
Profesionaltasun- 
ziurtagiriak
Hau jakin behar duzu gaitasun profesionalak ofizialki 
egiaztatzeko

www.lanbide.euskadi.eus      945 160 600 / 630 305 452
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Zer da Profesionaltasun- 
ziurtagiria?

Dokumentu ofizial bat da; egiaztatzen duena
lan-jarduera zehatz bat garatzeko gaitasuna  
edo kualifikazioa.

Lan-merkatua eta zure interesa azter ditzakezu. 
Zure prestakuntza- edo lan-ibilbidea aukeratu 
dezakezu. Eta jakin dezakezu nola lortu zure 
lanbide-gaitasunen egiaztapena, margultasunez 
eta zurera egokitua.

Profil profesional bakoitzak Profesionaltasun-
ziurtagiri zehatza du. Orotara, 583 ziurtagiri 
dira, 26 arlokoak. Ziurtagiriak profil desberdinei 
dagozkie, guztiak Kualifikazioen Katalogoan  
jasoak.



Zer da Profesionaltasun- 
ziurtagiria?

Nola  
lortzen da?

Prestakuntza ikastaroen bidez,
prestakuntza-zentro edo 
-erakunde baimenduek 
emandakoak. Ikastaro hauetan, 
Prestakuntza-moduluak ematen 
dira, Gaitasun-atalei lotuak.

 
Gaitasun profesionalak 
aintzatetsita; gaitasun 
horiek eskuratuko dira lan- 
esperientziaren bidez edota
prestakuntza ez-formalaren 
bidez; deialdia zabalik 
dagoenean.

Pasabideak ezarrita, Lanbide
Heziketako Gaitasun-atalei 
lotutako Prestakuntza-moduluak 
baliozkotuz.

Hainbat modutan lor daiteke:

01.

02.

03.

Ezer aurretik, 
Profesionaltasun-ziurtagiri 
bati dagozkion Gaitasun-
atalak gainditu behar dira 
(praktika-modulua edo 
horren salbuespena barne). 
Ondoren, Profesionaltasun-
ziurtagiria eska dakioke
Lanbideri.

Non  
eskatzen da?



Egiaztatzea 
Lanbide-kualifikazioa; 
prestakuntzaren bidez, lan-
esperientziaren bidez eta beste
bide batzuen zehar lortutako 
Gaitasun-atalen bidez.

Erakustea  
Eskuratu direla araututako 
lanbide jakin batzuetan 
eskatzen diren ziurtagiriak
(mendekotasuna duten 
pertsonen arretaren kasuan 
bezala).

Erraztea   
Etengabeko ikaskuntza, 
prestakuntza eskuragarri 
eta malguaz, moduloka 
egituratua, ziurtagiriei 
lotutako prestakuntza-
eskaintza egiaztagarriaren
bidez.
 
Laguntzea 
Laneratzea eta mugikortasun
profesionala.

Hobetzea  
Pertsonen kualifikazio-maila.

Zeintzuk dira   
abantailak?

Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak egiaztatutako 
prestakuntza-zentro edo 
-erakundeetan.

Egiaztapen hori lortzeko, 
zentroek edota erakundeek 
ziurtagiri bakoitzaren 
prestakuntza emateko 
beharrezkoak diren baldintzak 
bete behar dituzte (irakasleak,
instalazioak eta ekipamendua).

Euskal Herria osoan zehar 
daude prestakuntza-zentro 
eta -erakunde egiaztatuak.

Non ematen dira 
Profesionaltasun-
ziurtagiriak  
egiaztatzeko  
ikastaroak?



Zeintzuk dira   
abantailak?

Non ematen dira 
Profesionaltasun-
ziurtagiriak  
egiaztatzeko  
ikastaroak?

Profesionaltasun- 
ziurtagiria eskuratu

Egiaztagiri partziala 
eskuratu

Gaitasun-unitateekin lotutako 
prestakuntza-modulu GUZTIAK 
eta praktiketako modulua (edo 
salbuespena) gainditu.

Profesionaltasun-ziurtagiriaren  
Gaitasun-atal BAT edo GEHIAGO  
gainditu.

Eskabidea aurkeztu

Erregistroan inskribatu

Baloratu. Baldintzak betetzen dituela egiaztatu

Egiaztatzeko prozedura

01

02

03



Web orrian:
www.lanbide.euskadi.eus  
 
Profesionaltasun-ziurtagiriei  
eta prestakuntza egiaztagarria  
ematen duten zentro edo  
erakundeei buruzko informazio  
zehatza ematen da. 

Bulegoetan (aldez aurretiko zita): 
945 160 600 / 630 305 452 

Informazio gehiago

Profesionaltasun- 
ziurtagiriak
Lanbide-gaitasunak ofizialki egiaztatzeko  
informazio gehiago lor dezakezu




