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1. SARRERA

LOMCE Hezkuntza-legeak irakasleen zereginari buruzko hausnarketaeta berrikuspen-epealdi berria irekitzen du, sortzen ari diren eta egungo
errealitatean indarrean dauden arazoak prebenitzeari eta horietan esku
hartzeari lagunduz. Zentzu horretan, 33. edizio honen gaia, eskolako
elkarbizitzaren hondamena eta ikasleen arteko jazarpena, berria ez
izanagatik, hezkuntzaren erronkarik garrantzitsu eta funtsezkoenetako
bat da. Hezkuntza-komunitateko elkarbizitzari lagunduko dioten gutxieneko balio zibikorik gabe, ez dago hezterik.
Nola jasotzen du LOMCE-k eskolako elkarbizitza? Lege honen Hitzaurrearen arabera, edizio honetako gaiaren funtsezko printzipioei buruzko
zati adierazgarri batzuk ekarriko ditugu hona:

"Ikasleak dira hezkuntzaren erdigunea eta funtsa. Ikaskuntzak, eskolan, pertsona
autonomoak, kritikoak, pentsaera propiodunak trebatzeko helburua izan behar du.
Banakakoari dagokionez, hezkuntzak garapen pertsonala eta integrazio soziala
garatzea dakar. Hezkuntza-mailak, hein handi batean, bizi-ibilbidearen helburuak
eta itxaropenak ezartzen ditu, nola alor profesionalean, hala pertsonalean ere,
baita pertsona bat bere helburuak arrakastaz erdiesteko gaitzen duten ezagutza-,
baliabide- eta tresna-multzoa ere.
Kalitatezkoa, inklusiboa, integratzailea eta zorrotza den hezkuntza-sistema batek
bakarrik bermatzen du aukera-berdintasuna, eta ikasle bakoitzak bere potentzialtasunak ahal beste garatzeko aukera egikaritzen du. Kalitateak bakarrik egikaritu
ahal izango da Espainiako Konstituzioaren 27.2. artikuluak agintzen duena:
Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen betea izango da, elkarbizitzaren printzipio demokratikoen eta oinarrizko eskubide eta askatasunekiko errespetuan.

Eskolak, eta eskola publikoak bereziki, bere historiako une guztietan gertatuz joan
diren eta saihestu ezinak diren injustizia- edo degradatze-egoeren aurka egitean
aurkitu du bere egiteko nagusia. Eskola modernoa heziketaren jagole izan da justizia
sozialaren eta ongizatearen utopia gisa.
(...) Nabarmendu beharra dago erkidego baten kalitate demokratikoaren
hobekuntzak, halabeharrez, bere hezkuntza-sistemaren hobekuntza beharrezkoa
duela. Demokrazia geroz eta konplexuago eta parte-hartzaileago batek geroz eta
herritar arduratsu eta formalagoak eskatzen ditu. Egungo hezkuntza-mailak
igoaraztea funtsezko erabakia da elkarbizitza baketsua bultzatzeko eta gizartearen
garapen kulturalerako.
Hezkuntza da eraldaketaren gakoa; hori lortzeko, pertsona aktiboak hezi behar
dira, beren buruarengan konﬁantza dutenak, jakin-minez beterikoak, ekintzaileak
eta berritzaileak, kide diren gizartean parte hartzeko irrikaz egongo direnak, balio
indibiduala eta kolektiboa sortu nahi dutenak, eta ahaleginaren eta sariaren
arteko orekaren balioa norberarena balitz bezala onartzeko gai direnak.

(...) Txikiak

garenetik zeharkako gaitasunak landu behar ditugu, adibidez,

pentsamendu kritikoa, aniztasunaren kudeaketa, sormena edo komunikatzeko
gaitasuna, baita funtsezkoak diren jarrerak ere; esate baterako, norberarekiko
konﬁantza, gogoa, konstantzia eta aldaketaren onarpena.

(...) Modu berean,

"hezkuntza-sistemak modu garden eta ekitatiboan saritzen duela
hezkuntzako helburuen bidez lortzen den errendimendua eta
bereziki aintzat hartzen duela ingurunea hobetzen laguntzeko ekarpena".
"Lege

organiko

honek

defendatzen

duen

aldaketa

metodologikoaren

testuinguruan zeharka aztertzen da premia hori, oinarrizko hezkuntzako ikasgai
guztietan gehitzen baita hezkuntza zibiko eta konstituzionala. Hala, gaitasun sozial
eta zibikoak eskuratzea irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren prozesuen eguneroko
dinamikan sartuko dira eta, modu horretara, plangintza bateratu baten bidez,
transferitzeko eta orientatzeko duen aukera indartuko da."

Hori dela eta, edizio honetan egingo duten lanak desgaitasuna duten eta
ez duten ikasleei eragiten dien hezkuntza-behar bati erantzuten dio.
Parekoen arteko harreman-arazoek arazo larriagoak sor ditzakete,
eskola-jazarpena

edo

ziberjazarpena,

besteak

beste.

Horregatik,

ezinbestekoa da zera sustatuko duen lana planteatzea: ikastetxeetako
geletan

elkarbizitza,

errespetu,

berdintasun,

elkartasun

eta

elkarrizketa-giroa; trebetasun sozialak eta emozioak lantzea; eskubideen
balioen, enpatiaren, etikaren, moraltasunaren garapena aintzat hartuko
duena; arazoei aurre egiteko eta ebazteko trebetasunak sustatuko dituena,
etab. Modu berean, ezinbestekoa da ikaslearen nortasun pertsonala
lantzea, auto-kontzeptuaren bidez, auto-estimuaren bidez, sormenaren
bidez...

2. LEHIAKETAKO HEZKUNTZA-MATERIALA
Murtziako Unibertsitateko Hezkuntzaren Psikologia Fakultateko Fuensanta Cerezo
doktorearen eskola-jazarpenari buruzko aditu-taldeak edizio honetako helburuak,
edukiak, jarduerak eta materialak planteatu ditu, ekimen honetan sartu eta parte
hartuko duzuen irakasle guztiei zuen ikasgaietan elkarbizitza hobetzea eta
pertsonen arteko harremanak gehitu ditzazuen, une oro LOMCE-n jasotzen diren
gaitasunetatik eta edukietatik abiatuta. Hala, alderdi horiei zeharkako edukietatik
heldu dakiekeela uste dugu, tutoretza-klaseetan, honako ardatz hauen bitartez:
Pertsona izaten irakastea; Elkarbizitzen irakastea eta Portatzen irakastea. Modu
berean, ezinbestekoa da eskola-curriculumetik ezartzea; ikasgelan
Oinarrizko Gaitasun ezberdinen bitartez lan daiteke, batez ere
aniztasunari

erantzuna

emanez

(etnikoa,

sexuala,

desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...). Ardatzetako
bakoitzaren

barruan

trebetasunak

eta

planteatzen da:

nabarmendutako

gaitasunak

garatzea

- Pertsona izaten irakastea: gizarte-interakziorako trebetasunak, sentimenduekin eta
emozioekin loturiko trebetasunak, pertsonen arteko gatazkak ebazteko trebetasunak, etab.

- Elkarbizitzen irakastea: elkarrizketa, berdintasuna, elkartasuna, errespetua eta elkarbizitza
sustatzea, elkarbizitza-arazoak prebenitzeko.

- Portatzen irakastea: Elkarlaneko jarduerak sustatzea, gai moralak eta etikoak lantzea,
trebetasun sozialak.

