hezkuntza-beharrizanak aztertzea. 

– Errealitatearen diagnostiko bat egitea, eta horretarako, hartzaileek zer hezkuntza-

beharrizan dituzten hautematea. 

– Begirale taldearen ezaugarri psikoebolutiboak identifikatzea. 

- Gaur egungo gizartean aisialdiaren bereizgarriak zein diren zehaztea. 

– Aisialdiaren erabilera haurtzaroan eta gaztaroan. 

– Haurren eta gazteen aisialdian esku hartzen duten eragileen bereizgarriak 

zehazteko prozesua. 

– Gazteen asoziazionismoaren, boluntarioen eta aisialdiko asoziazionismoaren 

azterketa: Eredu asoziatiboen eta antolatutako parte-hartze asoziatiboaren bidez 

balioetan heztearen garrantzia. 

– Aisialdiaren esparruan diharduten enpresen azterketa: Tipologiak, esku-hartze 

sektoreak eta araubide juridikoa. 

– Haurren eta gazteen aisialdiko zentroen azterketa: Eginkizunak, ezaugarriak eta 

araubide juridikoa. 

– Haurren eta gazteen aisialdiaren esparruan esku-hartze publikoaren azterketa. 

2. Hezkuntza-estrategiak aisialdian aplikatzea 

– Aisialdian hezkuntza-estrategiak zehazteko prozesua 

– Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko jardueretan parte-hartzea eta bizipenak 

izatea sustatzen duten hezkuntza-estrategiak eta -metodoak identifikatzea eta zehaztea. 

– Ideia-multzo baten eta horiei loturiko estrategien oinarrizko bereizgarriak zehaztea. 

– Aisialdiko proiektuan balioetan heztea: 

– Hezkuntza-aukeren ideia-multzoen azterketa: jardueren koherentzia, erakundearen 

edota elkartearen ideiak eta balioak. 

– Hezitzaileek jardueraren garapenean transmititzen dituzten balioak aztertzea. 

– Balioen transmisioan estrategiak eta teknikak zehazteko prozesua. 

– Aisialdiko jardueretan balioetan hezteko ahaleginarekin lotura duten kontzeptuak 

eta ezaugarriak. 

– Balioetan hezteko planteamendu bat osatuko duten oinarrizko ildoak 

sistematizatzea, bereziki arlo hauek aintzat hartuta: dibertsitatea, generoa, osasuna, 

kontsumoa eta ingurumena. 

– Parte-hartzea aisialdiko hezkuntzarako helburutzat eta metodotzat erabiltzea. 

– Taldeekin esku hartzeko prozesuak: 

– Talde motak eta haien bereizgarriak. 

– Taldeak ingurunera moldatzeko metodoak. 

– Talde baten barnean eginkizunak zehaztea. 



3. Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuak diseinatzea. 

– Hezkuntza-proiektu baten oinarrizko egitura eta talde baten eguneroko jardueretan 

egitura horren aplikazioa sistematizatzea. 

– Erakunde baten hezkuntza-ideien ezaugarriak eta elementuak aisialdiko esku-

hartze batean aplikatzea. 

– Proiektuaren erreferentzia-esparrua garatzea. 

– Begiraleen eta jardueraren arduradunaren oinarrizko eginkizunak identifikatzea. 

2. PRESTAKUNTZA-UNITATEA 

Izena: AISIALDIKO HEZKUNTZA-PROIEKTUAK PROGRAMATU, GAUZATU ETA HEDATZEA 

Kodea: UF1948 

Iraupena: 70 ordu 

Konpetentzia-erreferentea: Prestakuntza-unitate hau bat dator RP4, RP5, RP6. 

RP7 eta RP8 konpetentzia-erreferenteekin. 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuak diseinatzea atal 

guztiak jasoz. 

CE1.1 Aisialdiko proiektu bat lantzeko prozesuan eta zehazki talde baten eta 

ingurunearen ezaugarriak zehazteko zereginean, jardueren proiektu bat garatzea, 

besteak beste elementu hauek jasota: 

– Helburuen zehaztapena, proiektuaren egitura eta metodoa. 

– Jardueren deskribapena, tenporalizazioa eta erritmoa. 

– Proiektuaren logistika (bitartekoak eta baliabideak). 

– Eboluzio-prozesua. 

CE1.2 Proiektuak diseinatzeko prozesu batean, proiektu horiek aisialdiko hezkuntza-

ikuspegi batetik lantzeko estrategiak zehaztea, begiraleen taldearekin modu 

koordinatuan. 

CE1.3 Aisialdiko hezkuntza-jarduera bat garatzeko kokapena hautatzean aintzat hartu 

beharreko elementuak identifikatzea. 

C2: Aisialdiko proiektu bat garatzean, aurreikusitako jardueren korrelazioa bideratuko 

duten oinarrizko elementuak eta prozedurak zehaztea. 

CE2.1 Talde hartzailearen eta ingurunearen ezaugarrien artean jardunaren 

komunikazio ulergarria eta motibatzailea lantzeko aukera eman dezaketenak bereiztea. 

CE2.2 Proiektu baten inguruko iradokizunak jasotzeko prozesu batean, pertsona 

hartzaileen nahiz begiraleen iradokizunak jasotzeko prozedurak lantzea, eta azken 

horiekin batera iradokizun horiek proiektuan jasotzea egokia den ala ez balioestea. 

CE2.3 Aisialdiko proiektu bat garatzeko prozesuan, programazio batean 

planifikatutako jarduera bat ezin denean egin, horren ordezko beste jardun bat zehaztea, 

planteatutako helburuekin bat datorrena. 

CE2.4 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko hezkuntza-arloko esku-hartze batean 

diharduten begiraleen eta beste erakunde eta eragile batzuen artean izan daitezkeen 
koordinazio-mekanismoak eta -instantziak identifikatzea. 



CE2.5 Proiektu bat gauzatzean, begiraleak aisialdiko egitasmoetan balioak 

transmititzeko eredutzat hartzea sustatuko duten jardunbideak identifikatzea. 

C3: Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko hezkuntza-proiektuetan 

aplika daitekeen ebaluazio-prozedura bat lantzea. 

CE3.1 Aisialdiko hezkuntza-proiektuen parte-hartzezko eta etengabeko ebaluazio-

prozedurak deskribatzea. 

CE3.2 Aisialdiko proiektu baten azterketa-prozesu batean: 

– Gauzatzea ikuskatzeko erabilitako prozedurak berrikustea. 

– Taldeko ebaluazio bat egiten dela egiaztatzea. 

– Adierazitako hobekuntza-estrategien bidez memoria ebaluatzea. 

CE3.3 Hezkuntza-aisialdiko proiektuen oinarrizko elementuak eta hobetzeko 

proposamenak jasoko dituen ebaluazio-fitxa baten eredua zehaztea. 

CE3.4 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko jardueren proiektu baten amaierako 

memoria/txosten baten gidoia lantzea, eta hor jasotzea etorkizuneko jardunak hobetzeko 

erabil daitekeen informazioa. 

C4: Aisialdiko proiektuetan aplikatzekoak diren kudeaketa- eta administrazio-

prozedurak eta lege-esparrua bereiztea. 

CE4.1 Jarduera bat prestatu eta garatzean, aplikatzekoak diren araudiei buruzko zer 

alderdi eduki behar den kontuan identifikatzea. 

CE4.2 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko hezkuntza-proiektu baten 

arduradunak bete behar dituen ordezkaritza-eginkizunak zein diren jakitea. 

