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IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

IZENA 
SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

KODEA 
IFCT0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Informatika eta komunikazioak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Sistemak eta telematika 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IFC361_1 Sistema Mikroinformatikoen Muntaketa eta Mantentze-lanetako Eragiketa Osagarriak (1701/2007 Errege-
Dekretua, 2007ko abenduaren 14koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Ekipo mikroinformatikoen eta periferikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea, arduradun batek 
gainbegiratuta, kalitate-irizpideak aplikatuta eta jardunean segurtasunez eta ingurumena errespetatuz jokatuta, finkatutako 
prozedurei eta argibideei jarraiki. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1207_1: Ekipo mikroinformatikoen muntaketako eragiketa osagarriak egitea. 
 
-  UC1208_1: Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 
 
-  UC1209_1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin eragiketa osagarriak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Edozein tamaina eta produkzio-sektoretako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan garatzen du lanbide-
jarduera, dela norbere kontura, dela besteren kontura, betiere enpresa edo erakundean kudeaketarako ekipo 
informatikoak baldin badituzte. 

 
Produkzio-sektoreak 
Batik bat zerbitzu-sektorean kokatzen da, bereziki honako enpresa-mota hauetan: edozein tamainatako enpresak 
edo erakundeak, kudeaketarako sistema informatikoak erabiltzen dituztenak eta edozein produkzio-sektoretan sar 
daitezkeenak. Ekipo eta zerbitzu mikroinformatikoen salmenta, muntaketa, mantentze-lanak eta konponketak egiten 
dituzten enpresak. Laguntza tekniko mikroinformatikoarekin loturiko zerbitzuak ematen dituzten enpresak. 
Administrazio publikoetan, erakundearen euskarri informatikoaren zatitzat. 6 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Ekipo mikroinformatikoen muntaketako langilea. 
Ekipo mikroinformatikoen mantentze-lanetako langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0465 :Osagai eta periferiko 
mikroinformatikoen muntaketa 90 

MF1207_1 
Osagai informatikoen muntaketako eragiketa 
osagarriak. 

130 
UF0466: Ekipo eta periferiko 
mikroinformatikoen testaketa 
eta egiaztapena 

40 

MF1208_1 
Sistema mikroinformatikoen mantentze-
lanetako eragiketa osagarriak. 

70   

MF1209_1 
Eragiketa osagarriak informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiekin. 

90   

MP0098 
Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta 
mantentze-lanetako eragiketa osagarrietan 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 370 
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1. gaitasun-atala:  
EKIPO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1207_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB 1: Ekipo mikroinformatiko baten barneko osagaiak muntatzen eta aldatzen laguntzea ekipoa martxan jartzeko, gida 
xehatuak erabilita, jasotako argibideei jarraiki eta ezarritako segurtasun- eta kalitate-arauak beteta. 

BI 1.1 Barneko gailuen eta osagaien konexioak egiteko gida xehatuak identifikatu egiten dira eta ekipo 
mikroinformatiko baten elementuak muntatzeko eta aldatzeko erabiltzen dira, betiere jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.2 Ekipo mikroinformatiko baten osagaiak ezartzeko edo aldatzeko, ataketan eta barne-badietan finkatu behar 
dira, betiere jasotako argibideei jarraiki, erreminta espezifikoak eta babes-elementuak erabilita, eta erakundeak 
ezarritako kalitate-irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
BI 1.3 Sistema mikroinformatikoen barne-gailuak datu- eta elikatze-bus eta kableekin konektatu behar dira ekipo 
informatikoa muntatzeko, betiere ezaugarri fisikoak kontuan izanik eta gida xehatuei jarraiki. 
BI 1.4 Osagaia jarri edo aldatu ondoren, egiaztatu egin behar da ekipo informatikoaren barruan finkatuta dagoela 
ziurtatzeko eta lortutako emaitzak erregistratu egin behar dira erakundearen araudiaren arabera. 
BI 1.5 Erakundeak eskatutako segurtasun-arauak eta kalitate-irizpideak onartu egin behar dira ekipo 
mikroinformatiko baten barne-gailuak eta osagaiak muntatzeko eta aldatzeko, betiere jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.6 Osagaiak aldatzean sortutako hondakinak eta botatzeko elementuak tratatu egin behar dira 
desagerrarazteko edo birziklatzeko, jasotako argibideei jarraiki eta hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-
araudiaren arabera. 