Eskolako elkarbizitza curriculumeko edozein alorretik lan daiteke, baita tutoretzako
ekintza-plan bat diseinatuz ere, irakasleak eta senideak sartuta, modu horretan pertsonen
arteko harremanak hobetzea bultzatuz eta errespetuzko klima zibikoari lagunduz. Hala eskolako
bizikidetza

ere

sustatuko

da,

ikasleen

artean

ezberdintasunak

egotea

saihestuz,

eskola-jazarpena edo bullyinga ekar dezaketen bazterketa-egoerarik ez eragiteko. Hala ere,
zehatzago, Oinarrizko Lanbide Heziketako curriculumarekiko lotura azalduko dugu:

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren
oinarrizko lanbide-titulu profesionala
Baso-aprobetxamenduetako oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Arte graﬁkoetako oinarrizko lanbide-titulu
profesionala
Ostatuko eta Ikuztegiko oinarrizko
lanbide-titulua
Elikagaien industrietako oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Itsaso- eta arrantza-jardueren oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Bulegoko informatikako oinarrizko
lanbide-titulua.
Administrazio-zerbitzuetako oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Elektrizitate eta elektronikako oinarrizko
lanbide-titulua
Fabrikazio eta muntaketako oinarrizko
lanbide-titulua
Informatika eta komunikazioetako oinarrizko
lanbide-titulua
Sukaldaritzako eta jatetxe-arloko oinarrizko
lanbide-titulua
Ibilgailuen mantentze-lanen oinarrizko
lanbide-titulua

Nekazaritzako lorezaintzako eta
lore-konposizioetako oinarrizko lanbide-titulua
Ile-apainketako eta estetikako oinarrizko
lanbide-titulua
Merkataritza-zerbitzuetako oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Arotzeriako eta altzarigintzako oinarrizko
lanbide-titulua
Eraikinak eraberritu eta mantentzeko oinarrizko
lanbide-titulua
Ehunezko eta larruzko artikuluen konponketako
oinarrizko lanbide-titulua
Tapizgintza eta gortinen oinarrizko
lanbide-titulua
Okintzako eta pastelgintzako oinarrizko
lanbide-titulua
Beiragintzako eta buztingintzako oinarrizko
lanbide-titulua
Etxeko jardueretako eta eraikin-garbiketako
oinarrizko lanbide-titulua
Etxebizitzen mantentze-lanen oinarrizko
lanbide-titulu
Elementu metalikoen fabrikazioko oinarrizko
lanbide-titulua
Instalazio elektroteknikoetako eta mekanikako
oinarrizko lanbide-titulua
Kirol ontziak eta laketontziak mantentzeko
lanetako oinarrizko lanbide-titulua

3. OINARRIZKOA LANBIDE HEZIKETAKO
CURRICULUMAREKIKO LOTURA
3.1. HELBURUAK
Ikasleen arteko elkarbizitza garatzeak Lanbide Heziketari buruzko hezkuntzaren kalitatea
hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan (97886 orr.) ezarritako helburuak
lortzeko ekarpena egiten du. Oro har, Lanbide Heziketaren helburua hau dela jasotzen da:

"Lanbide Heziketaren helburua, hezkuntza sisteman, hauxe da:
ikasleak eremu profesional batean aritzeko prestatzea eta bere
bizitzan zehar eman daitezkeen lan-aldaketetara egokitzea
erraztea, garapen pertsonalean eta herritartasun demokratikoa
gauzatzen laguntzea, eta hezkuntza-sisteman zein enplegurako
lanbide-heziketako sisteman aurrera egiteko modua ematea, baita
bizi arteko ikaskuntzan ere".

Lehiaketa honetan parte hartzeak irakaslearen hezkuntza-ekintzari mesede egingo dio
gelan, ikasleen bizipenak integratuz eta bere lan-erritmoetara egokituz, ikasgai bakoitzaren
barruan.

3.2. HELBURUAK

Lanbide

Heziketari

buruzko

hezkuntzaren

kalitatea

hobetzeko

abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak (97887 orr.) Lanbide
Heziketan ikasleengan zera egiteko modua emango duten helburuak
ezartzen ditu:

a)

Lanbide-heziketako titulu bakoitzak berezkoak dituen

gaitasunak garatzea.
b)

Egoki den ekoizpen-sektorearen antolaketa eta ezauga-

rriak ulertzea, baita lan-txertaketako mekanismoak ere.

c)

Laneko legeria eta lan-harremanetatik eratortzen diren

eskubidek eta betebeharrak ezagutzea.
d)

Bere kasa ikastea eat taldean aritzea, baita gatazkak

prebenitzen eta modu baketsuan ebazten trebatzea, bizitza
pertsonaleko alor guztietan, baita senide- eta gizarte-bizitzan ere,
genero-indarkeria prebenitzeari arreta berezia emanez.

e)

Gizon-emakumeen arteko egiazko aukera-berdintasuna

sustatzea, baita desgaitasuna duten pertsonena ere, aukera
profesional guztiak eta horiek gauzatzea ahalbidetuko duen
prestakuntzarako sarbidea izateko.
f)

Segurtasun- eta osasun-baldintzetan aritzea, baita lanetik

eratorritako balizko arriskuak prebenitzea ere.
g)

Etorkizuneko ikaskuntzak eta ekoizpen-prozesuen ebo-

luziora eta gizarte-aldaketara egokitzea ekarriko duen nortasun
profesional motibatzailea garatzea.
h)

Sena ekintzailea indartzea, enpresa-jarduerak eta

ekimenak gauzatzeko.
i) Ikasleak hezkuntza-sisteman aurrera egiteko prestatzea.

j)

Ingurumen-arriskuak ezagutzea eta prebenitzea.

Lehiaketa honetan parte hartzeak Lanbide Heziketako helburu orokor hauek lortzen lagunduko
du: a, b, c, d, e, f, g, h, i eta j, aurrez azaldutakoaren arabera.

3.4. EDUKIAK
LOMCEk (hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege
Organikoak) eta Errege Dekretuek ezarritako edukien arabera, eskola-jazarpena prebenitzeko edukiekiko lotura ezarri da, modulu ezberdinetan.
Hasiera batean eduki horiek zein titulutatik landu nahi diren azalduko da,
baita dekretuetako bakoitzerako araudian ezarritako gaitasun orokorra ere.
Ondoren taula modura aurkezten dira modulu bakoitzeko araudiaren edukien, praktika-txostenari dagozkion dokumentuetan zehaztuko diren jardueretan landuko diren eskola-jazarpenari eta ziberjazarpenari buruzko edukien
eta unitate didaktikoaren arteko lotura.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren oinarrizko lanbide-titulu profesionala.
Titulu

honetako

gaitasun

orokorra

honetan

datza:

nekazaritza

eta

abeltzaintza-ustiapenetan eragiketa osagarriak egitea, besteak beste, laboreei, ganadua
maneiatzeari eta nekazaritzako elikagaiak ontziratu eta banatzeari lotuta, nagusien
argibideak edo lan-plana jarraituz, eskatutako kalitatearekin arituz, laneko arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei jarraiki, baita animalien
ongizateari buruzkoak, elikadura-segurtasunari buruzkoak, abeltzaintzako jardunbide
egokiak ere, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Baso-aprobetxamenduetako oinarrizko lanbide-titulu profesionala.

Titulu honen

gaitasun orokorra honetan datza: mendia kontserbatzeko, hobetzeko eta aprobetxatzeko
eragiketak egitea, baita berotegietan edo lorezaintza-zentroetan landareak ekoiztea ere,
eta eragiketa osagarriak burutzea lorategiak, parkeak eta gune berdeak mantentzeko,
eskatutako kalitatearekin arituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko egoki diren arauei jarraiki, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio,
berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Arte graﬁkoetako oinarrizko lanbide-titulu profesionala.

Titulu honen gaitasun

orokorra honetan datza: erreprograﬁa-lanak eta produktu graﬁkoak ekoiztu, manipulatu
eta amaitzeko oinarrizko eragiketa osagarriak burutzea, autonomiaz, arduraz eta ekimen
pertsonalaz, eskatutako kalitateaz arituz, indarrean dauden ingurumen- eta laneko
segurtasun eta higieneari buruzko arau aplikagarriei erreparatuz eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita
atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Ostatuko eta Ikuztegiko oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: turismo- edo bestelako ostatuetako gelak autonomiaz garbitzea eta
prestatzea, baita ostatu horietako gune komunak ere, instalazioen eta altzarien egoera
egokia zainduz, eta industria-instalazioetan oihalezko artikuluak sailkatu eta garbitzea
ere, bezeroaren zerbitzu eta arreta-prozesuan lagunduz, ezarritako kalitate-protokoloei
jarraiki, higiene-, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauei
erreparatuz, arduraz eta ekimen pertsonalez, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala
badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.

Elikagaien industrietako oinarrizko lanbide-titulu profesionala .