CE4.3 Hezkuntza-aisialdiko proiektu bat garatzean hartu beharreko administrazio-

erabakien prozesu batean, proiektu jakin baten ekonomia-kudeaketarako oinarrizko 

alderdiak deskribatzea eta lantzea. 

C5: Gizartean proiektuaren berri emateko erabiltzen diren komunikazio-prozedurak 

eta -bitartekoak aztertzea. 

CE5.1 Hezkuntza-aisialdiko esku-hartze bat hobetzeko beste eragile batzuekin 

koordinatu beharko liratekeen alderdiak identifikatzea. 

CE5.2 Ingurune jakin batean diharduten hezkuntza-eragileek sarean lan egiteak 

dakarren hezkuntza-eraginkortasunaren hobekuntza aintzat hartzea. 

CE5.3 Jarduera bat hedatzeko prozesuan, egin beharreko ekintzen segida 

planifikatzea, bitartekoak, hartzaileak eta hizkuntzak kontuan hartuta.  

Edukiak 

1. Aisialdiko esku-hartzeetan planak eta programak diseinatzea 

– Prestakuntza-fasea 

– Proiektuaren erreferentzia-esparruari, egiturari eta metodoari loturiko helburuak 

zehaztea. 

– Aisialdiko hezkuntzako edukiak identifikatzea. 

– Jarduerak planifikatzea eta horien hurrenkera zehaztea. 

– Aisialdian hezkuntza-jarduerak erabiltzea. 



– Aisialdiko hezkuntza-jarduera bat egiteko kokapena aukeratzean zer elementu hartu 

behar diren kontuan identifikatzea. 

– Proiekturako bitartekoak eta baliabideak hautatzea eta erabiltzea. 

– Aisialdiko proiektu bat garatzean, aurreikusitako jardueren korrelazioa erraztuko 

duten funtsezko elementuak eta prozedurak testuinguruan jartzea. 

– Jardueren fitxak egitea 

– Hezkuntza-aisialdiko proiektu bat garatzean kontuan hartu beharreko 

administrazio-erabakiak aztertzea. 

– Gauzatze-fasea 

– Hartzaileen nahiz begirale taldeko kideen iradokizunak jasotzeko dinamikak eta 

prozedurak. 

– Gauzatzea gainbegiratzeko erabili diren prozedurak identifikatzea. 

– Planifikatutako jarduera bat ezin bada egin, egitarauan bestelako jarduerak nola 

definitu zehazteko prozedurak. 

– Begiralea balioak transmititzeko eredutzat harturik haren irudia sustatzera 

bideratutako dinamikak. 

– Ebaluazio-fasea 

– Parte-hartzezko eta etengabeko ebaluazio-prozedurak erabiltzea haurrentzako eta 

gazteentzako aisialdiko hezkuntza-proiektuak ebaluatzeko. 

– Jarduerak eta prozesuak ebaluatzeko dinamikak. 

– Taldeko ebaluazio baten garapena egiaztatzeko metodoak. 

– Hezkuntza-aisialdiko proiektuen oinarrizko elementuak eta hobetzeko 

proposamenak jasoko dituen ebaluazio-fitxa baten eredua lantzea. 

– Memorian agertu beharreko edukiak eta horiei loturiko hobekuntza-estrategiak 

sistematizatzea. 

– Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko jardueren proiektu baten amaierako 

memoria/txostena diseinatzea eta egitea. 

2. Aisialdiko proiektuetan aplikatzekoa den araudia aplikatzea 

– Aplikatzekoak diren araudien harira, jarduera bat prestatzean eta garatzean zer 

alderdi hartu behar diren kontuan identifikatzea. 

– Haurren eta gazteen esparruan aisialdiko jardueretan aplikatzekoak diren 

erkidegoko araudiak aplikatzea, baita aisialdiko jardueretan eragina duten beste arau-

esparru batzuk ere. 

– Aisialdiko jarduerek sortutako ingurumen-inpaktua aztertzea. 

– Aisialdiko jardueretan osasun-araudia aplikatzea. 

– Aisialdiko jarduerak segurtasun-neurrien eta istripuei aurrea hartzeko neurrien 

arabera egokitzea. 

– Administrazio-baimenak edo -jakinarazpenak kudeatzeko eta izapidetzeko 

prozesua. 

– Administrazioarekiko harreman-protokoloak aisialdiko proiektua gauzatu aurretik, 

bitartean eta ondoren. 



3. Baliabideen kudeaketa aisialdiko proiektuetan 

– Giza baliabideak kudeatzea 

– Funtzionamenduko organigramak garatzea 

– Aisialdiko proiektuetan parte hartzen duen giza taldea antolatzea. 

– Baliabide ekonomikoak kudeatzea 

– Aisialdiko jardueren garapenari loturiko kudeaketa ekonomikoa. 

– Kudeaketa ekonomikoa egokitzea orekatua eta jasangarria izan dadin. 

– Administrazio-metodoak eta -prozedurak. 

– Baliabide materialak kudeatzea 

– Aisialdiko jarduerak egiteko behar den ekipamendua aztertzea eta hautatzea. 

4. Beste eragile batzuekiko koordinazioa 

– Beste eragile batzuekin koordinatu beharreko alderdiak aztertzea. 

– Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko hezkuntza-proiektu baten arduradunak 

bete beharreko ordezkaritza-eginkizunak egituratzea. 

– Aisialdiko jardueretan parte hartzen duten adingabekoen guraso edo tutoreekiko 

harremana. 

– Ingurune jakin batean diharduten hezkuntzako eragileen sareko lana eskatzen 

duten alderdiak identifikatzea. 

– Behar bereziak dituzten adingabeekin lan egiten duten hezitzaileekiko harremana. 

5. Aisialdiko proiektua hedatzeko ekimenak aplikatzea 

– Talde hartzailearen eta ingurunearen ezaugarrien artean jardunaren komunikazio 

ulergarria eta motibatzailea lantzeko aukera eman dezaketenak bereiztea. 

– Gizartean proiektuaren berri emateko erabiltzen diren protokoloak, prozedurak eta 

komunikabideak, proiektua modu egokian hedatzeko bitartekoak, pertsona hartzaileak 

eta hizkuntzak kontuan hartuta. 

– Aisialdiko proiektuen hedapenean erabiltzen diren komunikazio-teknikak. 

Orientabide metodologikoak 

Modulu honi dagozkion prestakuntza-unitateak nahieran programa daitezke, baina 

hobea da lehendabizi 1. prestakuntza-unitatea ikastea. 

Ikasleentzako sarrera-irizpideak 

Eranskin honetan adierazten den lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria arautzen 

duen Errege Dekretuaren 4. artikuluak araututakoak izango dira. 

2. PRESTAKUNTZA-MODULUA 

Izena: TALDE- ETA HEZKUNTZA-PROZESUAK HAURREN ETA GAZTEEN AISIALDIAN 

Kodea: MF1867_2 

Lanbide-prestakuntzaren maila: 2 

Konpetentzia-atal honi lotua: 



UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren portaera eta 

eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta. 

Iraupena: 30 ordu 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Haur- eta gazte-garapenaren ezaugarri diren alderdien artean, aisialdian aplika 

daitezkeenak identifikatzea, jarduerak beraietan parte hartzen dutenak kontuan hartuta 

egokitzeko. 

