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ADGG0508 – DATUAK ETA DOKUMENTUAK GRABATZEKO ETA TRATATZEKO ERAGIKETAK 
PRESTAK U NTZ A-E DUK IA K  

1. PRESTAKUNTZA-MODULUA MF0973_1 DATUAK GRABATZEA (90 ordu) 

− Datuak grabatzeko prozesuan, lanpostua eta informatika-terminalak antolatzea eta 
mantentzea. 

− Datuak grabatzeko jardueraren lan-ingurunean jardun pertsonala eta profesionala. 
− Informatika-terminalen teklatu hedatuetan teknika mekanografikoak aplikatzea. 
− Informatika-terminalen zenbakizko teklatuetan teknika mekanografikoak aplikatzea. 
− Emaitzak zuzentzeko eta ziurtatzeko teknikak erabiltzea. 

2. PRESTAKUNTZA-MODULUA MF0974_1 DATUEN, TESTUEN ETA DOKUMENTAZIOAREN 
TRATAMENDUA (150 ordu) 

1. UF0510. Testu-prozesadoreak eta oinarrizko informazio-aurkezpenak (60 ordu). 
− Testu-tratamendua aplikatzea. 
− Dokumentuak hainbat euskarritan konfiguratzea, bistaratzea eta inprimatzea. 
− Testuaren itxura hobetzeko aukerak erabiltzea. 
− Taula errazak sortzea, erabiltzea eta maneiatzea. 
− Aurkezpen grafikoak diseinatzea, antolatzea eta artxibatzea. 
− Objektuak. 

2. UF0511. Datuen eta kalkulu-orrien oinarrizko tratamendua (50 ordu). 
− Kalkulu-orria aplikatzea. 
− Datuak editatzea eta aldatzea. 
− Oinarrizko formulak eta funtzioak. 
− Oinarrizko grafikoak txertatzea. 
− Orriak eta liburuak inprimatzea, antolatzea, iragaztea eta oinarrizko babesa 

ematea. 

3. UF0512. Informazioa bitarteko konbentzionalen eta informatikoen bidez 
transmititzea (40 ordu). 
− Informatika-ekipamenduaren konexioa eta funtzionamendu operatiboa. 
− Dokumentazioaren barne-transmisio pertsonala. 
− Dokumentuen barne-transmisio informatizatua. 
− Transmisioan konfidentzialtasuna bermatzen duten segurtasun-arauak. 
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3. PRESTAKUNTZA-MODULUA MF0971_1 ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBOA (120 ordu) 

1. UF0513. Artxiboaren kudeaketa osagarria euskarri konbentzionalean edo 
informatikoan (60 ordu). 
− Ohiko sistema eragileak. 
− Administrazio-dokumentazioa artxibatzea eta sailkatzea. 
− Datu-baseak. 
− Tauletan datuak txertatzea. 
− Hautaketa-kontsultak. 
− Formularioak eta txostenak. 

2. UF0514. Ohiko euskarrian edo euskarri informatikoan erreproduzitzeko kudeaketa 
osagarria (60 ordu) 
− Erreprografiako ekipoetan erreproduzitzea. 
− Dokumentuen azaleztapen funtzionaleko eragiketak. 
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