LB 2: Periferikoak muntatzen, aldatzen eta konektatzen laguntzea sistema informatikoaren funtzionaltasuna 
areagotzeko, muntaketako eta konexioko gida xehatuak erabilita, jasotako argibideei jarraiki eta ezarritako segurtasun- 
eta kalitate-arauak beteta. 

BI 2.1 Periferikoen muntaketa eta konexioa egiteko gida xehatuak identifikatu egiten dira eta periferiko horiek ekipo 
mikroinformatikoari konektatzeko erabiltzen dira, betiere jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.2 Periferikoak kable eta konektoreen bitartez konektatzen dira dagozkien busekin, periferikoak sistemarekin 
komunikatu ahal izateko, betiere ezaugarri fisikoak kontuan izanik eta muntaketa eta konexioko gida xehatuei 
jarraiki. 
BI 2.3 Periferikoak ekipo informatikoarekin, beste periferiko batzuekin, gailuak berak behar dituen ekipo 
osagarriekin edo komunikazio-lineekin konektatzen dira sistemaren ezaugarriak hobetzeko, lotura eta konexio 
elektrikoak finkatuta eta erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
BI 2.4 Sare-konexioa egiteko gailuak (errepikagailua, kommutadorea, bideratzailea, besteak beste) banaketa-
armairuetan («rack»-etan) edo aurretiaz zehaztutako tokietan kokatzen dira sare lokala zabaltzeko eta baliabideak 
sare horren bitartez partekatzeko, jasotako argibideei jarraiki, erreminta espezifikoak eta babes-elementuak 
erabilita, eta erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
BI 2.5 Periferikoaren kokalekua eta lotura, eta datu- eta elikatze-kableen konexioa egiaztatu egin behar dira 
muntatuta daudela ziurtatzeko, eta lortutako emaitzak erregistratu egin behar dira erakundearen araudiaren 
arabera. 
BI 2.6 Erakundeak eskatutako segurtasun-arauak eta kalitate-irizpideak onartu egin behar dira ekipo 
mikroinformatiko baten periferikoak muntatzea eta aldatzea ahalbidetzeko, betiere jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.7 Periferikoak aldatzean sortutako hondakinak eta botatzeko elementuak tratatu egin behar dira 
desagerrarazteko edo birziklatzeko, jasotako argibideei jarraiki eta hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-
araudiaren arabera. 

LB 3: Prozedurak aplikatzea eta testaketako programak exekutatzea ekipo informatikoa operatibo dagoela egiaztatzeko, 
gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki. 