CE1.1 Bilakaeraren garapenak dituen faseen oinarrizko ezaugarriak zehaztea 

haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan, ezaugarriok sozializazio-prozesuari lotuta. 

CE1.2 Dituzten adinak zehazten diren haur- eta gazte-taldeekin egiten diren jarduerak 

garatzeko kasu praktiko batean: 

– Ekintzen segida zehaztea. 

– Jarduerak aukeratzea parte-hartzaileen garapen pertsonalaren eta kultura-

ezaugarrien eta ezaugarri sozioekonomikoen arabera. 

CE1.3 Zenbait motatako pertsona-taldeei egokitutako komunikazio-baliabideak 

identifikatzea, adina edo egoera kontuan hartuta. 

CE1.4 Behaketa-teknikak aukeratzea, adin-taldeen ezaugarri orokorrak eta parte-

hartzaileen ezaugarri bereziak zehazteko. 

CE1.5 Hautematea zer desberdintasun dauden jardueretan parte hartzen duten 

taldeen eta pertsonen garapen ebolutiboaren eta errealitate kultural, sozioekonomiko eta 

abarraren artean. 

C2: Esku hartzeko edukiak eta estrategiak aukeratzea, pertsonen eta taldeen 

dibertsitatearen arabera. 

CE2.1 Desgaitasunen ezaugarriak deskribatzea, kontuan hartuta zer ondorio dituzten 

aisialdiko jardueren garapenean. 

CE2.2 Trataera positiboa ematea jardueraren inguruan agertzen diren kultura-

dibertsitateen ezagutzari, errespetuan oinarritutako lan-teknikak eta -estrategiak 

aplikatuta. 

CE2.3 Arazoak dituzten pertsonak barruan dituen talde baterako jarduerak 

prestatzeko kasu praktiko batean: 

– Aisialdiko jarduerak antolatzea xede duten kolektiboaren arabera. 

– Konponbideak proposatzea banakako edo taldekako arazoetarako, zuzenean edo 

zerbitzu espezializatuetara bideratuta. 

Genero-ikuspegitik, ezaugarri bereizgarri nagusiak deskribatzea, garrantzitsuak 

badira aisialdiko testuinguruetan aplikatuak izateko. 

C3: Talde-teknikak aplikatzea haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko jardueretan. 

CE3.1 Talde-arazoak dituen kolektibo batekin aisialdiko jarduera bat garatzeko kasu 

praktikoa: 

– Talde-dinamikako teknikak aukeratzea eta erabiltzea. 

– Gatazkak kudeatzeko prozedurak aukeratzea eta erabiltzea. 

CE3.2 Esku-hartze talde bat osatzen duten pertsonak deskribatzen diren kasu 
praktiko batean, taldeko kide bakoitzaren integrazioa, kohesioa eta komunikazioa 

bultzatzeko balio duten baliabideak eta teknikak identifikatzea 



CE3.3 Animazio-teknikak deskribatzea, talde baten bilakaeraren egoerak eta faseak 

kontuan hartuta. 

CE3.4 Inklusioa sustatzen duten estrategiak deskribatzea, hezkuntza-aisialdiko 

jarduerak aprobetxatzeko eta baliatzeko. 

CE3.5 Begirale batek lantaldeetan eta haur- eta gazte-taldeekin bete beharreko 

eginkizunak zerrendatzea. 

Edukiak 

1. Haur- eta gazte-garapen psikosozialaren aplikazioa aisialdiko jardueren 

proposamenetan. 

– Garapen pertsonalaren faseen ebaluazioa: etapak haur- eta gazte-garapenean, 

garapen integrala haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztaroan. 

– Arloen identifikazioa haurren, nerabeen eta gazteen garapenean. 

– Aisialdiko jardueren lehentasunak eta proposamenak ebaluatzeko sistematika, adin-

taldeen eta/edo bilakaera-faseen eta heldutasun-mailaren arabera. 

– Hezkuntza-inplikazioak garapen- eta heldutasun-mailen arabera ebaluatzeko 

teknikak. 

– Jardueretan esku hartzen dutenen heldutasun-mailen eta errealitatearen arteko 

aldeetan, hezkuntza-ebaluazioa eta -interbentzioa egiteko prozedurak. 

– Gazteen garapen psikosozialari eta soziologiari buruzko informazio-iturriak aztertu 

eta kudeatzeko sistematika. Haurren eta gazteen kultura-adierazpenen azterketa. 

2. Hezkuntza-arloan esku hartzeko teknikak norbanakoen eta taldeen dibertsitatearen 

arabera. 

– Haurren eta gazteen aisialdiko jardueretan gizarte-integrazioa lortzeko estrategiak. 

Gizarteratzea zailtzen duten arrazoien azterketa: kulturalak, sozioekonomikoak, etab. 

– Jokabide asozialak, arrazistak eta/edo xenofoboak prebenitzeko eta hautemateko 

oinarrizko teknikak eta baliabideak. Behatzeko eta esku hartzeko teknikak. 

– Desgaitasuna dutenekin lan egiteko teknikak: desgaitasun motak, ezaugarriak eta 

orientabideak. 

– Kulturarteko hezkuntzaren alde esku hartzeko estrategiak eta teknikak. 

– Hezikidetzarako metodologia: rolen eratze soziala, dibertsitatea, intimitatea eta 

abar. 

– Banakoen eta taldeen aldaketetan jarduteko eta ebaluatzeko prozedurak: 

desgaitasunak eta disfuntzioak, kultura-dibertsitatea, arazo sozialak edo ekonomikoak, 

generoa eta abar. 

– Banakako problematikak eta gizarte-problematikak lantzen dituzten oinarrizko 

zerbitzu espezializatuen identifikazioa: gizarte-zerbitzuen oinarrizko sareak. 

3. Talde-teknikak haurren eta gazteen aisialdiko jardueren garapenean. 

– Taldeak ebaluatzeko eta kudeatzeko metodologia: tipologia, elementuak eta rolak; 

faseak taldeen garapenean eta bilakaeran; talde-dinamikak. 

– Ezaugarri bereizgarrien eta bestelakoen ebaluazioa aisialdiko taldeetan. 

– Talde-tekniken azterketa eta aplikazioa (aurkezpena eta komunikazioa, ezagutza 
eta konfiantza; finkapena, kohesioa, integrazioa eta talde-giroa; komunikazioa eta 



lankidetza; talde-azterketa eta -ebaluazioa; gatazken kudeaketa; erabakiak hartzea; eta 

abar). 

– Begiraleak taldean betetzen dituen eginkizunen ebaluazioa: dinamizazioa, 

integrazioa, taldean partaidetza eta komunikazioa sustatzea, egoera arazotsuetan edo 

talde-krisietan esku hartzea. 

Ikasleentzako sarrera-irizpideak 

Eranskin honetan adierazten den lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria arautzen 

duen Errege Dekretuaren 4. artikuluak araututakoak izango dira. 

3. PRESTAKUNTZA-MODULUA 

Izena: ANIMAZIO-TEKNIKAK ETA -BALIABIDEAK AISIALDI-JARDUERETAN 

Kodea: MF1868_2 

Lanbide-prestakuntzaren maila: 2 

Konpetentzia-atal honi lotua: 

UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak erabiltzea. 

Iraupena: 60 ordu 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Animazio-, adierazpen- eta sormen-teknikak aplikatzea beren artean 

konbinatuta, interesgune edo animazio-ardatz bat oinarri hartuta, jarduerak antolatzeko. 

