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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA BILTEGIRATZE MEKANIKOAREN KONTROLA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1128 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Fabrikazio mekanikoko hornikuntza Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Mekanizazio-prozesuen kostuak Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, UC1268_3 FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPEN-
PROZESUAK HORNITZEA gaitasun-ataleko fabrikazio mekanikoko ekoizpen-prozesuen hornikuntzaren kudeaketari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Materialen hornikuntzaren beharrizanak zehaztea, produktuaren eta lan-prozesuaren arabera. 
EI1.1 Hornikuntza-prozesu bateko faseak eta teknikak identifikatzea. 
EI1.2 Hornikuntza-prozesuak deskribatzea (kantitatea, emate-epea, garraioa, besteak beste). 
EI1.3 Hornikuntza kontrolatzeko prozedurak zerrendatzea (biltegia, banaketa-puntuak, epeak, emate-moduak, helmugak eta abar 
kontrolatzea), eta neurri zuzentzaile ohikoenak adieraztea (deskontuak, itzultzeak...). 
EI1.4 Hornikuntza kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea: 

A2: Ekoizpenaren programazioan ezarritako epeak bermatzen dituzten hornikuntza- eta banaketa-prozedurak aplikatzea. 
EI2.1 Garraio-baliabideak hornikuntzaren eta banaketaren ikuspegitik identifikatzea eta karakterizatzea. 
EI2.2 Lan-postuen hornikuntzako eta garraioko kostu totala osatzen duten partidak kudeatzea. 

A3: Hornikuntza kontrolatzea, jasotze- eta biltegiratze-prozesuak eta manipulazio-sistemak ezarriz eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 

EI3.1 Materialak jasotzeko prozesua kudeatzea. 
EI3.2 Produktuen biltegiratzean gehien erabiltzen diren manipulazio-baliabideak aplikatzea. 
EI3.3 Lantokiko edo lanpostuko biltegi motak eta haien antolamendua definitzea. 
EI3.4 Garraio-baliabide bakoitzean gehien erabiltzen diren enbalaje- eta paletizazio-motak identifikatzea. 
EI3.5 Izakinak kontrolatzeko sistema nagusiak karakterizatzea, eta haien abantailak, eragozpenak eta aplikazioak baloratzea. 
EI3.6 Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

 

Edukiak 

1. Lehengaien hornikuntza ekoizpen-lerroetan. 
o Logistikaren garrantzia. 
o Informaziorako eta kudeaketarako sistema informatikoak. 
o Logistikaren helburuak. 
o Hornikuntzako eta fabrikazioko logistika.  
o Ekoizpeneko hornikuntza kontrolatzea GPAO softwarea erabiliz. 

2. Garraioa eta hornikuntza. 
o Garraio-modalitateak. 
o Garraioaren ebaluazioa. 
o Hornikuntza-bideak. 
o Banaketako eta garraioko logistika. 

3. Biltegiratzea. 
o Eskaerak jasotzea. 
o Biltegiratze-jarduerak. 
o Biltegiratze-helburuak. 
o Salgaiak manipulatzea. 
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o Enbalajea eta etiketatzea. 
o Stockak baloratzeko metodoak. 
o Inbentarioak. 
o Izakinen maila optimoa. 
o Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak. 

4. Hornikuntzaren kudeaketa eta kontrola. 
o Hornitzaileekin kudeatzea. 
o Hornikuntza-politikak. 
o Stockak esleitzea. Izakinen kontrola. 
o Karga eta garraioa. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa.              
 