BI 3.1 Testaketa-prozedura metodikoki aplikatzen da exekutatzen dela ziurtatzeko, laneko gidetan zehaztutako 
jarraibideen arabera. 
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BI 3.2 Testaketa-erremintak ekipo informatikoaren funtzionaltasuna egiaztatzeko erabiltzen dira, jasotako 
argibideei jarraiki. 
BI 3.3 Prozedurak aplikatzean eta testaketa-programak exekutatzean lortutako emaitzak laneko gidetan adierazten 
diren emaitzekin alderatzen dira prozesua burutu dela egiaztatzeko, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.4 Egindako txekeoak eta detektatutako gorabeherak erregistratu egiten dira egiaztatutako ekipoak 
kontrolatzeko, erakundearen planen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Babes- eta segurtasun-elementuak: betaurrekoak, eskularruak, elektrizitate estatikoaren 
deskargagailua, besteak beste. Ekipoak eta periferikoak muntatzeko ohiko moduan erabiltzen diren erremintak eta 
lanabesak. Ordenagailuaren barne-osagaiak: prozesadoreak, memoria-moduluak, plaka nagusia, besteak beste. Sare-, 
bideo- eta komunikazio-moldagailuak, besteak beste. Biltegiratze-gailuak. Sare-konexioa egiteko gailuak: 
errepikagailuak, kommutadoreak, bideratzaileak, besteak beste. Interfaze fisikoak. Sarrera-, irteera- eta sarrera-/irteera-
periferikoak. Testaketako hardware- eta software-erremintak. Elikadura-sistema etengabeak. Kable egituratuak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Ekipo informatikoa muntatua eta txekeatua. Periferikoak ekipo informatikoarekin konektatuak. Erakundearen barne- eta 
kanpo-arauak beteak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Osagaiak ekipo informatikoan muntatzeari buruzko eskuliburuak eta gida xehatuak. Periferikoak ekipo informatikoarekin 
konektatzeari buruzko eskuliburuak eta gida xehatuak. Ekipoen informazio teknikoa. Hardware-produktuen katalogoak, 
hornitzaileak eta prezioak. Erakundearen kalitate-plana. Segurtasun- eta higiene-arauei eta laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko dokumentazioa. Periferikoak muntatzeko, txekeatzeko eta konektatzeko egindako eragiketen 
erregistroa. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MANTENTZE-LANETAKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1208_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB 1: Sistema informatikoaren euskarriak eta periferikoak garbitzeko eta egiaztatzeko ohiko prozedurak aplikatzea 
funtzionaltasunari eusteko, gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki. 

BI 1.1 Euskarri magnetiko eta optiko erauzgarrien irakurketako/idazketako periferikoak eta ohiko eragiketa-
prozedurak identifikatu egiten dira, mantentze-lanak egiteko jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.2 Euskarriak eta periferikoak egiaztatzeko eta garbitzeko prozedura metodikoki aplikatzen da betetzen dela 
ziurtatzeko, laneko gidetan zehaztutako jarraibideen arabera. 
BI 1.3 Euskarri eta periferiko magnetiko eta optikoen garbiketa egiteko irakurketa/idazketa-buruak garbitzeko gailu 
eta teknikak erabiltzen dira funtzionaltasunari eusteko, gida xehatuei jarraiki eta erakundeak ezarritako kalitate-
irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
BI 1.4 Dokumentuak inprimatzeko gailuen garbiketa egiteko erreminta espezifikoak erabiltzen dira, gida xehatuei 
jarraiki eta erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
BI 1.5 Teklatuak, saguak eta bestelako gailuak garbitzeko pintzelak, xurgagailuak eta produktu espezifikoak eta 
gailuak erabiltzen dira, erakundeak ezarritako kalitate-irizpideak eta segurtasun-arauak beteta. 
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BI 1.6 Periferikoen egoera egiaztatu egiten da funtzionamenduan egon daitekeen arazoren bat detektatzeko eta 
gertatutako gorabeherak goragoko teknikariari jakinarazteko, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.7 Egindako lanak eta detektatutako gorabeherak erregistratu egiten dira ekipoen mantentze-lanak 
kontrolatzeko, erakundearen planen arabera. 
BI 1.8 Hondakinak eta botatzeko elementuak tratatu egin behar dira desagerrarazteko edo birziklatzeko, jasotako 
argibideei jarraiki eta hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-araudiaren arabera. 

LB 2: Ekipo eta periferikoen kableak eta elementu kontsumigarriak aldatzea erabiltzen jarraitu ahal izateko, gida xehatuei 
eta jasotako argibideei jarraiki eta segurtasun-arauak beteta. 