CE1.1 Zenbait interesgune proposatzea jarduera-programa baterako, kontuan hartuta 

erakundearen helburuak, ustezko jasotzaileak eta testuinguru jakin bat. 

CE1.2 Testuinguru jakin batean kokatuta dagoen eta talde zehatz bat duen kolonia 

edo kanpamentu bat prestatzeko kasu praktiko batean: 

– Interesguneak aukeratzea. 

– Bakoitzaren erabilera-segida antolatzea, erreferentzia moduan hartzeko eguneroko 

jardueretan. 

– Helburuak zehaztea, eta helburu horiei erantzuteko teknikak ezartzea eta 

koherentziaz erlazionatzea. 

CE1.3 Jarduerak prestatzea zenbait baliabiderekin eta proposatutako helburuei 

lotutako hezkuntza-guneetan. 

CE1.4 Haurren eta gazteen aisialdiko jarduera tematikoen testuinguruari aplika 

dakizkiokeen teknika sortzaileak deskribatzea. 

C2: Animazio-, adierazpen- eta sormen-teknikak aplikatzea aisialdiko jardueren 

garapenean. 

CE2.1 Aurrez zehaztutako xede-talde batera eta testuinguru batera egokitutako 

adierazpen-, animazio- eta sormen-teknikak aplikatzea. 

CE2.2 Lortu nahi diren helburuen eta erreferentziazko taldearen araberako 

adierazpen-, animazio- eta sormen-teknikak aukeratzea. 

CE2.3 Jarduera-programa bat antolatzeko kasu praktiko batean: 

– Jarduerak aukeratzea, haien zentzua oinarrituta eta taldearen ezaugarrietara 
egokituta. 



– Jarduera bakoitzari lotutako esparru hauetako teknikak erabiltzea: adierazpen 

plastikoa, adierazpen musikala, kultura tradizionala, dantza, jolas dramatikoa, literatura-

adierazpena, adierazpen grafikoa eta ikus-entzunezkoa. 

CE2.4 Animazio- eta adierazpen-prozedurak deskribatzea, interesa eta partaidetza 

sustatzen dituzten egungo prozedura eta hizkuntza teknikoen bidez. 

CE2.5 Taldearen sormena sustatzen duten jarduera-proposamenak egitea. 

C3: Jokoa ezaugarritzea eta antolatzea, haren pedagogia zehazten duten eta esku 

hartzeko beste modu batzuetatik bereizten duten alderdiak identifikatuta. 

CE3.1 Jokoaren ezaugarriak zehaztea, haurren eta gazteen aisialdian erabil daitekeen 

hezkuntza-baliabide moduan. 

CE3.2 Jokoak deskribatzea, zenbait helburu, adin-talde eta testuinguru kontuan 

hartuta. 

CE3.3 Jokoak gauzatzeko materiala eta bitartekoak aurreikustea, jarritako hezkuntza-

helburuak kontuan hartuta. 

CE3.4 Batez ere fisikoak diren jokoak prestatzeko kasu praktiko batean: 

– Pertsonaren ezaugarriak, talde-lana eta lankidetza kontuan hartuta aukeratzea 

jokoak. 

CE3.5 Jolas-jarduerak testuinguru jakin batean antolatzeko kasu praktiko batean: 

– Zenbait motatako jokoak antolatzea: joko handiak, lankidetzazko jokoak, joko 

tradizionalak, joko fisikoak, kirol-jokoak eta bestelakoak. 

C4: Natura-ingurunea eta txangozaletasuna erabiltzea hezkuntza-baliabide moduan 

aisialdiko jardueretan. 

CE4.1 Ingurumen-hezkuntzako jardueretan zer balio transmiti daitezkeen 

identifikatzea. 

CE4.2 Gutxienez hiru eguneko txango edo ibilaldi motako jarduera bat antolatzeko 

kasu praktiko batean: 

– Naturaren eta naturaz gozatzearen aldeko jarrerak sustatzen dituzten teknikak, 

bitartekoak eta tresnak aurreikustea. 

– Naturaren aldeko jarrerak sustatzen dituzten helburuak finkatzea. 

– Kokapena aukeratzea. 

CE4.3 Kanpamentu bat egiteko behar diren elementuak deskribatzea, bai eta behar 

diren materialak zerrendatzea ere. 

CE4.4 Aire zabaleko jarduera bat aurreikusten den kasu praktiko batean: 

– Banakoen eta taldearen oinarrizko ekipoa deskribatzea. 

– Motxila batean behar den materiala antolatzea. 

CE4.5 Kanpatze edo kanpamentu bat antolatzen den kasu praktiko batean: 

– Zenbait kanpin-denda jartzea eta banatzea gorabehera geografikoen eta 

klimatologiaren arabera. 

– Kanpin-dendak desmuntatzea eta mantentze-sistemak erabiltzea. 

CE4.6 Mapa, iparrorratza eta/edo Global Positioning System-ak (GPS) erabiltzen diren 

orientazio-jarduerak antolatzeko kasu praktiko batean: 



– Maparen sinbologia interpretatzea. 

– Ibilbideak zehaztea eta egitea, eta erabakitako segurtasun-irizpideei eustea. 

C5: Oinarrizko segurtasun-baldintzak ezartzea, jarduerak aire zabalean egiteko. 

CE5.1 Segurtasun eta osasunerako arrisku diren elementuak identifikatzea 

hezkuntza-aisialdiko zenbait testuinguru, ingurune eta egoeratan, haiei aurrea hartzeko. 

CE5.2 Aire zabaleko jarduerak egin daitezkeen inguruneetan eta jardueretan aplikatu 

beharreko higiene-arloko eta istripuen prebentziorako neurriak deskribatzea. 

CE5.3 Aire zabaleko jarduera bat naturan antolatzeko kasu praktiko batean: 

– Jarduerak antolatzean eta garatzean, arriskuei aurrea hartzeko neurriak zehaztea, 

jarduerak egingo diren lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 

C6: Arreta-teknikak zehaztea larrialdietarako, kontuan hartuta zer-nolako 

erantzukizuna dagokion begiraleari. 

CE6.1 Istripua izan duten pertsonentzako lehen laguntzako eta arretako oinarrizko 

teknikak erabiltzea, eta aplikatu behar ez diren teknikak baztertzea, beste lanbide-

sektore batzuen espezifikoak izateagatik edo arrisku handiegia izateagatik. 

CE6.2 Natura- eta hiri-inguruneko jarduera-kasu praktiko batean: 

– Aurrez identifikatu beharreko osasun-arloko, segurtasun-arloko eta babes zibileko 

sareko baliabideak deskribatzea. 

CE6.3 Adieraztea zein den larrialdietako botika-kutxa batek gutxienez izan behar duen 

edukia, eta esatea zertarako balio duen aukeratutako produktu bakoitzak. 

CE6.4 Arrisku-, istripu- edo gaixotasun-egoeretako jarduera-segidak deskribatzea, 

eta aplikatu behar ez diren teknikak baztertzea, beste lanbide-sektore batzuen 

espezifikoak izateagatik edo arrisku handiegia izateagatik. 

Edukiak 

1. Interesguneen edo animazio-ardatzen balioespena animazio-tekniken eta -bitartekoen 

aplikazioan. 

– Adierazpen- eta animazio-teknikak aukeratzea interesguneen edo animazio-

ardatzen bidez. 

– Adierazpenaren psikopedagogia: teoria eta ezaugarriak. 

