Administrazioko eta finantzetako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Administrazioa
eta kudeaketa

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Titulu hau eskuratzen dutenak enpresa handietan
zein ertainetan eta txikietan aritzen dira, edozein
jarduera sektoretan, batez ere zerbitzuen
sektorean, baita administrazio publikoetan ere,
lan administratiboak eginez enpresa eta erakunde
horien lan, merkataritza, kontabilitate eta zerga
arloetako kudeaketan eta aholkularitzan, bezeroei
eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, izapide
administratiboak eginez administrazio publikoekin
eta enpresarekin komunikazioak eta artxiboa
kudeatuz.

• Lege eta enpresa arloko dokumentazioaren
kudeaketa.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

• Kontabilitatea eta fiskalitatea.

• Bulegoko administraria.

• Logistikako kudeaketa eta merkataritzakoa.

• Merkataritzako administraria.

• Enpresa simulazioa.

• Finantzako administraria.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Kontabilitateko administraria.

• Administrazioko eta finantzetako proiektua.

• Logistikako administraria.

• Lantokiko prestakuntza.

Langela eta bulegoetako dokumentu eta
kudeaketa laguntza

Giza baliabideen administrazioa

• Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz
administratu eta kudeatzea.

• Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol
administratiboa egitea.

• Dokumentazioa eta aurkezpen profesionalak
prestatzea hainbat formatutan.

• Giza baliabideak hautatu, prestatu eta garatzeko
lanei laguntza administratiboa ematea.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.
Finantzen kudeaketa, ondoko gaitasun unitate
hauek biltzen dituena
• Enpresaren finantza beharrak zehaztea.
• Finantza baliabideen informazioa eta
kontratazioa kudeatzea.
• Diruzaintza eta aurrekontua kudeatu eta
kontrolatzea.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.

• Espedienteak eta dokumentazio juridikoa
zein enpresakoa prestatu eta erakunde eta
administrazio publikoetan aurkeztea.
• Giza Baliabideetako administrazio arloko
laguntzarako jarduerak egitea.
• Diruzaintzako administrazio kudeaketak egitea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Kontabilitatea eta auditoria kudeatzea
• Kontabilitate eta zerga arloko kudeaketa egitea.

• Bankuko eta aseguruetako administraria.
• Giza baliabideen administraria.
• Administrazio publikoko administraria.
• Lege, kontabilitate, lan edo zerga arloko
administraria, edo gestorietakoa.
• Kobrantzak kudeatzeko teknikaria.
• Bezeroari arreta emateko arduraduna.
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• Giza baliabideak eta gizarte-erantzukizun
korporatiboa.
• Bulegotika eta informazioaren prozesua.
• Merkataritza jardueraren prozesu integrala.
• Bezeroarenganako komunikazioa eta arreta.
• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.
• Finantzen kudeaketa.
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.

En este módulo adquirirás las capacidades y conocimientos para:

• Finantzen kudeaketa.

• Caracterizar los procesos de comunicación desde la perspectiva
de género, analizando las relaciones entre el pensamiento y el
lenguaje y su papel en la discriminación por razón de sexo.
• Detectar situaciones de discriminación por razón de género en los
procesos de comunicación e información, analizando el contenido
del mensaje así como el lenguaje verbal e icónico utilizado.
• Diseñar acciones de comunicación e información desde una
perspectiva de género, seleccionando recursos expresivos y
lingüísticos no sexistas ni discriminatorios y estrategias
promotoras del cambios en los estilos comunicativos.
• Implementar actuaciones de comunicación e información,
seleccionando y elaborando materiales no sexistas ni
discriminatorios.
• Evaluar las actuaciones de comunicación e información desde la
perspectiva de género, valorando la importancia de la misma para
garantizar la calidad en los procesos de comunicación e
información.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES

• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.

En este módulo adquirirás las capacidades y conocimientos para:

• Finantzen kudeaketa.