Titulu honen

gaitasun orokorra honetan datza: lehengaiak hartu eta prestatzen laguntza-eragiketak
egitea, eta eragiketa osagarriak ekoizpen-prozesuetan, prozesu horietan batera arituz eta
elikadura-produktuak egin eta ontziratzeko eragiketa arrunt eta errazetan lagunduz, baita
laborategiko egiteko errazetan eta prozesu kimikoko eragiketa arruntetan parte hartuz,
ekipo eta instalazioen garbiketa- eta higiene-eragiketetan parte hartuz, baita lehen
mailako mantentze-lanetan lagunduz, jarraibide teknikoei erreparatuz, eskatutako
kalitateaz arituz, elikaduraren higieneari, laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumena
babesteari buruzko egoki diren arauak errespetatuz, ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala
badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.

Itsaso- eta arrantza-jardueren oinarrizko lanbide-titulu profesionala.

Titulu honen

gaitasun orokorra honetan datza: arrantza-ontzietako makina-gelan oinarrizko nabigazio-,
arrantza- eta zerbitzu-jarduerak egitea, eskatutako kalitateaz arituz, laneko arriskuei eta
ingurumena babesteari buruzko egoki diren arauei jarraiki eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita
atzerriko hizkuntzaren batean erelengua extranjera.

Bulegoko informatikako oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: sistema mikroinformatikoak, periferikoak eta datuak komunikatzeko
sareak muntatzeko eta mantentzeko eta dokumentuak tratatzeko, erreproduzitzeko eta
artxibatzeko eragiketa osagarriak egitea, eskatutako kalitateaz arituz eta segurtasun- eta
ingurumen-babeseko baldintzetan arituz, arduraz eta ekimen pertsonalez eta ahoz eta
idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz,
baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Administrazio-zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulu profesionala.

Titulu honen

gaitasun orokorra honetan datza: oinarrizko kudeaketa- eta administrazio-lanak egitea,
autonomiaz eta ekimen pertsonalez, eskatutako kalitateaz arituz, ingurumenari eta
laneko segurtasunari eta higieneari buruz egoki diren arau aplikagarriei erreparatuz eta
ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere
komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Elektrizitate eta elektronikako oinarrizko lanbide-titulua. Titulu honen gaitasun
orokorra honetan datza: elementu eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta
mantentzeko eragiketa osagarriak burutzea, baita instalazio elektroteknikoetan eta
eraikin eta eraikin-multzoetako telekomunikaziokoetan, eskatutako teknikak aplikatuz,
eskatutako kalitateaz arituz, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauei
erreparatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
Fabrikazio eta muntaketako oinarrizko lanbide-titulua

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: material ferrikoekin, ez-ferrikoekin eta tekno-plastikoekin fabrikazio
mekanikorako
iturgintza-,

oinarrizko

berokuntza-

mekanizatu
eta

eta

muntaketa-eragiketak

klimatizazio-sareetako

burutzea,

elementuak

baita

instalatu

eta

mantentzeko ere, eskatutako kalitateaz arituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko egoki diren arauei jarraiki eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala
badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.
Informatika eta komunikazioetako oinarrizko lanbide-titulua.
orokorra

honetan

datza:

sistema

mikroinformatikoak,

Titulu honen gaitasun

periferikoak

eta

datuak

komunikatzeko sareak muntatzeko eta mantentzeko, baita ekipo elektriko eta
elektronikoenak ere eragiketa osagarriak egitea, eskatutako kalitateaz arituz eta
segurtasun- eta ingurumen-babeseko baldintzetan arituz, arduraz eta ekimen
pertsonalez eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
Sukaldaritzako eta jatetxe-arloko oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun

nagusia honetan datza: sukaldeko elaborazio errazak prestatzeko eta kontserbatzeko
eragiketak autonomiaz burutzea, sukaldeko ekoizpenaren esparruan eta elikagaiak eta
edariak jatetxe-arloko eta catering-saltokietan aurkeztea, bezeroaren zerbitzu- eta
arreta-prozesuetan lagunduz, ezarritako kalitate-protokoloei jarraiki, higiene-, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak errespetatuz, arduraz eta
ekimen pertsonalez ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Ibilgailuen mantentze-lanen oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun

orokorra honetan datza: ibilgailuen mantentze elektromekaniko eta karrozeriaren
mantentze-lanen oinarrizko eragiketak egitea, ibilgailuetako elementu mekanikoak,
elektrikoak, eta mugigarriak desmuntatuz eta muntatuz eta azalerak prestatzeko
oinarrizko eragiketak burutuz, eskatutako kalitateaz arituz, laneko arriskuak prebenitzeko
eta ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita
atzerriko hizkuntzaren batean er.
Nekazaritzako lorezaintzako eta lore-konposizioetako oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: lore eta landareekin konposizioak egitea
eta laboreetan, berotegietako landare-ekoizpenean edo lorezaintza-zentroetan eragiketa
osagarriak burutzea, lursaila prestatzen eta lorategiak, parkeak eta berdeguneak
ezartzen eta mantentzen lagunduz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko egoki diren arauei jarraiki eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio,
berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
Ile-apainketako eta estetikako oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun

orokorra honetan datza: ilea garbitzeko, itxura eta kolorea aldatzeko teknikak aplikatzea,
baita oinarrizko makillaje-, depilazio-, manikura- eta pedikura-teknikak ere, bezeroari
arreta emanez eta ekipoak, materialak eta lan-guneak prestatuz, arduraz eta ekimen
pertsonalez, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei
erreparatuz eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
Merkataritza-zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulu profesionala .

Titulu honen

gaitasun orokorra honetan datza: produktu eta salgaien merkaturatze-, "merchandising"
eta biltegiratze-eragiketa osagarriak burutzea, baita loturiko datuen tratamendurako
eragiketak ere, ezarritako protokoloak, merkataritzako irizpideak eta irudikoak jarraituz,
eskatutako kalitateaz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki
diren arauei jarraiki eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko
hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Arotzeriako eta altzarigintzako oinarrizko lanbide-titulua. Titulu honen gaitasun orokorra
honetan datza: zurgintza eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko, instalatzeko eta
muntatzeko oinarrizko eragiketak burutzea, egurra eta deribatuak mekanizatuz, azalerak
egokituz, akabera-produktuak aplikatuz, tapizatzeko prozesuetan lagunduz, eskatutako
estetika eta akabera duten produktuak egiten lagunduz, laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko egoki diren arauei jarraiki, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala
badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.
Eraikinak eraberritu eta mantentzeko oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun

orokorra honetan datza: obra berriko eraikuntza-, zaharberritze- eta erreforma-obretan lan
osagarriak egitea, estaltzeko fabrikak burutzen, estaltze jarraituak aplikatzen eta alikatatzeko,
zolatzeko eta margotzeko lanetan lagunduz, eskatutako kalitateaz arituz, laneko arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita
atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Ehunezko eta larruzko artikuluen konponketako oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: jantziak, etxeko arropa eta apaintzeko eta
larruzko osagarriak konpontzeko, egokitzeko eta mantentzeko eragiketak burutzea, baita
oinetakoak eta larrukigintza konpontzea ere, eta uhalgintzako jarduera osagarriak burutzea
ere, baita, hala badagokio, gertuko saltokietan edo industria-instalazioetan giltzak kopiatzea,
estetika- eta akabera-baldintzak dituzten produktuak lortuz, eskatutako kalitateaz, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta ahoz
eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz,
baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Tapizgintza eta gortinen oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: altzariak tapizatzea, azaleratan oihalak jartzea eta gortinak, kuxinak eta
bestelako elementu apaingarriak egitea, materialak moztuz, markatuz eta muntatuz,
aprobetxamendua optimizatuz eta eskatutako estetika eta akabera duten produktuak lortuz,
adierazitako kalitateaz arituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena zaintzeko egoki
diren arauei erreparatuz eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko
hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Okintzako eta pastelgintzako oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: lehengaiak jasotzea, okintza eta pastelgintzako oinarrizko produktuak
aurre-egitea eta egitea, saltzeko prestatzea eta banatzea, ezarritako protokoloak aplikatuz,
elikadura-higieneko, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren
arauei jarraiki, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza
kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Beiragintzako eta buztingintzako oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun

orokorra honetan datza: zeramikazko eta beirazko produktuak fabrikatzeko lan osagarriak
egitea, eskuz edo modu erdi-automatikoan, ezarritako diseinuetatik abiatuta, moldeak
erreproduzitzeko, modelaketa-, moldeo-, kolatze-, esmaltatze, mekanizatze-, apainketa-,
egoste eta akabera-eragiketetan parte hartuz, argibide teknikoei jarraituz, kalitate eta
segurtasun-baldintzetan, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki
diren arauei jarraiki, autonomiaz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko
hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere, arduraz eta
ekimen pertsonalez eta laneko segurtasun- eta higiene-arauei erreparatuz

Etxeko jardueretako eta eraikin-garbiketako oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: etxeko garbiketa, sukalde, arroparen zaintza
eta etxeko inguruan pertsonei laguntzeko jarduerak burutzea, baita eraikin, bulego eta
merkataritza-lokaletan

oinarrizko

garbiketa-lanak

egitea,

argibideak

jarraituz

eta

kalitate-arauei erreparatuz, ingurumenari buruzko eta laneko segurtasun- eta higiene-arauei
jarraiki, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean
ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Etxebizitzen mantentze-lanen oinarrizko lanbide-titulua.