– Ludikotasuna, adierazpen sortzailea eta identitate soziokulturalak balioestea. 

– Adierazpen-teknikak eta -baliabideak aplikatzeko metodologiak. 

– Jarduera globalizatuak: kontzeptuak, ezaugarriak eta funtsa. 

– Gai globalizatzaileen diseinua eta garapena. 

– Jarduera globalizatuen garapena. 

– Hizkuntzak, teknikak eta bitartekoak integratzeko metodoak. 

– Sormena balioestea aisialdiko jardueren eskaintza diseinatzean. 

– Teknikak eta baliabideak sormena sustatzeko. 

– Jarduera-baliabideen fitxategia egiteko metodologia: jarduerak erregistratzeko 

fitxa. 



– Jarduera globalizatuei eta sormenari buruzko informazio-iturrien azterketa eta 

kudeaketa. 

2. Animazio-, adierazpen- eta sormen-teknikak. 

– Adierazpen-teknikak eta -bitartekoak balioestea: ahozko adierazpena, adierazpen 

plastikoa, gorputz- eta antzerki-adierazpena, musika-adierazpena eta sormen-tailerrak. 

– Ikus-entzunezko adierazpen-bitartekoen eta bitarteko informatikoen azterketa: 

hezkuntza-zentzua, motak eta baliabideak. 

– Ikus-entzunezko hizkuntzek aisialdian duten hezkuntza-balioa eta -

erabilgarritasuna. 

– Informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IK) aplikagarritasuna aisialdiko 

hezkuntza-testuinguruetan. 

– Ikus-entzunezko adierazpen-teknikak eta -bitartekoak. 

– Teknika eta baliabide informatikoak. 

– Multimedia-baliabideak 

– Animazio-teknika batzuen tipologia eta aplikazioa: 

– Dantzak eta abestiak. 

– Ipuinak eta kontakizunak. 

– Festa tradizionalak eta folklorearen baliabide ludikoak. 

– Azokak edo “kermezak”. 

– Gau-emanaldiak: Ezaugarriak, motak, erritmoa eta gidatzea. 

– Jardunaldiak–gaia. 

– “Rallyak” eta “Gynkanak”. 

– Kalejirak eta kabalkadak. 

– Jai tradizionalak eta herri-folklorea. 

– Jarduera multiformeak eta bestelakoak. 

– Animazio-teknikak dinamizatzeko eta girotzeko metodoak: motibazioa, erritmoak 

eta abar. 

– Animaziorako, adierazpenerako, jarduera ludikoetarako eta herri-tradizioetarako 

teknikei eta bitartekoei buruzko informazio-iturrien azterketa eta kudeaketa. 

3. Jokoaren teknika pedagogikoak. 

– Jokoaren pedagogia eta hezkuntza-balioa. 

– Jokoaren funtzioak garapen pertsonalean. 

– Jokoaren eta jarduera ludikoaren balio sozial eta kulturalaren azterketa. 

– Jokoen eta bitarteko ludikoen azterketa eta aplikazioa. 

– Jokoak antolatzeko eta katalogatzeko sistematika: helburuen, adinen, 

testuinguruen eta abarren arabera. 

– Jokoen eta jarduera ludikoen garapena eta antolaketa: faseak, materialak eta abar. 

– Sistematika jokoak erregistratzeko euskarrien garapenean. 



– Bitarteko ludikoak: motak, ezaugarriak eta aplikagarritasuna. 

– Monitoreak jokoan parte hartzeko metodologia: funtzioak eta dinamizazioa. 

– Jokoen eta jostailuen arteko erlazioaren azterketa. 

– Baliabide ludikoen zentroen ebaluazioa: definizioa eta ezaugarriak. 

– Jokoak egokitzeko, eraldatzeko eta sortzeko metodoak. 

– Jokoei eta jostailuei buruzko informazio-iturrien azterketa eta kudeaketa. 

– Joko fisikoen eta kirol-jokoen azterketa: kirol tradizionalak, motak, ezaugarriak eta 

funtzioak. Antolaketa testuinguru soziokulturalaren arabera. 

– Sistematika joko fisikoak eta kirol-jokoak antolatzeko zenbait testuingurutan: 

helburuak, materialak, arauak, baldintzak eta abar. 

– Kirol tradizionalak aisialdiko jardueren garapenean aplikatzea. 

– Nagusiki fisikoak eta kirol-arlokoak diren jarduerei buruzko informazio-iturrien 

azterketa eta kudeaketa. 

4. Ingurumen-hezkuntzako teknikak 

– Ingurumen-hezkuntzaren oinarrien aplikazioa aire zabaleko jardueretan. 

Ingurumen-hezkuntzaren balioak. 

– Natura- eta hiri-ingurunearen azterketa jolas- eta hezkuntza-baliabide moduan: 

aukerak eta baldintzak. 

– Jarduera motak natura-ingurunean: deskribapena, ezaugarriak, abantailak eta 

mugak. 

– Ingurunea ezagutzeko/ikertzeko teknikak. 

– Orientazio-teknikak. 

– Txangozaletasun-arloko teknikak eta baliabideak. 

– Ibilbideak eta kanpamentuak: diseinua, antolaketa, bitartekoak, materialak eta 

segurtasun-neurriak. 

– Ibilbideen eta kanpamentuen tipologia eta ezaugarriak. 

– Kanpatzeko teknikak: materialak, instalazioak, kontserbazioa, egokitasuna, 

kokalekuak eta abar. 

– Ibilbideak eta kanpalekuak antolatu eta diseinatzeko sistematika. 

– Material indibidualaren eta komunitarioaren erabilera eta mantentzea. 

5. Arriskuen ebaluazioa eta prebentzioa ingurumen-jardueretan: segurtasuna eta 

osasungarritasuna. 

– Aisialdiko jardueretan sor litezkeen arrisku eta istripuen kausak eta egoerak 

hautemateko sistematika. 

– Testuinguruen arabera aplika daitekeen segurtasun- eta higiene-araudiaren 

azterketa eta aplikazioa; arriskuak katalogatzea, ebaluatzea eta prebenitzea. 

– Prebentzio-, segurtasun- eta kontrol-neurrien aplikazioa testuinguruen, egoeren, 

uneen, jardueren eta parte-hartzaileen arabera. 

– Esku hartzeko hurbileko eta urrutiko osasun-sareko eta babes zibileko sistemako 

elementuen ebaluazioa: identifikazioa, kokapena, esku-hartze esparruak eta abar. 



– Esku hartzeko protokoloak, oinarrizko osasun-neurriak, lehen laguntza emateko 

teknikak, eta istripua izan dutenen garraioa zenbait istripu-kasutan, eta esku-hartze 

esparruak mugatzea. 

– Larrialdietako botika-kutxa bat erabiltzea eta osatzea. 

– Erantzukizun zibila eta penala: kontzeptuak eta norainokoa. 

– Aseguruen kudeaketa, haurren eta gazteen aisialdiko jardueretarako. 

– Ingurumen-hezkuntzari, kanpismoari eta txangozaletasunari lotutako jarduerei 

buruzko informazio-iturrien azterketa eta kudeaketa. 

Ikasleentzako sarrera-irizpideak 

Eranskin honetan adierazten den lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria arautzen 

duen Errege Dekretuaren 4. artikuluak araututakoak izango dira. 