BI 2.1 Periferikoetan eta beste gailu batzuetan elementu kontsumigarriak aldatzeko erreminta espezifikoak 
erabiltzen dira periferikoaren edo gailuaren arabera, betiere estalkia segurtasunez eta langilearentzat eta 
gailuarentzat arriskurik gabe irekitzeko bitartekoak aplikatuta, eta ezarritako segurtasun-arauak beteta. 
BI 2.2 Dokumentuak inprimatzeko gailuetako tinta- edo toner-kartutxoak aldatu egiten dira funtzionaltasunari 
eusteko, periferikoaren beraren dokumentazioan edo gailuaren barruko oharretan bildutako gida xehatuen arabera 
eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.3 Inprimatzeko gailuek papera edo formularioak behar dituzte eta periferikoa doitzeko edo lerrokatzeko lanak 
egiten dira operatibotasunari eusteko, gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.4 Ekipoen eta periferikoen arteko datu- eta elikatze-kableak eta sareko loturak aldatu egiten dira nahi dugun 
funtzionaltasunari eusteko, erreminta espezifikoak erabilita eta ezarritako segurtasun-arauak beteta, betiere egin 
beharreko interkonexioa kontuan izanik eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.5 Periferikoetarako kontsumigarri berriak aldatu egiten dira periferikoaren dokumentazioan bertan bildutako 
gida xehatuei edo jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.6 Elementu kontsumigarriak aldatutakoan, egiaztatu egin behar dira eta, horretarako, periferikoaren 
funtzionaltasuna egiaztatzeko probak egin behar dira, ezarritako prozeduren arabera. 
BI 2.7 Egindako lanak eta detektatutako gorabeherak erregistratu egiten dira ekipoen eta periferikoen mantentze-
lanak kontrolatzeko, erakundearen mantentze-lanetako planen arabera. 
BI 2.8 Bilgarriak, hondakinak eta botatzeko elementuak tratatu egin behar dira desagerrarazteko edo birziklatzeko, 
jasotako argibideei jarraiki eta hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-araudiaren arabera. 

LB 3: Ekipo mikroinformatikoak «klonatzeko» prozedurak aplikatzea «klonatutako» irudietan oinarrituta instalazioak 
egiteko, gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki. 

BI 3.1 Ekipo mikroinformatikoen arteko «klonazioa» egiteko beharrezkoak diren elementu fisikoak identifikatu eta 
egiaztatu egiten dira, laneko gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki, «klonazioko» prozedura logikoen 
exekuzioa gauza daitekeela bermatzeko. 
BI 3.2 Ekipo mikroinformatikoak «klonatzeko» prozedurak metodikoki egiten dira eta instalazio-gidetan adierazitako 
jarraibideei jarraiki, ekipo mikroinformatiko baten kopia egin dela bermatzeko. 
BI 3.3 «Klonatutako» irudia ezartzeko, instalazio-gidan adierazitako prozedurak eta teknikak aplikatzen dira ekipo 
mikroinformatikoa zerbitzuan jartzearren, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.4 «Klonatutako» ekipoa egiaztatu egiten da ongi funtzionatzen duela ziurtatzeko eta, horretarako, instalazio-
gidan adierazten diren sistema egiaztatzeko eta ziurtatzeko prozedurak eta teknikak aplikatzen dira, jasotako 
argibideei jarraiki. 
BI 3.5 Sistemaren konfigurazioaren parametro espezifikoak aldatu egiten dira unean uneko ingurunera egokitzeko, 
instalazio-gidako oharrei eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.6 Egindako lanak eta detektatutako gorabeherak erregistratu egiten dira klonatutako ekipoak kontrolatzeko, 
erakundearen mantentze-lanetako planen arabera. 

LB 4: Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak etiketatzeko, biltzeko eta lekualdatzeko lanetan parte hartzea horiek 
guztiak egoki biltegiratzeko, erakundeak ezarritako segurtasuneko eta katalogazioko argibideei jarraiki. 