Titulu honen gaitasun orokorra

honetan datza: iturgintza, berokuntza eta klimatizazio-elementuen oinarrizko muntaketa eta
mantentze-lanak egitea, instalazio elektromekanikoetan, estaltze jarraitu, alikatatze eta
pinturatan konponketa txikiak egitea eta elementu errazak aldatzea, baita aurrefabrikatutako
altzariak eta etxeko altzari-osagarriak muntatzea eta jartzea, adierazitako kalitateaz, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta ahoz
eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz,
baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Elementu metalikoen fabrikazioko oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: material metalikoekin (ferriko eta
ez-ferrikoekin) mekanikoki fabrikatzeko oinarrizko mekanizatu eta muntaketa-eragiketak
egitea, baita elementu eta ekipo elektrikoak eta elektronikoak muntatzen eta mantentzen
laguntzea, adierazitako kalitateaz arituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko egoki diren arauei erreparatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala
badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.

Instalazio elektroteknikoetako eta mekanikako oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: eraikinetako instalazio elektroteknikoak
eta telekomunikaziokoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea, baita
fabrikazio mekanikorako oinarrizko fabrikazio- eta muntaketa-eragiketak ere, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta
ahoz eta idatziz gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere
komunikatuz, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Kirol ontziak eta laketontziak mantentzeko lanetako oinarrizko lanbide-titulua.
Titulu honen gaitasun orokorra honetan datza: sistema eta ekipoetan mantentze
elektromekanikoko lan osagarriak egitea, baita egiturazko elementuetan eta aparailuetan
konponketak

egitea

ere,

azalerak

babestu

eta

edertzea,

kirol-ontzietan

zein

laketontzietan, jasotako argibideei jarraituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko egoki diren arauei erreparatuz eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz,
eta hala badagokio, berezko hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz, baita atzerriko
hizkuntzaren batean ere.

Bloke komunei loturiko Moduluei dagozkien errege dekretuetako edukiak aipatzen dira, aurrez
aipatutako tituluenak, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 42.4. artikuluan ezarritako
moduan, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren
artikulu bakarraren hogeita hamabosgarren atalak gehitutako aldaketaren arabera, ikaskuntza
iraunkorreko gaitasunak bereganatzea bermatuko dutenak.

Titulu guztietarako modulu komunak
Modulua

Zientzia
aplikatuak I.

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Lanerako arau orokorrak.

Trebetasun sozialak, gatazkak ebaztea, etab.

- Testuinguru Pertsonalari eta Eremu

Auto-irudia, auto-estimua, auto-kontrola, etab.

Profesionalean Ikasteari Aplikatutako

Elkarlana.

Matematikak.

Norbere burua eta besteak ezagutzea.

- Orientabide pedagogikoak.

Jokabide arduratsuak

- Testuinguru Pertsonalari eta Eremu

Zientzia
aplikatuak II

Profesionalean Ikasteari Aplikatutako

- Arazoak konpontzea, elkarbizitza,

Zientziak. Arazo errazak konpontzea.

errespetua, etab.

- Orientabide pedagogikoak.

Komunikazioa
eta gizartea I

- Ahoz komunikatzeko estrategiak

- Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

erabiltzea, gaztelaniaz eta atzerriko

asertibotasuna, enpatia, etab.

hizkuntzan. Hala badagokio, hizkuntza

Informazioaren eta komunikazioaren

kooﬁzialean.
- Orientabide pedagogikoak.
- Gizarte Zientziak Gizarte garaikideen
Komunikazioa

balioespena: Sistema demokratikoen

eta gizartea II

eraikuntza.

teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko
heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko.

Elkarbizitza, balioak, etab.
Giza eskubideak, etab.
Gatazkak ebaztea.

- Orientabide pedagogikoak.

- Irakaskuntza Aplikatuetara Zuzendutako

Trebetasun sozialak, elkarbizitza,
errespetua, gatazkak ebaztea, balio

Prestakuntza

Matematika, Jarduera Profesionalera

lan-zentroetan

Aplikatutako Zientziak eta Ekintzailetza eta

Elkarlana.

Enpresa-jardueraren hastapenak.

Norbere burua eta besteak ezagutzea.

sozialak, etika, etab.

Jokabide arduratsuak

Jarraian titulu profesional bakoitzerako moduluen araberako errege dekretuen loturiko
edukiak aipatuko dira.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren oinarrizko
lanbide-titulu profesionala
Modulua

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Lursailak prestatzeko,
landatzeko eta laboreak ereiteko

nekazaritza eta

eragiketa osagarriak.

abeltzaintza-ustiapenei buruzko

- Lursailak prestatzeko,

orientabide pedagogikoak,

landatzeko eta laboreak ereiteko

besteak beste, laboreei, ganadua

eragiketa osagarriak.

maneiatzeari eta nekazaritzako

- Laboreak lortzeko eta biltzeko

elikagaiak ontziratu eta

eragiketa osagarriak.
- Nekazaritzako
elikadura-lehengaiak ontziratzea

banatzeari lotuta, nagusien
argibideak edo lan-plana
jarraituz, eskatutako

Norbere burua eta besteak
ezagutzea. Jokabide
arduratsuak
Izaki bizidunekiko errespetu eta
zainketako ohiturak (elkarbizitza,

kalitatearekin arituz, laneko

eskubideak, etika, etab,).

arriskuak prebenitzeko eta

Gatazkak ebazteko estrategiak.

- Abereak ugaldu eta elikatzeko

ingurumena babesteko egoki

Entzuketa aktiboa, trebetasun

eragiketa osagarriak.

diren arauei jarraiki, baita

sozialak, etab.

- Abeltzaintza-ekoizpena

animalien ongizateari buruzkoak,

Elkarlana.

maneiatzeko oinarrizko

elikadura-segurtasunari

eragiketak.

buruzkoak, abeltzaintzako

- Abeltzaintza-instalazioetako

jardunbide egokiak ere, eta

eta banatzea.

mantentze eta higiene-eragiketa
osagarriak.

behar bezala komunikatzea.

Baso-aprobetxamenduetako oinarrizko lanbide-titulu
profesionala
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Haztegietan eta

Mendia kontserbatzeko,

lorezaintza-zentroetan landareak

hobetzeko eta aprobetxatzeko

Norbere burua eta besteak

ekoiztu eta mantentzeko

eragiketak egiteko orientabide

ezagutzea. Jokabide

oinarrizko eragiketak.

pedagogikoak, baita berotegietan

arduratsuak

- Lorategiak, parkeak eta

edo lorezaintza-zentroetan

Izaki bizidunekiko errespetu

berdeguneak mantentzeko

landareak ekoizteko ere, eta

eta zainketako ohiturak

oinarrizko eragiketak.

eragiketa osagarriak burutzeko

(elkarbizitza, eskubideak,

- Basoberritzea eta basoko

lorategiak, parkeak eta gune

etika, etab,).

azpiegiturak.

berdeak mantentzeko, eskatutako

Gatazkak ebazteko

- Basoetako

kalitatearekin arituz, laneko

estrategiak.

aprobetxamendu-lanak.

arriskuak prebenitzeko eta

Entzuketa aktiboa, trebetasun

- Basogintza eta izurriak.

ingurumena babesteko egoki diren

sozialak, etab.