4. PRESTAKUNTZA-MODULUA 

Izena: AISIALDIKO BEGIRALE TALDEA KOORDINATU ETA DINAMIZATZEA 

Kodea: MF1870_3 

Kualifikazio-maila: 3 

Konpetentzia-atal honi lotua: 

UC1870_3: Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko 

hezkuntza-proiektuetan talde horiek dinamizatzea eta gainbegiratzea. 

Iraupena: 80 ordu 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Hezkuntza-eragileei orientatutako komunikazio instituzional eta pertsonaleko 

oinarrizko teknikak aplikatzea, aisialdiko jardueren garapenean informazioa 

transmititzeko. 

CE1.1 Komunikazio bertikaleko teknikak bereiztea aisialdiko erakundeetan. 

CE1.2 Hezkuntza-eragileen artean komunikazio horizontaleko teknikak zerrendatzea. 

CE1.3 Talde bateko pertsonen artean informazioa helarazteko protokoloak diseinatzea eta 

erabiltzea, haien arteko feedbacka ziurtatzeko helburuarekin. 

CE1.4 Aisialdiko proiektu bat gauzatzean eta lanaldiaren antolaketa zehazteko prozesuan, 

begiraleen artean informazioa trukatzeko eta komunikazioa lantzeko guneak eta 

denborak finkatzea, modu horretara taldekideen arteko erlazioa bideratzeko. 

CE1.5 Informazioa taldekide guztiengana iristeak duen garrantzia balioestea, baldintza 

hori talde-lana bideratzeko eta proiektuaren helburuak lortzeko ezinbestekoa den 

heinean. 

C2: Aisialdiko begiraleen lantalde bat talde gisa bereizten duen egoeraren ezaugarriak 

eta alderdiak aztertzea. 

CE2.1 Begirale talde baten ezaugarriak zehaztea, talde-dinamikaren esparru teorikoa 

kontuan hartuta. 

CE2.2 Begirale talde bat osatzeko prozesuan: 

– Taldekideak zer talde-etapatan dauden identifikatzea. 

– Taldearen bilakaera-fasean aplika daitezkeen talde-teknikak deskribatzea. 

CE2.3 Taldekideen artean talde-giroa sortzen lagunduko duten komunikaziorako eta 

informazio-trukerako prozedurak zerrendatzea. 

CE2.4 Talde-arauak ezartzea, hala inplizituak nola esplizituak, taldearen garapena eta 

bizitza errazteko eta gatazkei aurre hartzeko. 

CE2.5 Gatazka-egoeretan erabili beharreko bitartekaritza-teknikak adieraztea. 
CE2.6 Lantaldea osatzen duten pertsonen talde-kohesioa bultzatzea, helburu komunak 

lortzeko bidea den aldetik. 



C3: Begirale taldean sartuko diren pertsonak hautatzeko, haiei harrera egiteko eta 

laguntzeko teknikak aplikatzea, lantalde funtzionalak sortu ahal izateko. 

CE3.1 Proiektuan bete beharreko eginkizunak eta zereginak aintzat hartuta, begirale 

taldeko kideak horietara esleitzea erraztuko duten hautaketa-teknikak identifikatzea. 

CE3.2 Proiektu bat garatze aldera begiraleak hautatzeko prozesu batean, begirale horiek 

izan behar dituzten ahalmenak, gaitasunak, trebetasunak eta jarrerak zerrendatzea, 

helburuekin bat datorren giza talde bateko kide izan daitezen. 

CE3.3 Proiektu jakin bat gauzatze aldera begiraleak hautatzeko prozesu batean: 

– Erakundearen barnean kide berriei begirale taldean harrera egiteko prozedurak 

definitzea, eta pertsona sartu berrien eta taldeko gainerako begiraleen artean 

harremanetarako tresna gisa erabiltzea prozedura horiek. 

– Begirale berriei erakundea, instalazioak eta baliabideak bisitatzeko bideak zehaztea, 

eta horien eginkizunen, ezaugarrien eta erabileren inguruko informazioa ematea. 

C4: Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuak garatzean giza 

taldeak zuzentzeko teknikak erabiltzea. 

CE4.1 Giza taldeak prestatzeko, orientatzeko eta informatzeko teknikak aztertzea, 

proiektuak garatzeko. 

CE4.2 Begirale taldeetan zer motibazio-teknika aplika daitekeen jakitea. 

CE4.3 Begirale taldeak gainbegiratzeko prozesu batean, gainerako taldekideekin 

informazioa trukatzeko protokoloak lantzea, maiztasun jakineko topaguneak eta 

denborak ezarrita. 

CE4.4 Aisialdiko proiektu bat gauzatu ondoren, begirale talde baten amaierako memoria 

aztertzeko prozesu batean: 

– Jarraipeneko fitxa bat lantzea. 

– Jardueretan sortutako ustekabekoen zerrenda egitea, eta horiek konpontzeko 

proposatuko zenukeen ekintza aipatzea. 

– Begirale taldeko kideek adierazitako zailtasunak zerrendatzea. 

– Jarduerak egiteko programatutako lekuak eta denborak egokiak izan diren ala ez 

balioestea. 

– Taldekideek hobetzeko eginiko proposamenak zehaztea, horien bidez gainbegiratze-

lana errazteko. 

CE4.5 Bilera motak deskribatzea, haien helburua zein den kontuan hartuta, eta bileren 

elementuak eta ezaugarriak adieraztea. 

CE4.6 Proiektuak gauzatzean begirale taldeen bilerak antolatzeko erabiltzen diren 

parametro teknikoak eta materialak ezartzea. 

C5: Aisialdiko begirale taldeetan bitartekaritza-lanean gatazkak kudeatzeko aplika 

daitezkeen bitartekaritza-teknikak bereiztea. 

CE5.1 Gatazken kudeaketan bitartekaritza-ereduak eta -teknikak deskribatzea. 

CE5.2 Haurren aisialdiko proiektu bat gauzatzean, eta zehazki begirale taldea 

koordinatzeko kasu praktiko batean, desadostasunak sortzen badira pertsona batzuen 

esku-hartzea dela eta ez dela, gatazka baten bitartekaritzan esku hartzeko segida 

ordenatu bat deskribatzea. 

CE5.3 Begirale taldeko hainbat pertsonaren artean harreman pertsonalak muturtu egiten 

diren kasu praktiko batean, hautatutako bitartekaritza-eredu bati jarraituz gatazkak 

konpontzeko teknikak zehaztea. 

Edukiak 

1. Dinamizazio-teknikak begirale taldean aplikatzea 

– Aisialdiko begiraleek talde gisa zer bereizgarri dituzten zehaztea. 



– Begirale talde baten ezaugarriak aztertzea, talde-dinamikaren esparru teorikoa eta 

dinamika horien garapen-maila kontuan hartuta. 

– Begirale talde bateko kideen ahalmenak, gaitasunak, trebetasunak eta jarrerak 

aztertzea. 

– Begirale talde bateko pertsonen arteko talde-kohesiorako dinamikak, taldearen 

errealitateari eta garapen-mailari egokituak. 

– Taldeen kudeaketan eta antolaketan etengabeko hobekuntza aplikatzea. 

2. Tartean diren begirale taldeko kideen eta gainerako eragileen informazioa eta 

komunikazioa kudeatzeko teknikak lantzea. 

– Komunikazio-teknikak: 

– Komunikazio instituzionaleko eta pertsonaleko oinarrizko teknikak sistematizatzea. 

– Aisialdiko erakundeen barnean komunikazio bertikaleko teknikak identifikatzea. 