BI 4.1 Ekipo, periferiko, osagai eta kontsumigarrien emate-agiria egiaztatu egiten da emandakoa eskatutakoarekin 
bat datorrela eta horiek guztiak egoera onean daudela ziurtatzeko, betiere jasotako argibideei jarraiki. 
BI 4.2 Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak etiketatu egiten dira horiek guztiak egoki biltegiratzeko eta 
izakinak kontrolatzeko, erreminta espezifikoak erabilita eta erakundeak ezarritako katalogazio-araudiaren eta 
jarraibideen arabera. 
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BI 4.3 Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak bildu egiten dira horiek guztiak egoki biltegiratzeko, horretarako 
dauden baliabideak eta materialak erabilita eta ezarritako segurtasun- eta antolaketa-irizpideen arabera. 
BI 4.4 Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak lekualdatu egiten dira aldatu behar badira edo beste leku batera 
eraman behar badira eta, horretarako, erakundeak adierazitako baliabideak erabiltzen dira, argibideei jarraiki eta 
erakundeak ezarritako segurtasun-arauak beteta. 
BI 4.5 Bilgarriak, hondakinak eta botatzeko elementuak tratatu egin behar dira desagerrarazteko edo birziklatzeko, 
jasotako argibideei jarraiki eta hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-araudiaren arabera. 
BI 4.6 Egindako lanak eta detektatutako gorabeherak erregistratu egiten dira biltegiaren kontrola ahalbidetzeko, 
erakundearen mantentze-lanetako planen arabera. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Euskarriak eta periferikoak garbitzeko erremintak. Biltegiratze-gailuak. Sareko gailuak: 
errepikagailuak, kommutadoreak, bideratzaileak, besteak beste. Interfaze fisikoak. Sarrera-, irteera- eta sarrera/irteera-
periferikoak. Elementu kontsumigarriak periferikoetan eta beste gailu korporatibo batzuetan. Sareko loturak eta ekipoen 
eta periferikoen arteko datu- eta elikatze-kableak. Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak biltzeko materiala. 
Produktuak etiketatzeko erremintak. Etiketatzailea. Ekipoak «klonatzeko» software-aplikazioak. Programa eta aplikazio 
informatikoak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Periferiko eta euskarriak garbiak eta zainduak. Elementu kontsumigarriak aldatuak. Ekipo informatikoak «klonatuak». 
Erakundearen barne- eta kanpo-arauak beteak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sistemaren funtzionamenduari eta erabiltzeko moduari buruzko dokumentazioa eta eskuliburuak. Periferikoen 
mantentze-lanei buruzko eskuliburu eta gida xehatuak. Kontsumigarriak aldatzeari buruzko eskuliburu eta gida xehatuak. 
«Klonatzeko» prozesuei eta aplikazioei buruzko eskuliburuak eta gida xehatuak. Produktu kontsumigarrien katalogoak. 
Hardware- eta software-produktuen etiketak. Segurtasun- eta higiene-arauei eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko 
dokumentazioa. Erakundearen kalitate-plana. Hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-araudia. Egindako 
mantentze-lanen erregistroa. Osagaien emate-agiriak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEKIN 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1209_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB 1: Fitxategi-sistema eta periferikoak maneiatzea, sistema eragileak eskaintzen dituen erabiltzaile-ingurunearen 
erremintak eta sareko zerbitzuak erabilita, jasotako argibideei jarraiki. 

BI 1.1 Ekipo informatikoa piztu eta hasierako mezuak eta periferikoekiko konexioak egiaztatzen dira begiratuta, 
ezarritako prozeduraren arabera. 
BI 1.2 Sistema eragileak eskaintzen duen erabiltzailearen interfaze grafikoa sistemaren erremintak eta utilitateak 
lokalizatzeko eta horietara sartzeko erabiltzen da, erabiltzean sortzen diren premien arabera. 
BI 1.3 Fitxategi-sistema maneiatzeko erremintak karpeta eta fitxategiak sortzeko eta manipulatzeko eragiketak 
egiteko erabiltzen dira, baita informazioa antolatzeko ere, errazago erabiltzearren, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.4 Gailu periferikoak (inprimagailua eta eskanerra, esaterako) informazioa aurkezteko edo eskuratzeko 
erabiltzen dira, baita aplikazio informatiko espezifikoen bitartez manipulatzeko ere, erabiltzean sortzen diren 
premien arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 
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BI 1.5 Informazioa biltegiratzeko euskarri eta gailuak (USB memoriak, CD, DVD, disko-unitate erauzgarriak, 
besteak beste) informaziora iristeko eta manipulatzeko erabiltzen dira, erabiltzean sortzen diren premien arabera 
eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 1.6 Sare lokal baten baliabideak karpeta, fitxategi eta gailu partekatuetara iristeko erabiltzen dira, jasotako 
argibideei jarraiki. 