- Basoko produktuak biltzea.

arauei jarraiki, eta behar bezala

Elkarlana.

komunikatzeko.

Arte graﬁkoetako oinarrizko lanbide-titulu profesionala.
Moduluak

- Industria graﬁkoei aplikatutako
oinarrizko informatika.
- Erreprograﬁa-lanak.
- Erreprograﬁa-akaberak eta
produktu graﬁkoak amaitzea.
- Industria graﬁkoetako biltegiko
lanak.
- Ekoizpen graﬁkoko eragiketak.
- Industria graﬁkoetako
manipulatuak.
- Bezeroaren arreta.

Legearen edukiak

- Erreprograﬁa-lanak eta
produktu graﬁkoak ekoiztu,
manipulatu eta amaitzeko

Bullyingari buruzko edukiak

Norbere burua eta besteak
ezagutzea. Jokabide arduratsuak
Izaki bizidunekiko errespetu eta
zainketako ohiturak (elkarbizitza,

orientabide pedagogikoak,

eskubideak, etika, etab,).

autonomiaz, arduraz eta ekimen

Gatazkak ebazteko estrategiak.

pertsonalaz, eskatutako

Entzuketa aktiboa, trebetasun

kalitateaz arituz, indarrean

sozialak, etab.

dauden ingurumen- eta laneko

Emozioen adierazpena eta garapena

segurtasun eta higieneari

Elkarlana.

buruzko arau aplikagarriei
erreparatuz eta behar bezala
komunikatzea.

Informazioaren eta komunikazioaren
teknologia berriak kritikoki
kontsumitzeko heziketa,
ziberbullyinga prebenitzeko.

Ostatuko eta Ikuztegiko oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Ostatuko gelak eta gune
komunak prestatzea.
- Ehungintzako materialak eta
produktuak.
- Arropa garbitzea eta lehortzea.
- Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
- Ostatuko ikuztegia eta
mihiseriaren mantentze-lanak.
- Kolektibitateentzako materialak prestatzea eta muntatzea eta catering-a.

- Turismo- edo bestelako ostatuetako gelak
autonomiaz garbitzeko eta prestatzeko orien-

Norbere burua eta

tabide pedagogikoak, baita ostatu horietako

besteak ezagutzea.

gune komunak ere, instalazioen eta altzarien

Jokabide arduratsuak

egoera egokia zainduz, eta industria-instala-

Trebetasun soziala.

zioetan oihalezko artikuluak sailkatu eta garbit-

Gatazkak ebazteko

zea ere, bezeroaren zerbitzu eta arreta-proze-

estrategiak, elkarbizitza-

suan lagunduz, ezarritako kalitate-protokoloei

rako arauak erabiltzea

jarraiki, higiene-, laneko arriskuak prebenitzeko

eta elkarbizitza baketsua

eta ingurumena babesteko arauei erreparatuz,

balioestea.

arduraz eta ekimen pertsonalez, eta behar
bezala komunikatuz.

- Bezeroaren arreta.

Elikagaien industrietako oinarrizko lanbide-titulu profesionala
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Jokabide arduratsuak
- Elikaduraren industriako eragiketa osagarriak.
- Elikadura-produktuak
egitea.
- Instalazioak eta
ekipoak garbitzea eta
mantentzea.
- Laborategiko oinarrizko eragiketak.
- Biltegiratzeko eragiketa osagarriak.

- Lehengaiak hartu eta prestatzen laguntzeko orien-

Izaki bizidunekiko

tabide pedagogikoak, eta eragiketa osagarriak ekoi-

errespetu eta zainketako

zpen-prozesuetan, prozesu horietan batera arituz eta

ohiturak (elkarbizitza,

elikadura-produktuak egin eta ontziratzeko eragiketa

eskubideak, etika, etab,).

arrunt eta errazetan lagunduz, baita laborategiko

Gatazkak ebazteko

egiteko errazetan eta prozesu kimikoko eragiketa

estrategiak, elkarbizitza-

arruntetan parte hartuz, ekipo eta instalazioen garbi-

rako arauak erabiltzea

keta- eta higiene-eragiketetan parte ahrtuz, baita

eta elkarbizitza baketsua

lehen mailako mantentze-lanetan lagunduz, jarraibide

balioestea.

teknikoei erreparatuz, eskatutako kalitateaz arituz,

Balioak, arauak, etika,

elikaduraren higieneari, laneko arriskuak prebenitzeari

etab.

eta ingurumena babesteari buruzko egoki diren

Entzuketa aktiboa,

arauak errespetatuz, eta behar bezala komunikatuz.

trebetasun sozialak,
etab.

Itsaso- eta arrantza-jardueren oinarrizko lanbide-titulu
profesionala
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Arrantza-ontzietako bizkarreko
jarduerak.

- Arrantza-ontzietako makina-ge-

- Mailasarea eta itsaski-bilketa.

lako oinarrizko nabigazio-, arrant-

- Tretza-, arraste- eta ingurake-

za- eta zerbitzu-jarduerak egiteko

ta-arrantza.

orientabide pedagogikoak, adiera-

- Arrantza-ontzietako motorren

zitako kalitateaz arituz, arriskuak

mantentze-lanak.

prebenitzeko eta ingurumena

- Arrantza-ontzietako ekipo osagarrien

babesteko egoki diren neurriei

mantentze-lanak.

erreparatuz eta behar bezala

- Arrantza-ontzietako lehen segurta-

komunikatuz.

Izaki bizidunekiko errespetua eta zaintza (elkarbizitza,
eskubideak, etika, etab),
trebetasun sozialak, elkarbizitza, errespetua, gatazkak
ebaztea, elkarlana, balio
sozialak, etika, etab.

suna eta sorospena.

Bulegoko informatikako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Sistema mikroinformatikoak, periferikoak
- Sistema eta osagai

eta datuak komunikatzeko sareak muntatze-

informatikoen muntaketa eta

ko eta mantentzeko eta dokumentuak

mantentze-lanak.

tratatzeko, erreproduzitzeko eta artxibatzeko

- Konﬁguratzeko eta ustiatzeko

orientabide pedagogikoak, eskatutako

eragiketa osagarriak.

kalitateaz arituz eta segurtasun- eta inguru-

- Oﬁmatika eta dokumentuak

men-babeseko baldintzetan arituz, arduraz

artxibatzea.

eta ekimen pertsonalez eta ahoz eta idatziz

- Datuak igortzeko sareen

gaztelaniaz, eta hala badagokio, berezko

instalazioa eta mantentze-lanak.

hizkuntza kooﬁzialean ere komunikatuz,
baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.

Jokabide arduratsuak
Emozioen adierazpena
eta garapena,
trebetasun sozialak,
elkarbizitza, errespetua,
gatazkak ebaztea, balio
sozialak, etika, etab.

Administrazio-zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulu
profesionala
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Datuen trataera informatikoa.

- Oinarrizko administrazio- eta

Informazioaren eta

- Oﬁmatikako oinarrizko aplika-

kudeaketa-lanak egiteko orientabi-

komunikazioaren teknologia

zioak.

de pedagogikoak, autonomiaz,

berriak kritikoki kontsumitzeko

- Oinarrizko administrazio-tekni-

arduraz eta ekimen pertsonalez,

heziketa, ziberbullyinga

kak.

adierazitako kalitateaz arituz,

prebenitzeko. Jokabide

- Artxiboa eta komunikazioa.

ingurumena babesteko eta laneko

arduratsuak

- Bezeroaren arreta.

segurtasun eta higiene-arauei

Trebetasun sozialak, elkarbizitza,

- Eskariak prestatzea eta produk-

erreparatuz eta behar bezala

errespetua, gatazkak ebaztea,

tuak saltzea.

komunikatuz.

balio sozialak, etika, etab.