– Hezkuntzako eragileen artean komunikazio horizontaleko teknikak identifikatzea. 

– Informazioa kudeatzeko teknikak. 

– Begirale taldean informazioa trukatzeko eta komunikazioa garatzeko guneen eta 

denboren ezaugarriak zehaztea. 

– Lantaldeetan bilerak egiteko prozedura: bileren elementuak eta ezaugarriak haien 

helburuaren arabera. 

– Informazioa emateko prozesuak aztertzea eta optimizatzea. 

3. Begirale taldean koordinazio-teknikak erabiltzea 

– Lantaldearen garapen-prozesua: 

– Begirale taldearen dinamika eta funtzionamendua: komunikaziorako bitartekoak, 

guneak eta denborak. 

– Begirale taldearen funtzionamenduaren jarraipena eta gainbegiratzea. 

– Begirale talde batean eginkizunak eta zereginak banatzeko prozedura. 

– Proiektuak garatzeko informazio-, prestakuntza- eta orientazio-teknikak aplikatzea. 

– Bitartekaritza-ereduak, -teknikak eta -protokoloak gatazken kudeaketan. 

– Lanaren antolaketa begirale taldean: 

– Begirale taldean sartzen diren kide berriak hautatzeko, harrera egiteko eta 

integrazio-jarduerak koordinatzeko prozedura. 

– Talde-arauak lantzea. 

– Taldearen funtzionamenduaren jarraipena egiteko fitxa bat lantzea. 

– Begirale taldearen parte-hartze maila kudeatzeko eta ebaluatzeko prozedura 

(gorabeherak hautematea, hobetzeko proposamenak, etab.). 

– Jarduerak egiteko programatutako gune eta denborak balioesteko prozesua. 

4. Trebetasun teknikoen garapena: 

– Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko proiektuen garapenean giza 
taldeak zuzentzeko teknikak aplikatzea. 



– Arduradunen taldeko kideen funtzioak garatzeko motibazio eta laguntzako teknikak 

erabiltzea. 

– Laguntzeko eta aholkularitzako teknikak aplikatzea. 

– Trebetasun sozialak eta pertsonalak. 

Ikasleentzako sarrera-irizpideak 

Eranskin honetan adierazten den lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria arautzen 

duen Errege Dekretuaren 4. artikuluak araututakoak izango dira. 

LANEKOAK EZ DIREN PRAKTIKA PROFESIONALEN MODULUA HAURRENTZAKO ETA 

GAZTEENTZAKO HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERAK ZUZENTZEKO ETA 

KOORDINATZEKO 

Kodea: MP0410 

Iraupena: 120 ordu 

Gaitasunak eta ebaluazio-irizpideak 

C1: Aisialdiko hezkuntza-programazio bat lantzea 

CE 1.1 Erakunde bateko hezkuntza-ideien artean esku-hartze bat diseinatzeko kontuan 

eduki behar direnak hautatzeko prozesuan parte hartzea. 

CE 1.2 Hezkuntza-ikuspegitik planifikazioa lantzeko estrategiak zehazten laguntzea. 

CE 1.3 Balioetan hezteko planteamendu bat osatuko duten oinarrizko ildoak zehazten 

laguntzea, bereziki arlo hauek aintzat hartuta: dibertsitatea, generoa, osasuna, 

kontsumoa eta ingurumena. 

CE 1.4 Errealitatea aztertzen laguntzea, gizarte-testuinguru jakin batean talde hartzaileak 

zer hezkuntza-beharrizan dituen hautemanez, eta hezkuntza-arloko esku-hartzeak 

proposatuz. 

CE 1.5 Proiektuaren erreferentziazko esparrua deskribatzea, dagokion arduradunekin 

elkarlanean, proiektuaren helburuak, egitura eta lan-metodoa zehaztuz, jardueren 

deskribapena, tenporalizazioa eta erritmoa adieraziz, eta proiektuaren alderdi logistikoak 

ere jasoz, batez ere erabiliko diren bitartekoak eta baliabideak. 

CE 1.6 Jarduera baten hedapena eta egin beharreko ekintzen segida planifikatzea, 

bitartekoak, pertsona hartzaileak eta hizkuntzak kontuan hartuta, dagokion 

arduradunekin elkarlanean. 

CE 1.7 Programazioa ebaluatzeko prozesua planifikatzea, eta horretarako, jardueraren 

jarraipena egiteko fitxak lantzea. 

C2: Haurrentzako edo gazteentzako aisialdiko programazio bat antolatzea eta 

gauzatzea 

CE 2.1 Pertsona hartzaileei nahiz begirale taldeko kideei harrera egiteko prozedurak 

lantzen parte hartzea. 

CE 2.2 Programazio batean planifikatutako jarduera bat egin ezin den kasuetan bestelako 

jardun bat zehazteko lanean laguntzea. 

CE 2.3 Proiektu jakin baten ekonomia-kudeaketako oinarrizko alderdiak planifikatzea, 

dagokien arduradunekin elkarlanean. 

CE 2.4 Gauzatzea gainbegiratzeko erabiltzen diren prozedurak aplikatzea. 

CE 2.5 Dagokien arduradunei taldeko ebaluazioa egiten laguntzea, eta horretarako 

dagokion memoria baliatzea, memoria horretan eduki hauek jasota: jardueretan 

sortutako ustekabekoen zerrenda eta horiei konponbidea emateko proposatutako ekintza, 

izan diren zailtasunak, programatutako lekuen eta denboren balorazioa eta hobetzeko 

estrategiak. 

C3: Begirale talde bat zuzentzea eta koordinatzea 

CE 3.1 Begirale taldean beharrezko motibazio- eta lankidetza-teknikak aplikatzea, 

dagokion arduradunaren laguntzarekin. 
CE 3.2 Begirale talde bateko kideek eta jardueraren arduradunak bete behar dituzten 

eginkizunak zehazten laguntzea. 

CE 3.3 Begiraleen talde-bilakaeraren etapak balioestea, dagokien arduradunekin batera. 



CE 3.4 Taldearekin informazioa trukatzeko protokoloak lantzen parte hartzea, protokolo 

horietan denborak eta lekuak ezarrita. 

CE 3.5 Proiektu bat garatzeko begiraleak hautatzen laguntzea, eta horri begira, begiraleek 

zer ahalmen, gaitasun, trebetasun eta jarrera izan behar dituzten adieraztea. 

CE 3.6 Begirale berriei harrera egiteko prozedurak aplikatzen laguntzea, eta horretarako, 

begirale berriek erakundea, instalazioak eta baliabideak ezagutu ditzaten bideak 

zehaztea, eta horien eginkizunen, ezaugarrien eta erabileren berri ematea, 

CE 3.7 Begiraleen taldeak gainbegiratzea, dagokien arduradunekin elkarlanean. 

C4: Erlazio- eta enpatia-gaitasunak erakustea 

CE 4.1 Aisialdiko zuzendari edo koordinatzailearen zereginak betetzean ekimena 

erakustea. 

CE 4.2 Norberaren burua kontrolatzeko eta norberarengan konfiantza izateko gaitasuna 

erakustea. 

CE 4.3 Bere jarduerarekin loturiko gorabeherei konponbidea emateko autonomia maila 

jakin bat erakustea. 

CE 4.4 Pertsonak adeitasunez, errespetuz eta diskrezioz tratatzea. 

CE 4.5 Unean-unean pertsona egokiekin eraginkortasunez komunikatzea, erakundean 

ezarritako kanalak errespetatuz. 