• Caracterizar la participación social de las personas,
relacionándola con el género y los diferentes ámbitos de vida.
• Diseñar estrategias para promover la participación de las mujeres
en el ámbito público, relacionándolas con las estructuras
organizativas que dan respuesta a sus necesidades.
• Diseñar estrategias para promover el empoderamiento de las
mujeres, analizando el contexto y el proyecto de intervención.
• Desarrollar estrategias de intervención en procesos grupales,
seleccionando técnicas para la gestión de los conflictos desde
una perspectiva de género.
• Desarrollar procesos de asesoramiento y acompañamiento,
analizando las demandas y necesidades de las mujeres y los
recursos y estructuras existentes.
• Realizar actividades de evaluación de las intervenciones dirigidas
a promover la participación de las mujeres, seleccionando
estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten la
retroalimentación de las mismas.
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO

• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.

En este módulo adquirirás las capacidades y conocimientos para:

• Finantzen kudeaketa.

• Caracterizar la situación de la mujer en el empleo, analizando el
marco legal.
• Organizar actividades de información y sensibilización para la
igualdad efectiva en el empleo, analizando el marco legal de la
conciliación de la vida familiar y laboral y los obstáculos
existentes.
• Organizar actividades de asesoramiento a las empresas,
analizando las ventajas de la aplicación de la igualdad efectiva en
el empleo.
• Desarrollar procesos de orientación e información a las mujeres
en materia de empleo, relacionando su empleabilidad con la
situación de ocupabilidad.
• Realizar actividades de seguimiento del proceso de promoción
del empleo justificando la selección de las estrategias, técnicas e
instrumentos de evaluación.
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.

En este módulo adquirirás las capacidades y conocimientos para:

• Finantzen kudeaketa.

• Caracterizar el entorno de intervención desde la perspectiva de
género, determinando las necesidades y demandas de la
población destinataria y los factores que afectan a su calidad de
vida.
• Diseñar estrategias para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, analizando recursos, servicios y acciones con
perspectiva de género.
• Organizar acciones para informar y sensibilizar sobre el trabajo
no remunerado desarrollado por las mujeres en el ámbito
doméstico, seleccionando estrategias y técnicas para la
visibilización y el reconocimiento del valor de los cuidados para
la vida.
• Aplicar estrategias para informar y sensibilizar sobre las
medidas de conciliación en los diferentes ámbitos y contextos de
intervención, adecuándolas a diferentes tipologías de personas,
grupos sociales y colectivos.
• Realizar actividades de control y seguimiento de la intervención
en materia de igualdad, seleccionando instrumentos e
indicadores para comprobar la efectividad y el impacto de la
misma.
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• Giza baliabideak eta gizarte-erantzukizun
korporatiboa.
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jarduera sektoretan, batez ere zerbitzuen
sektorean, baita administrazio publikoetan ere,
lan administratiboak eginez enpresa eta erakunde
horien lan, merkataritza, kontabilitate eta zerga
arloetako kudeaketan eta aholkularitzan, bezeroei
eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, izapide
administratiboak eginez administrazio publikoekin
eta enpresarekin komunikazioak eta artxiboa
kudeatuz.

• Lege eta enpresa arloko dokumentazioaren
kudeaketa.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

• Kontabilitatea eta fiskalitatea.

• Bulegoko administraria.

• Logistikako kudeaketa eta merkataritzakoa.

• Merkataritzako administraria.

• Enpresa simulazioa.

• Finantzako administraria.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Kontabilitateko administraria.

• Administrazioko eta finantzetako proiektua.

• Logistikako administraria.

• Lantokiko prestakuntza.

Langela eta bulegoetako dokumentu eta
kudeaketa laguntza

Giza baliabideen administrazioa

• Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz
administratu eta kudeatzea.

• Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol
administratiboa egitea.

• Dokumentazioa eta aurkezpen profesionalak
prestatzea hainbat formatutan.

• Giza baliabideak hautatu, prestatu eta garatzeko
lanei laguntza administratiboa ematea.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.
Finantzen kudeaketa, ondoko gaitasun unitate
hauek biltzen dituena
• Enpresaren finantza beharrak zehaztea.
• Finantza baliabideen informazioa eta
kontratazioa kudeatzea.
• Diruzaintza eta aurrekontua kudeatu eta
kontrolatzea.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.

• Espedienteak eta dokumentazio juridikoa
zein enpresakoa prestatu eta erakunde eta
administrazio publikoetan aurkeztea.
• Giza Baliabideetako administrazio arloko
laguntzarako jarduerak egitea.
• Diruzaintzako administrazio kudeaketak egitea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Kontabilitatea eta auditoria kudeatzea
• Kontabilitate eta zerga arloko kudeaketa egitea.