Elektrizitate eta elektronikako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Informazioaren eta komuni-

- Instalazio elektrikoak eta

Elementu eta ekipo elektriko eta elektroni-

domotikoak.

kazioaren teknologia berriak

koak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa

- Telekomunikazio-insta-

kritikoki kontsumitzeko

osagarriak burutzeko orientabide pedagogi-

lazioak.

heziketa, ziberbullyinga

koak, baita instalazio elektroteknikoetan eta

- Ekipo elektriko eta

prebenitzeko. Jokabide

eraikin eta eraikin-multzoetako telekomuni-

elektronikoak.

arduratsuak

kaziokoetan, eskatutako teknikak aplikatuz,

- Datuak igortzeko sareen

Entzuketa aktiboa, enpatia,

eskatutako kalitateaz arituz, arriskuak prebe-

instalazioa eta mantent-

trebetasun sozialak, elkarbi-

nitzeko eta ingurumena babesteko arauei

ze-lanak.

zitza, errespetua, gatazkak

erreparatuz, eta behar bezala komunikatzea.

ebaztea, balio sozialak,
etika, etab..

Fabrikazio eta muntaketako oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak
- Fabrikazioko oinarrizko
eragiketak.
- Soldatzea eta arotzeria
metalikoa
- Aluminio eta PVCko
arotzeria.
- Ebakuazio-sareak.
- Oinarrizko iturgintza eta
berokuntza.
- Klimatizazio-ekipoen
muntaketa.

Bullyingari buruzko edukiak

- Material ferrikoekin, ez-ferrikoekin eta

Izaki bizidunekiko errespetu

tekno-plastikoekin fabrikazio mekanikorako

eta zainketako ohiturak

oinarrizko mekanizatu eta muntaketa-eragi-

(elkarbizitza, eskubideak,

ketak burutzeko orientabide pedagogikoak,

etika, etab,).

baita iturgintza-, berokuntza- eta klimatiza-

Gatazkak ebazteko estrate-

zio-sareetako elementuak instalatu eta

giak, elkarbizitzarako arauak

mantentzeko ere, eskatutako kalitateaz arituz,

erabiltzea eta elkarbizitza

laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurume-

baketsua balioestea.

na babesteko egoki diren arauei jarraiki eta

Elkarlana.

behar bezala komunikatuz.

Jokabide arduratsuak

Informatika eta komunikazioetako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Informazioaren eta komunika-

- Sistema eta osagai informatikoen muntaketa eta mantentze-lanak.
- Konﬁguratzeko eta ustiatzeko
eragiketa osagarriak.
- Ekipo elektriko eta elektronikoak.

Bullyingari buruzko edukiak

- Orientabide pedagogikoak.
Taldean aritzea, segurtasun-baldintzetan eta ingurumena
babesteko baldintzetan aritzea,
arduraz eta ekimen pertsonalaz,
behar bezala komunikatuz.

zioaren teknologia berriak kritikoki
kontsumitzeko heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko. Jokabide
arduratsuak
Entzuketa aktiboa, enpatia, trebetasun sozialak, elkarbizitza, errespe-

- Datuak igortzeko sareen instala-

tua, gatazkak ebaztea, balio

zioa eta mantentze-lanak.

sozialak, etika, etab..

Sukaldaritzako eta jatetxe-arloko oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

- Aurre-elaborazioko

Bullyingari buruzko edukiak

Norbere burua eta besteak ezagutzea.

oinarrizko teknikak.

- Sukaldeko elaborazio errazak

Jokabide arduratsuak

- Sukaldeko oinarrizko

prestatzeko eta kontserbatzeko

Izaki bizidunekiko errespetu eta zainke-

produkzio-prozesuak.

eragiketak autonomiaz burutzeko

tako ohiturak (elkarbizitza, eskubideak,

orientabide pedagogikoak, sukal-

etika, etab,).

deko ekoizpenaren esparruan eta

Gatazkak ebazteko estrategiak, elkarbi-

elikagaiak eta edariak jatetxe-ar-

zitzarako arauak erabiltzea eta elkarbi-

loko eta catering-saltokietan

zitza baketsua balioestea.

aurkeztea, bezeroaren zerbitzu-

Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

eta arreta-prozesuetan lagunduz,

etab.

ezarritako kalitate-protokoloei

Emozioen adierazpena eta garapena

- Lehengaien zuzkidura
eta kontserbazioa eta
higienea manipulazioan.
- Oinarrizko zerbitzu-teknikak.
- Elikagaiak eta edariak
prestatzeko oinarrizko
prozesuak.
- Kolektibitateentzako
materialak prestatzea eta
muntatzea eta catering-a.

jarraiki, higiene-, laneko arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena
babesteko arauak errespetatuz,
arduraz eta ekimen pertsonalez
behar bezala komunikatuz.

- Bezeroaren arreta.

Gorputz adierazpena elkarrekintza
sozialerako modu gisa.
Sormena, auto-estimua, auto-kontzeptua, motibazioa, etab. garatzea.
Elkarlana.
Jokabide arduratsuak

Ibilgailuen mantentze-lanen oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Mekanizatua eta

- Ibilgailuen mantentze elektromekaniko eta karrozeria-

Jokabide arduratsuak,

soldatzea.

ren mantentze-lanen oinarrizko eragiketak egiteko

trebetasun sozialak,

- Mugigarriak.

orientabide pedagogikoak, ibilgailuetako elementu

elkarbizitza,

- Azalerak prestatzea.

mekanikoak, elektrikoak, eta mugigarriak desmuntatuz

errespetua, gatazkak

- Ibilgailuaren elektri-

eta muntatuz eta azalerak prestatzeko oinarrizko

ebaztea, balio

zitatea.

eragiketak burutuz, eskatutako kalitateaz arituz, laneko

sozialak, etika, etab.

- Ibilgailuaren meka-

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko

Elkarlana.

nika.

egoki diren arauei erreparatuz eta behar bezala komunikatuz.

Nekazaritzako lorezaintzako eta lore-konposizioetako
oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Laboreak ureztatu, abonatu eta tratatzeko
jarduerak.
- Lursailak prestatzeko, landatzeko eta
laboreak ereiteko eragiketa osagarriak.
- Haztegietan eta lorezaintza-zentroetan
landareak ekoiztu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak.
- Lore eta landareekin konposizioak egiteko
eragiketa osagarriak.
- Lorategiak, parkeak eta berdeguneak
instalatzeko oinarrizko eragiketak.
- Lorategiak, parkeak eta berdeguneak
mantentzeko oinarrizko eragiketak.

- Lore eta landareekin konposizioak

Elkarlana.

egitea eta laboreetan, berotegietako

Norbere burua eta

landare-ekoizpenean edo lorezaint-

besteak ezagutzea.

za-zentroetan eragiketa osagarriak
burutzeko orientabide pedagogikoak,
lursaila prestatzen eta lorategiak,
parkeak eta berdeguneak ezartzen eta
mantentzen lagunduz, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei jarraiki

Jokabide arduratsuak
Trebetasun sozialak,
elkarbizitza, errespetua, gatazkak ebaztea, balio sozialak,
etika, etab.

eta behar bezala komunikatzea.

- Loradendako materialak.

Ile-apainketako eta estetikako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Norbere burua eta besteak ezagutzea.
- Lan-ingurua prestat-

- Ilea garbitzeko, itxura eta kolo-

Jokabide arduratsuak

zea.

rea aldatzeko teknikak aplikatzeko

Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako

- Azkazalen oinarrizko

orientabide pedagogikoak, baita

zainketa estetikoak.

oinarrizko makillaje-, depilazio-,

- Depilazio mekanikoa

manikura- eta pedikura-teknikak

eta azaleko ilea dekolo-

ere, bezeroari arreta emanez eta

ratzea.

ekipoak, materialak eta lan-gu-

Entzuketa aktiboa, enpatia, trebetasun

- Makillajea.

neak prestatuz, arduraz eta

sozialak, etab.

- Ilea garbitzea eta

ekimen pertsonalez, laneko

- Emozioen adierazpena eta garapena

itxura aldatzea.

arriskuak prebenitzeko eta

Gorputz adierazpena elkarrekintza soziale-

- Ileari kolorea aldatzea.

ingurumena babesteko egoki

rako modu gisa.

- Bezeroaren arreta.

diren arauei erreparatuz eta behar

Sormena, auto-estimua, auto-kontzeptua,

bezala komunikatzea.

ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,
etab,).
Gatazkak ebazteko estrategiak, elkarbizitzarako arauak erabiltzea eta elkarbizitza
baketsua balioestea.

etab. garatzea.
- Elkarlana.