CE 4.6 Informazioa argi, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean ematea. 

CE 4.7 Gatazka baten bitartekaritzan esku hartzeko segida ordenatu bat deskribatzea eta 

aplikatzea. 

CE 4.8 Begirale taldeko hainbat pertsonaren artean muturtutako harreman pertsonalak 

daudenean eta bitartekaritza lana egin behar denean, gatazkak ebazteko teknikak 

erabiltzea, dagokien arduradunen gainbegiradapean. 

C5: Esku hartzea enpresako lan-prozesuetan, lantokian erabakitako arauak eta 

jarraibideak kontuan hartuta. 

CE5.1 Jokabide arduratsua izatea bai giza harremanetan bai egin beharreko lanetan. 

CE5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

CE5.3 Eginkizunei arduraz ekitea jasotako jarraibideen arabera, eta enpresako lan-

erritmora egoki daitezen saiatzea. 

CE5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

CE5.5 Erabakitako komunikazio-bideak erabiltzea. 

CE5.6 Une oro betetzea arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena 

babesteko neurriak. 

Edukiak 

1. Aisialdiko jarduerak planifikatzea 

– Erakunde baten hezkuntza-ideien elementuak 

– Planifikazioa lantzeko estrategiak 

– Balioetan hezteko planteamendu bat osatzen duten oinarrizko ildoak hautatzea 

– Talde hartzaile baten hezkuntza-beharrizanak hautematen lagunduko duten datuak 

biltzeko eta aztertzeko prozesua, eta horiei erantzuteko hezkuntza-arloko esku-hartzeak 

proposatzea. 

– Helburuak, egitura eta lan-metodoa planifikatzeko esku-hartzeak, eta, horrekin 

batera, jardueren deskribapena, horien tenporalizazioa eta erritmoa eta alderdi 

logistikoak. 

– Jarduera bat hedatzeko ekintzak eta egin beharreko urratsen segida. 

– Programazioa ebaluatzea eta jardueraren jarraipena egiteko fitxak lantzea. 

2. Aisialdiko jardueren kudeaketa 

– Hartzaileei nahiz begirale taldeko kideei harrera egiteko prozedurak 



– Programazio batean planifikatutako jarduera bat egin ezin den kasuetan, 

zehaztutako helburuekin bat datorren bestelako esku-hartze bat programatzea. 

– Proiektu jakin baten kudeaketa ekonomikoaren kontrol-prozesua. 

– Proiektu baten gauzatzea gainbegiratzeko prozedura. 

– Talde-ebaluazioko prozesua, eta memoria lantzea. 

3. Lantaldeak koordinatzea 

– Taldean lan egiteko eta lankidetzarako teknikak. 

– Begirale talde bateko pertsonek eta jarduera baten arduradunak bete behar dituzten 

eginkizunak. 

– Gainerako taldekideekin informazioa trukatzeko protokoloak 

– Proiektu bat garatzeko begiraleak hautatzeko protokoloak, eta, horri begira, zer 

ahalmen, gaitasun, trebetasun eta jarrera izan behar dituzten adieraztea. 

– Begirale berriei harrera egiteko prozedurak 

– Begirale taldeak gainbegiratzeko protokoloak 

4. Lanbide-profila betetzeko beharrezkoak diren gaitasun pertsonalak 

– Ekimena, aisialdiko zuzendari edo koordinatzaile baten zereginak betetzean. 

– Norberaren burua kontrolatzeko eta norberarengan konfiantza izateko gaitasuna. 

– Bere jarduerarekin loturiko gorabeherei konponbidea ematean autonomia maila 

jakin bat 

– Adeitasuna, errespetua eta diskrezioa tratuan. 

– Unean-unean pertsona egokiekin eraginkortasunez komunikatzea, erakundean 

ezarritako kanalak errespetatuz. 

– Informazioa era argian, ordenatuan, egituratuan eta zehatzean ematea. 

– Gatazka baten bitartekaritzan esku hartzeko urrats ordenatuak ematea. 

– Harreman pertsonalen arazo bat dela-eta bitartekaritza lana egin behar denean, 

gatazkak konpontzeko teknikak erabiltzea. 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 

– Jokaera arduratsua lantokian. 

– Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

– Jasotako jarraibideak arretaz interpretatzea eta betetzea. 

– Erakundearen produkzio-prozesua ezagutzea. 

– Lantokian ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

– Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

– Arriskuen prebentzio-, laneko osasun- eta ingurumenaren babes-arloko araudien 

jarraipena egitea. 

IV. PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 



Prestakuntza-moduluak Eskatzen den akreditazioa 

Konpetentzia-atalaren esparruan 
eskatutako lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditaziorik 

gabe 

MF1869_3: Haurrentzat eta gazteentzat 
aisialdirako hezkuntza-proiektuak 
planifikatzea, antolatzea, kudeatzea eta 
ebaluatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat.  
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

MF1867_2: Talde-prozesuak eta prozesu 
hezitzaileak haurren eta gazteen 
aisialdian 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat.  
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  
• Goi-mailako teknikaria Gizarte eta Kultura 
Zerbitzuetako lanbide-arloan  
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-
arloko Kultura- eta jolas-jardueren lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1868_2: Animazio-teknikak eta -
baliabideak aisialdi-jardueretan 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat.  
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat.  
• Goi-mailako teknikaria Gizarte eta Kultura 
Zerbitzuetako lanbide-arloan  
• Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako lanbide-
arloko Kultura- eta jolas-jardueren lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1870_3: Aisialdiko begirale taldea 
koordinatu eta dinamizatzea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat.  
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

 

V. GUTXIENEKO BALDINTZAK ESPAZIOEI, INSTALAZIOEI ETA EKIPAMENDUARI 

DAGOKIENEZ 

Prestakuntza-espazioa 
Azalera m2  

15 ikasle 

Azalera m2  

25 ikasle 

Kudeaketa-gela 45 60 

Prestakuntza-espazioa M1 M2 M3 M4 

Kudeaketa-gela X X X X 

Prestakuntza-espazioa Ekipamendua 

Kudeaketa-gela 

– Ikus-entzunezko ekipoak  
– Sarean instalatutako PCak, bideo-proiektagailua eta Internet  

– Espezialitateko software espezifikoa  
– Errotuladorez idazteko arbelak.  
– Folio-biratzailea  
– Ikasgelako materiala  
– Mahaia eta aulkia prestatzailearentzat  
– Aulkiak eta mahaiak ikasleentzat 

Ez da ulertu behar identifikatutako prestakuntza-espazioak ezinbestean bereizi behar 

direnik itxituren bidez. 
Instalazioek eta ekipamenduek industriaren arloan eta osasun eta higienearen arloan 

aplikatu beharreko araudia bete beharko dute, eta bat etorri beharko dute irisgarritasun 

unibertsaleko eta segurtasuneko neurriekin. 



Prestakuntza-espazioetako ekipamenduan zehazten diren lanabesei, makinei eta tresnei 

dagokienez izan beharreko unitate kopuruak behar adinakoa izan beharko du gutxienez 

15 ikaslerentzat, eta kopurua, hala egokituz gero, handitu egin beharko da ikasleak 

gehiago badira. 

Desgaitasunen bat dutenentzat baldin bada prestakuntza, berdintasunean parte hartuko 

dutela bermatzeko egin beharreko zentzuzko egokitzapen eta doikuntzak egingo dira. 

 