LB 2: Multimedia-aplikazioak eta -gailuak erabiltzea informazioa maneiatzeko, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.1 Multimedia-gailuak (kamera digitalak, MP3 erreproduzigailuak, WebCamak) konektatu egiten dira eta gailu 
horietan jasotako informazioa lortzeko edo informazio horretara iristeko erabiltzen dira, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 2.2 Sistema eragilearen barruan edo horri atxikita dagoen multimedia-softwarea (argazkiak ikusteko programak, 
musika-softwarea, besteak beste) multimedia-gailuei loturiko informaziora iristeko erabiltzen da, jasotako argibideei 
jarraiki. 
BI 2.3 Ikasteko diren multimedia-aplikazioak (joko hezitzaileak, entziklopediak, ordenagailuz lagundutako 
irakaskuntza, besteak beste) norbanakoaren prestakuntzan eta birziklatze teknikoan laguntzeko erabiltzen dira, 
erabiltzean sortzen diren premien arabera. 

LB 3: Testu-lanketako bulegotika-aplikazioak erabiltzea dokumentu sinpleak garbi eta modu ordenatuan egiteko, 
argibideei jarraiki eta formatu espezifikoak erabilita. 

BI 3.1 Testu-lanketako bulegotika-aplikazioaren aukerak (testuak sortzearekin, biltegiratzearekin, inprimatzearekin 
eta aurrebistarekin lotura dutenak) dokumentuak manipulatzeko erabiltzen dira, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.2 Dokumentuei formatuak aplikatzeko erabiltzen diren testu-lanketako bulegotika-aplikazioaren aukerak (lodia, 
etzana, azpimarra, letra-tipoak eta -tamaina, buletak eta numerazioa, paragrafoak lerrokatzea eta tabulazioak, 
besteak beste) testuaren itxura hobetzeko erabiltzen dira, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.3 Dokumentu baten barruan testu-blokeak maneiatzeko funtzioak dokumentuaren barruan testu-bloke horiek 
mozteko, kopiatzeko, mugitzeko eta formatuak aplikatzeko erabiltzen dira, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.4 Testu-lanketako aplikazioak eskaintzen dituen aukerak baliatuta txertatzen dira irudiak, doituta eta 
adierazitako formatua aplikatuta, dokumentuen itxura hobetzeko betiere, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 3.5 Goiburuak eta orri-oinak dokumentuak pertsonalizatzeko gehitzen dira, testu-lanketako aplikazioak 
eskaintzen dituen aukerak baliatuta, autotestuak txertatuta eta adierazitako formatua aplikatuta, jasotako argibideei 
jarraiki. 
BI 3.6 Dokumentuaren edukia egiaztatu egiten da akatsik gabeko testu bat sortzeko eta, horretarako, testu-
lanketako aplikazioak ortografia zuzentzeko eskaintzen dituen erremintak erabiltzen dira eta egin beharreko 
aldaketak egiten dira, jasotako argibideei jarraiki. 

LB 4: Bulegotikako beste aplikazio batzuk (datu-baseak, aurkezpenak, kalkulu-orriak, besteak beste) erabiltzea 
informazioa biltegiratzeko eta eskuratzeko, lehendik egindako diseinuak erabilita eta jasotako argibideei jarraiki. 