Merkataritza-zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulu
profesionala
Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

Legearen edukiak

Norbere burua eta besteak ezagut- Oinarrizko merchandising-teknikak
- Biltegiratzeko eragiketa
osagarriak.
- Datuen trataera informatikoa.
- Oinarrizko oﬁmatika-aplikazioak.
- Bezeroaren arreta.
- Eskariak prestatzea eta
produktuak saltzea.

- Produktu eta salgaien merkaturatze-,
"merchandising" eta biltegiratze-eragiketa
osagarriak burutzeko orientabide pedagogikoak, baita loturiko datuen tratamendurako eragiketak ere, ezarritako protokoloak, merkataritzako irizpideak eta irudikoak jarraituz, eskatutako kalitateaz,
laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren arauei jarraiki
eta behar bezala komunikatzea.

zea. Jokabide arduratsuak
Trebetasun sozialak, elkarbizitza,
errespetua, gatazkak ebaztea, balio
sozialak, etika, etab.
- Sormena, auto-estimua,
auto-kontzeptua, motibazioa, etab.
garatzea.
- Elkarlana.
Informazioaren eta komunikazioaren
teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko heziketa, ziberbullyinga
prebenitzeko.

Arotzeriako eta altzarigintzako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Egurraren eta
deribatuen oinarrizko

- Zurgintza eta altzarigintzako elementuak

Erantzukizunaren balioa,

mekanizatu-eragiketak.

fabrikatzeko, instalatzeko eta muntatzeko

trebetasun sozialak,

- Arotzeria eta

oinarrizko eragiketak burutzeko orientabide

elkarbizitza, errespetua,

altzarigintzako

pedagogikoak, egurra eta deribatuak mekani-

gatazkak ebaztea, balio

elementuen instalazioa.

zatuz, azalerak egokituz, akabera-produktuak

sozialak, etika, etab..

- Egurraren oinarrizko

aplikatuz, tapizatzeko prozesuetan lagunduz,

Sormena, auto-estimua,

akaberak.

eskatutako estetika eta akabera duten produk-

auto-kontzeptua, motiba-

- Ehungintzako

tuak egiten lagunduz, laneko arriskuak prebe-

materialak eta

nitzeko eta ingurumena babesteko egoki diren

produktuak.

arauei jarraiki, eta behar bezala komunikatzea.

- Altzariak tapizatzea.
- Bezeroaren arreta.

zioa, etab. garatzea.
Elkarlana.
Jokabide arduratsuak

Eraikinak eraberritu eta mantentzeko oinarrizko
lanbide-titulua.
Moduluak

- Oinarrizko igeltserotza.
- Emokatzea eta luzitzea.
- Sabai faltsuak.
- Pintura eta papera
jartzea.
- Eraikinen erreformak eta
oinarrizko mantentze-lanak.
- Kanpo-zolatzeko eta
urbanizazio-lanak.

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Obra berriko eraikuntza-, zaharberrit-

Erantzukizunaren balioa.

ze- eta erreforma-obretan lan osaga-

Izaki bizidunekiko errespetu eta

rriak egiteko orientabide pedagogi-

zainketako ohiturak (elkarbizitza,

koak, estaltzeko fabrikak burutzen,

eskubideak, etika, etab,).

estaltze jarraituak aplikatzen eta
alikatatzeko, zolatzeko eta margotzeko
lanetan lagunduz, eskatutako kalitateaz arituz, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko egoki
diren arauei erreparatuz eta behar
bezala komunikatzea.

Gatazkak ebazteko estrategiak,
elkarbizitzarako arauak erabiltzea
eta elkarbizitza baketsua balioestea.
Entzuketa aktiboa, trebetasun
sozialak, etab.
- Elkarlana.

Ehunezko eta larruzko artikuluen konponketako oinarrizko
lanbide-titulua.
Moduluak

- Ehungintzako materialak eta produktuak.
- Larrukigintzako artikuluak konpontzea eta
uhalgintzako artikulu
txikiak egitea.
- Oinetakoak konpontzea
eta jarduera osagarriak.
- Janzkietan eta etxeko
arropan konponketak eta
egokitzapenak egitea.
- Apaintzeko ehungintza-artikuluak egitea.
- Bezeroaren arreta.

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Norbere burua eta besteak
Jantziak, etxeko arropa eta apaintzeko eta

ezagutzea. Jokabide ardurat-

larruzko osagarriak konpontzeko, egokitzeko

suak

eta mantentzeko eragiketak burutzeko

Izaki bizidunekiko errespetu

orientabide pedagogikoak, baita oinetakoak

eta zaintza-ohiturak (elkarbizit-

eta larrukigintza konpontzea ere, eta uhal-

za, eskubideak, etika, etab.).

gintzako jarduera osagarriak burutzea ere,

Gatazkak ebazteko estrategiak,

baita, hala badagokio, gertuko saltokietan

elkarbizitza-arauak erabiltzea

edo industria-instalazioetan giltzak kopiatzea,

eta elkarbizitza baketsuaren

estetika- eta akabera-baldintzak dituzten

balioespena.

produktuak lortuz, eskatutako kalitateaz,

Entzuketa aktiboa, enpatia,

laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurume-

trebetasun sozialak, etab.

na babesteko egoki diren arauei erreparatuz

Emozioen adierazpena eta

eta behar bezala komunikatuz.

garapena
Elkarlana.

Tapizgintza eta gortinen oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

Bullyingari buruzko edukiak

- Altzariak tapizatzea, azaleratan
- Ehungintzako mate-

oihalak jartzea eta gortinak, kuxinak

rialak eta produktuak.

eta bestelako elementu apaingarriak

- Altzariak tapizatzea.

egiteko orientabide pedagogikoak,

- Horma-irudiak

materialak moztuz, markatuz eta

tapizatzea eta azalera-

muntatuz, aprobetxamendua optimi-

tan oihalak jartzea.

zatuz eta eskatutako estetika eta

- Gortinak eta estoreak

akabera duten produktuak lortuz,

egin eta muntatzea.

adierazitako kalitateaz arituz, laneko

- Apaintzeko ehungint-

arriskuak prebenitzeko eta ingurume-

za-artikuluak egitea.

na zaintzeko egoki diren arauei

- Bezeroaren arreta.

erreparatuz eta behar bezala komuni-

Norbere burua eta besteak ezagutzea. Jokabide arduratsuak
Izaki bizidunekiko errespetu eta
zainketako ohiturak (elkarbizitza,
eskubideak, etika, etab,).
Gatazkak ebazteko estrategiak.
Entzuketa aktiboa, trebetasun
sozialak, etab.
Sormena, auto-estimua, auto-kontzeptua, motibazioa, etab. garatzea.
Elkarlana.

katzea.

Okintzako eta pastelgintzako oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

- Oinarrizko okint-

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

- Lehengaiak jasotzea, okintza eta
pastelgintzako oinarrizko produk-

Jokabide arduratsuak, trebetasun sozialak.

tuak aurre-egiteko eta egiteko

Entzuketa aktiboa, enpatia, trebetasun

orientabide pedagogikoak,

sozialak, elkarbizitza, errespetua, gatazkak

saltzeko prestatzea eta banatzea,

ebaztea, balio sozialak, etika, etab..

ezarritako protokoloak aplikatuz,

Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako

- Elikaduraren indus-

elikadura-higieneko, laneko

ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,

triako eragiketa osaga-

arriskuak prebenitzeko eta

etab,).

rriak.

ingurumena babesteko egoki

Elkarlana.

- Bezeroaren arreta.

diren arauei jarraiki, eta behar

za-prozesuak.
- Oinarrizko pastelgintza-prozesuak.
- Okindegian eta gozotegian saltzea.

bezala komunikatzea.

Beiragintzako eta buztingintzako oinarrizko lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

- Moldeen erreprodukzioa.

