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Egiaztapen prozesurako prozedura

Eskabidearen balioespena.

Erregistroan izena ematea.

Eskaeraren aurkezpena.

Gaitasun-unitateetara 
loturiko prestakuntza-

modulu guztiak eta 
praktika-modulua

 (edo haren exentzioa), 
gaindituz.

Prestakuntza
moduluetako bat edo 

gehiago gaindituz.

Profesionaltasun
ziurtagiria 

entregatzea.

Egiaztapen 
partzialak 

entregatzea.

Informazio gehiago

Gure helbidean daukazu informazio zehatza 
profesionaltasun-ziurtagiriari buruz eta ziurtagiria 
lortzeko prestakuntza ematen duten zentroei buruz. 
Hemen: www.lanbide.euskadi.eus

Zein abantaila dauzkan?

l	Egiaztatzen du baduzula gaitasun profesionala, 
hasierako prestakuntzaren bidez, laneko 
esperientziaren bidez edota enplegurako 
prestakuntzaren bidez lortuta.

l	Erakusten du badauzkazula araututako hainbat 
lanbidetarako (adibidez, beharra daukatenak 
zaintzeko) behar diren kualifikazioak.

l Aukera ematen du etengabe ikasten jarraitzeko, 
prestakuntza malgu eta erraz eskuratzekoaren bidez, 
ziurtagiriari lotutako prestakuntza ziurtagarria 
eskainiz, moduluka.

l	Bidea errazten du lanean lehenengoz edo berriz 
hasteko, eta lana aukerako hainbat lekutan egiteko, 
dela Euskadin bertan, Estatuan edo Europar 
Batasunean.

l	Hobetu egiten du enplegua eskuratzeko helburuz 
ematen den prestakuntzaren kalitatea.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren akreditazioa 
daukaten prestakuntza-zentro edo -erakundeetan 
ematen dira ziurtagiria lortzeko kurtsoak.  
Akreditazio hori lortzeko, irakasle, instalazio eta 
ekipamenduen inguruko hainbat baldintza bete 
behar dituzte zentro edo erakundeek, ziurtagiri 
bakoitzari dagokion prestakuntza emateko.

Euskadi osoan dituzu akreditatutako prestakuntza-
zentro eta –erakundeak.

Aztertu ezazu lan-merkatua, aztertu 
zure interesak eta zure prestakuntza-
eta/edo lan-ibilbidea, eta erabaki 
puzzleko zein pieza behar duzun, 
lanpostu kualifikatu baterako behar 
dituzun ziurtagiriak malgutasunez 
eta zure beharretara egokituta 
lortzeko, edo zure curriculuma 
egiaztagiri gehiagorekin osatzeko.

Profesionaltasun 
Ziurtagiria

BIZKAIA

ARABA/ÁLAVA

GIPUZKOA

Non ematen dira profesionaltasun-
ziurtagirirako ikastaro egiaztagarriak?

Zure enpleguaren alde lan egiten dugu



Enplegurako garrantzia duen lan-jarduera bat 
garatzeko pertsona batek dituen gaitasun 
profesionalak ziurtatzen dituen agiri ofiziala. Lanbide 
Kualifikazioen Katalogo kualifikazioei egiten die 
erreferentzia.

Lan-merkatuen lanbide baterako eskatzen den 
prestakuntza zehazten du.

Zer da profesionaltasun ziurtagiri bat?

Non eskatzen den?

Gaitasun-unitateetara loturiko prestakuntza-
modulu guztiak gaindituz gero, eta praktika-
modulua gaindituz gero (edo haren exentzioa),
edo, prestakuntza-moduluetako bat edo gehiago 
gaindituz gero,  Lanbiden eska daiteke.  
Kasu bakoitzean dagokiona, Profesional 
ziurtagiri osoa edo zatikako ziurtagiri metagarri 
ziurtagiria.

Aurkezteko beste modu bat:  Administrazio 
Prozedurako Legeko 38.4 artikuluan zehazturik 
dagoen bezala (30/1992 Legea, azaroaren 26koa.)

Modu bat baino gehiago dago lortzeko:

l	Prestakuntza-ikastaro egiaztagarriak eginez. 
Prestakuntza-erakunde ziurtatuek emanak izan 
behar dute. Ikastaro horietan, prestakuntza-unitate 
egiaztagarriak ematen dira, eta gaitasun-
unitateetara loturiko prestakuntza-moduluak 

l	Laneko esperientziaren bidez eta/edo, deialdiren 
bat zabalik dagoenean, prestakuntza ez formalaren 
bidez lortutako gaitasun profesionalak aitortuz.

Nola lortzen da?

GAITASUN PROFESIONALEN
ONARPENA

PRAKTIKEN MODULUA
(SALBUETSITA EZ BADAGO)

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRIA

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA
PRESTAKUNTZA-MODULUAK/ 
GAITASUN-UNITATEAK

PRAKTIKEN MODULUA
(SALBUETSITA EZ BADAGO)

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRIA

l	Hasierako lanbide-heziketan ematen diren eta 
gaitasun-unitateetara loturik dauden modulu 
profesionalak gaindituz (HLPPak, erdi mailako 
zikloetakoak, goi mailakoak).

l	Batzuen eta besteen artean pasabideak sortuz, 
egiaztapenerako puzzle profesional bat osatuz.

HASIERAKO PRESTAKUNTZA-
HEZKUNTZA (HLPP/LH)

PRAKTIKEN MODULUA
(SALBUETSITA EZ BADAGO)

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRIA

Informazio gehiago
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EUSK

Izan gure berri Twitter-en ere:
Síguenos también en Twitter:

Twitter.com/lanbideejgv

www.lanbide.euskadi.eus

info.lanbide@lanbide.net

Gure lan bulegoetan.
En nuestras oficinas de empleo.

SMSa zure mugikorrean
SMS en tu móvil

GOGOAN IZAN
Erdi Mailako edo Goi Mailako lanbide-heziketako 
zikloetara sartzeko baldintzak betez gero, aukera 
izango duzu Lanbide Heziketako zikloren bateko 
titulua emango dizun prestakuntza-bideari ekitea.

Zure enpleguaren alde lan egiten dugu

Liburuxka gaztelaniaz, frantsesez eta 
ingelesez dago eskuragarri.