• Bankuko eta aseguruetako administraria.
• Giza baliabideen administraria.
• Administrazio publikoko administraria.
• Lege, kontabilitate, lan edo zerga arloko
administraria, edo gestorietakoa.
• Kobrantzak kudeatzeko teknikaria.
• Bezeroari arreta emateko arduraduna.
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• Giza baliabideak eta gizarte-erantzukizun
korporatiboa.
• Bulegotika eta informazioaren prozesua.
• Merkataritza jardueraren prozesu integrala.
• Bezeroarenganako komunikazioa eta arreta.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.

En este módulo adquirirás las capacidades y conocimientos para:

• Finantzen kudeaketa.

• Caracterizar las situaciones de violencia de género,
relacionándolas con los procesos psicológicos y sociológicos
que las sustentan.
• Caracterizar el marco de la intervención preventiva en violencia
de género, relacionando su estructura jurídica y administrativa
con la realidad en que se desarrolla.
• Planificar actividades de prevención, analizando los recursos de
asistencia integral y protección a las víctimas.
• Desarrollar estrategias de intervención en violencia de género,
relacionando las características de la situación con el protocolo
establecido.
• Realizar actividades para el control y seguimiento de la
intervención en situaciones de violencia de género, justificando
la selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de
evaluación.

Administrazioko eta finantzetako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Administrazioa
eta kudeaketa

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Titulu hau eskuratzen dutenak enpresa handietan
zein ertainetan eta txikietan aritzen dira, edozein
jarduera sektoretan, batez ere zerbitzuen
sektorean, baita administrazio publikoetan ere,
lan administratiboak eginez enpresa eta erakunde
horien lan, merkataritza, kontabilitate eta zerga
arloetako kudeaketan eta aholkularitzan, bezeroei
eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, izapide
administratiboak eginez administrazio publikoekin
eta enpresarekin komunikazioak eta artxiboa
kudeatuz.

• Lege eta enpresa arloko dokumentazioaren
kudeaketa.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

• Kontabilitatea eta fiskalitatea.

• Bulegoko administraria.

• Logistikako kudeaketa eta merkataritzakoa.

• Merkataritzako administraria.

• Enpresa simulazioa.

• Finantzako administraria.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Kontabilitateko administraria.

• Administrazioko eta finantzetako proiektua.

• Logistikako administraria.

• Lantokiko prestakuntza.

Langela eta bulegoetako dokumentu eta
kudeaketa laguntza

Giza baliabideen administrazioa

• Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz
administratu eta kudeatzea.

• Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol
administratiboa egitea.

• Dokumentazioa eta aurkezpen profesionalak
prestatzea hainbat formatutan.

• Giza baliabideak hautatu, prestatu eta garatzeko
lanei laguntza administratiboa ematea.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.
Finantzen kudeaketa, ondoko gaitasun unitate
hauek biltzen dituena
• Enpresaren finantza beharrak zehaztea.
• Finantza baliabideen informazioa eta
kontratazioa kudeatzea.
• Diruzaintza eta aurrekontua kudeatu eta
kontrolatzea.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.

• Espedienteak eta dokumentazio juridikoa
zein enpresakoa prestatu eta erakunde eta
administrazio publikoetan aurkeztea.
• Giza Baliabideetako administrazio arloko
laguntzarako jarduerak egitea.
• Diruzaintzako administrazio kudeaketak egitea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Kontabilitatea eta auditoria kudeatzea
• Kontabilitate eta zerga arloko kudeaketa egitea.

• Bankuko eta aseguruetako administraria.
• Giza baliabideen administraria.
• Administrazio publikoko administraria.
• Lege, kontabilitate, lan edo zerga arloko
administraria, edo gestorietakoa.
• Kobrantzak kudeatzeko teknikaria.
• Bezeroari arreta emateko arduraduna.

• Giza baliabideak eta gizarte-erantzukizun
korporatiboa.
• Bulegotika eta informazioaren prozesua.
• Merkataritza jardueraren prozesu integrala.
• Bezeroarenganako komunikazioa eta arreta.
• Giza baliabideen kudeaketa.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO I
Bloque de prácticas asociado a la Promoción de igualdad de género

• Ingelesa I / II.
• Finantzen kudeaketa.