Bullyingari buruzko edukiak

- Zeramikazko eta beirazko produktuak fabrikatzeko

- Pieza zeramikoak sortzea.

lan osagarriak egiteko orientabide pedagogikoak,

Elkarlana. Jokabide

- Produktu zeramikoen akabe-

eskuz edo modu erdi-automatikoan, ezarritako

arduratsuak

ra.

diseinuetatik abiatuta, moldeak erreproduzitzeko,

Emozioen

- Eskuzko mekanizatuak eta

modelaketa-, moldeo-, kolatze-, esmaltatze,

adierazpena eta

azaleko aplikazioak.

mekanizatze-, apainketa-, egoste eta akabera-eragi-

garapena, trebetasun

- Termoformatua, fusing eta

ketetan parte hartuz, argibide teknikoei jarraituz,

sozialak, elkarbizitza,

beirateak.

kalitate eta segurtasun-baldintzetan, laneko

errespetua, gatazkak

- Eskuzko mekanizatuak eta

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko

ebaztea, balio

erdi-automatikoak, beira

egoki diren arauei jarraiki, autonomiaz, eta behar

sozialak, etika, etab.

urtuarekin eta beirazko tutue-

bezala komunikatzea, arduraz eta ekimen pertsona-

kin.

lez eta laneko segurtasun- eta higiene-arauei

- Bezeroaren arreta.

erreparatuz.

Etxeko jardueretako
lanbide-titulua.
Moduluak

- Janzkiak eta etxeko
arropa mantentzea.
- Etxeko sukaldaritza.
- Etxebizitza partikularrak, eraikinak, bulegoak
eta egoitzak garbitzea.
- Makinen garbiketa.
- Elkarbizitza-unitateko
mendeko pertsonei
laguntza emateko
jarduerak.
- Etxeko inguruko segurtasuna.

eta

eraikin-garbiketako

Legearen edukiak

- Etxeko garbiketa, sukalde,
arroparen zaintza eta etxeko
inguruan pertsonei laguntzeko
jarduerak burutzeko orientabide
pedagogikoak, baita eraikin,
bulego eta merkataritza-lokaletan
oinarrizko garbiketa-lanak egitea,
argibideak jarraituz eta kalita-

oinarrizko

Bullyingari buruzko edukiak

Norbere burua eta besteak ezagutzea.
Jokabide arduratsuak
Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako
ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,
etab,).
Gatazkak ebazteko estrategiak.
Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

te-arauei erreparatuz, ingurume-

etab.

nari buruzko eta laneko segurta-

Emozioen adierazpena eta garapena

sun- eta higiene-arauei jarraiki,

Elkarlana.

eta behar bezala komunikatzea.

Etxebizitzen mantentze-lanen oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak
Norbere burua eta besteak

- Etxebizitzetako instala-

- Iturgintza, berokuntza eta klimatizazio-ele-

ezagutzea. Jokabide

zio elektroteknikoen

mentuen oinarrizko muntaketa eta mantent-

arduratsuak

oinarrizko mantentze-la-

ze-lanak egiteko orientabide pedagogikoak,

Izaki bizidunekiko errespetu

nak.

instalazio elektromekanikoetan, estaltze

eta zainketako ohiturak

- Etxebizitza mantentze-

jarraitu, alikatatze eta pinturatan konponketa

(elkarbizitza, eskubideak,

ko eta osagarriak

txikiak egitea eat elementu errazak aldatzea,

etika, etab,).

muntatzeko eragiketak.

baita aurrefabrikatutako altzariak eta etxeko

Gatazkak ebazteko estrate-

- Ebakuazio-sareak.

altzari-osagarriak muntatzea eta jartzea,

giak.

- Oinarrizko iturgintza eta

adierazitako kalitateaz, laneko arriskuak

Entzuketa aktiboa, trebeta-

berokuntza.

prebenitzeko eta ingurumena babesteko

sun sozialak, etab.

- Klimatizazio-ekipoen

egoki diren arauei erreparatuz eta behar

Emozioen adierazpena eta

muntaketa.

bezala komunikatzea.

garapena
Elkarlana.

Elementu metalikoen fabrikazioko oinarrizko lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

- Ekipo elektriko eta

- Material metalikoekin (ferrikoekin eta

elektronikoak.

ez-ferrikoekin) fabrikazio mekanikoa

- Oinarrizko fabrika-

egiteko oinarrizko mekanizatu eta mun-

zio-eragiketak.

taketa-eragiketak burutzeko orientabide

- Soldatzea eta

pedagogikoak, baita elementu eta ekipo

arotzeria metalikoa

elektriko eta elektronikoen muntaketan eta

- Aluminio eta

mantentze-lanetan eragiketa osagarriak

PVCko arotzeria.

egitea ere, adierazitako kalitateaz arituz,

- Galdaragintza

laneko arriskuak prebenitzeko eta inguru-

arineko oinarrizko

mena babesteko egoki diren arauei

eragiketak.

erreparatuz eta behar bezala komunikatuz

Bullyingari buruzko edukiak

Elkarlana.
Norbere burua eta besteak ezagutzea. Jokabide arduratsuak
Izaki bizidunekiko errespetu eta
zainketako ohiturak (elkarbizitza,
eskubideak, etika, etab,).
Gatazkak ebazteko estrategiak.
Entzuketa aktiboa, trebetasun
sozialak, etab.
Emozioen adierazpena eta garapena

Instalazio elektroteknikoetako eta mekanikako oinarrizko
lanbide-titulua.
Legearen edukiak

Moduluak

- Instalazio elektrikoak eta domotikoak.
- Telekomunikazio-instalazioak.
- Oinarrizko fabrikazio-eragiketak.
- Soldatzea eta
arotzeria metalikoa
- Aluminio eta PVCko
arotzeria.

- Eraikinetako instalazio elektrotekniko eta telekomunikazioetako
muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak burutzeko orientabide pedagogikoak,
baita fabrikazio mekanikorako
oinarrizko fabrikazio- eta muntaketa eragiketak ere, laneko
arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko egoki
diren arauei jarraiki eta behar
bezala komunikatuz.

Bullyingari buruzko edukiak
Norbere burua eta besteak ezagutzea.
Jokabide arduratsuak
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko.
Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako
ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,
etab,).
Gatazkak ebazteko estrategiak.
Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak, etab.
Emozioen adierazpena eta garapena
Elkarlana.

Kirol ontziak eta laketontziak mantentzeko lanetako oinarrizko
lanbide-titulua.
Moduluak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Informazioaren eta komunikazioaren
- Mekanizatua eta soldatzea.

- Sistema eta ekipoetan man-

teknologia berriak kritikoki kontsumitze-

- Kirol-ontzien oinarrizko

tentze elektromekanikoko lan

ko heziketa, ziberbullyinga prebenitze-

egiturazko konponketa.

osagarriak egiteko orientabide

ko.

- Ontzietako azalerak babestu

pedagogikoak, baita egiturazko

Norbere burua eta besteak ezagutzea.

eta edertzea.

elementuetan eta aparailuetan

Jokabide arduratsuak

- Propultsio-instalazioaren eta

konponketak egitea ere, azalerak

Izaki bizidunekiko errespetu eta zainke-

loturiko ekipoen oinarrizko

babestu eta edertzea, kirol-ont-

tako ohiturak (elkarbizitza, eskubideak,

mantentze-lanak.

zietan zein laketontzietan,

etika, etab,).

- Sistema elektriko eta infor-

jasotako argibideei jarraituz,

Gatazkak ebazteko estrategiak.

matikoen oinarrizko mantent-

laneko arriskuak prebenitzeko

Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

ze-lanak.

eta ingurumena babesteko

etab.

- Kirol-ontzietako aparailuen

egoki diren arauei erreparatuz

Emozioen adierazpena eta garapena

oinarrizko mantentze-lanak.

eta behar bezala komunikatzea.

Elkarlana.

ARAUDIA

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege
Organikoa.
- 127/2014 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, hezkuntza-sistemako
lanbide-heziketako irakaskuntzetako Oinarrizko Funtsezko Lanbide
Heziketaren berariazko alderdiak arautzen dituena, hamalau oinarrizko
lanbide-titulu onartzen dituena, beren oinarrizko curriculumak ezartzen
dituena eta abenduaren 4ko 1850/2009 Errege Dekretua, Hezkuntzari
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezarritako irakaskuntzei
dagozkien titulu akademikoak eta profesionalak jaulkitzeari buruzkoa
aldarazten duena,
- 774/2105 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, Lanbide Heziketako
irakaskuntzetako Oinarrizko Lanbide Heziketako sei Titulu ezartzen
dituena.
- 356/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 28koa, Lanbide Heziketako
irakaskuntzetako Oinarrizko Lanbide Heziketako zazpi Titulu ezartzen
dituena.
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