En este módulo integrarás la formación en un entorno real de trabajo, y desarrollarás
capacidades para:
• Participar en la recogida de información que sea útil y
contrastándola para realizar el diagnóstico de situaciones de
discriminación por razón de sexo en el entorno de intervención y
en los distintos ámbitos de la vida de las personas: económico,
político, asociativo, ocio y calidad de vida, entre otros,
desagregando los datos por sexo.
• Participar en el proceso de transferencia de información dentro del
equipo de intervención para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• Colaborar en los procedimientos de información, acompañamiento
y asesoramiento a las personas, para favorecer la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en el contexto de intervención.
• Realizar acciones de capacitación, prevención y sensibilización
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el entorno de
intervención.
• Participar en los procesos de trabajo, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
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Administrazioko eta finantzetako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Administrazioa
eta kudeaketa

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Titulu hau eskuratzen dutenak enpresa handietan
zein ertainetan eta txikietan aritzen dira, edozein
jarduera sektoretan, batez ere zerbitzuen
sektorean, baita administrazio publikoetan ere,
lan administratiboak eginez enpresa eta erakunde
horien lan, merkataritza, kontabilitate eta zerga
arloetako kudeaketan eta aholkularitzan, bezeroei
eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, izapide
administratiboak eginez administrazio publikoekin
eta enpresarekin komunikazioak eta artxiboa
kudeatuz.

• Lege eta enpresa arloko dokumentazioaren
kudeaketa.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

• Kontabilitatea eta fiskalitatea.

• Bulegoko administraria.

• Logistikako kudeaketa eta merkataritzakoa.

• Merkataritzako administraria.

• Enpresa simulazioa.

• Finantzako administraria.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Kontabilitateko administraria.

• Administrazioko eta finantzetako proiektua.

• Logistikako administraria.

• Lantokiko prestakuntza.

Langela eta bulegoetako dokumentu eta
kudeaketa laguntza

Giza baliabideen administrazioa

• Zuzendaritzaren komunikazioak autonomiaz
administratu eta kudeatzea.

• Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol
administratiboa egitea.

• Dokumentazioa eta aurkezpen profesionalak
prestatzea hainbat formatutan.

• Giza baliabideak hautatu, prestatu eta garatzeko
lanei laguntza administratiboa ematea.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.

• Informazio eta artxiboko sistemak
administratzea ohiko euskarrian zein
informatikoan.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.
Finantzen kudeaketa, ondoko gaitasun unitate
hauek biltzen dituena
• Enpresaren finantza beharrak zehaztea.
• Finantza baliabideen informazioa eta
kontratazioa kudeatzea.
• Diruzaintza eta aurrekontua kudeatu eta
kontrolatzea.
• Bulegotikako aplikazioak erabiltzea
informazioaren eta dokumentazioaren
kudeaketan.

• Espedienteak eta dokumentazio juridikoa
zein enpresakoa prestatu eta erakunde eta
administrazio publikoetan aurkeztea.
• Giza Baliabideetako administrazio arloko
laguntzarako jarduerak egitea.
• Diruzaintzako administrazio kudeaketak egitea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Kontabilitatea eta auditoria kudeatzea
• Kontabilitate eta zerga arloko kudeaketa egitea.

¿Qué certificación oficial obtendrás?

• Giza baliabideak eta gizarte-erantzukizun
korporatiboa.
• Bulegotika eta informazioaren prozesua.
• Merkataritza jardueraren prozesu integrala.
• Bezeroarenganako komunikazioa eta arreta.
• Giza baliabideen kudeaketa.
• Ingelesa I / II.
• Finantzen kudeaketa.

Si superas todos los módulos de esta oferta, obtendrás el
Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de 'PROMOCIÓN
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES'

Centro docente
CI Escuela de Educadoras y Educadores Hezitzaile Eskola II
C/Mayor, 65
31001 Pamplona-Iruña
Tel. 848 43 09 70

escuelaeducadores.educacion.navarra.es

• Bankuko eta aseguruetako administraria.
• Giza baliabideen administraria.
• Administrazio publikoko administraria.
• Lege, kontabilitate, lan edo zerga arloko
administraria, edo gestorietakoa.
• Kobrantzak kudeatzeko teknikaria.
• Bezeroari arreta emateko arduraduna.
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Tel. 848 426628 - 848 426036
848 423232 - 848 428981
848 426549 - 848 426597
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