BI 4.1 Dagokion bulegotika-aplikazioa exekutatuta, aurrez diseinatuta eta sortuta dauden datu-baseak ireki egiten 
dira datuak sartzeko eta aurkezteko, lehendik egindako txosten eta formularioak erabilita, jasotako argibideei 
jarraiki. 
BI 4.2 Dagokion bulegotika-aplikazioa exekutatuta, aurrez landutako kalkulu-orriak ireki egiten dira datuak sartu, 
bistaratzeko eta inprimatzeko, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 4.3 Dagokion bulegotika-aplikazioa exekutatuta, aurrez landutako aurkezpenak ireki egiten dira diapositibak 
bistaratzeko eta inprimatzeko, jasotako argibideei jarraiki. 

LB 5: Interneteko baliabideak erabiltzea barneko eta kanpoko sarean bilaketak egin eta informazioa lortzeko, 
nabigatzaile edo arakatzaileak erabilita eta jasotako argibideei jarraiki. 

BI 5.1 Arakatzailea ireki eta webguneetan sartzeko eta webguneetako loturetan barrena mugitzeko erabiltzen da, 
jasotako argibideei jarraiki. 
BI 5.2 Web-orrialdeen bilatzaileak gai zehatzei buruzko informazioa aurkitzeko erabiltzen dira, gai horiek 
bilaketaren irizpideetan zehaztuta, jasotako argibideei jarraiki. 
BI 5.3 Aurkitutako informazioa deskargatu eta ordenagailuan biltegiratzen da gerora erabili ahal izateko, jasotako 
argibideei jarraiki, eta betiere datuak babesteari buruzko legea eta indarreko legedia kontuan izanik. 
BI 5.4 Arakatzailearen aukerak hasierako orrialdea konfiguratzeko erabiltzen dira, baita webguneen helbideen 
lasterbideak gordetzeko ere (gogokoak), jasotako argibideei jarraiki. 

LB 6: Informazioa elkartrukatzea intranet korporatiboak eskaintzen dituen zerbitzuak eta Interneteko zerbitzuak (posta-
zerbitzuak, mezularitza eta prestakuntzako plataforma birtualak, besteak beste) baliatuta, jasotako argibideei jarraiki. 
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BI 6.1 Posta elektronikoaren kontua mezuak bidali eta jasotzeko eta fitxategiak eransteko erabiltzen da, premien 
arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 6.2 Albiste-foroak eta blogak, besteak beste, gai zehatzei buruzko iritziak kontsultatzeko eta emateko, galderak 
egiteko eta galderei erantzuteko erabiltzen dira, premien arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 6.3 Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren erremintak konektatuta dauden beste erabiltzaile 
batzuekin mezu-komunikazioak egiteko erabiltzen dira, premien arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 6.4 Prestakuntzako plataforma birtualak ikasteko erabiltzen dira, erabiltzailearen eta tutorearen artean 
informazioa elkartrukatuta, premien arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 
BI 6.5 Intranet korporatiboaren eta Interneten erabiltzaileen arteko fitxategi-elkartrukea erreminta espezifikoak 
erabilita egiten da, premien arabera eta jasotako argibideei jarraiki. 

 
 

Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Sistema eragileak. Intranet moduan konfiguratutako sare lokala. Posta elektronikoa sare lokalean. 
Interneteko konexioa. Internet-tresnak: arakatzailea, posta elektronikoa. Multimedia-softwarea. Multimedia-gailuak. 
Bulegotikako erreminta eta aplikazioak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Fitxategi-sistema lokala antolatua eta erabilera korporatiboko sarearen unitateekin konektatua. Irudiak eta soinuak 
kapturatuta eta biltegiratuta. Kanpoko informazioa eskuratuta edo Interneten elkartrukatuta, eta biltegiratuta. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sistema eragileei buruzko eskuliburuak. Multimedia-gailuei eta horien aplikazioei buruzko eskuliburuak. Bulegotikako 
aplikazioei buruzko eskuliburuak. Interneteko utilitateei buruzko erabiltzaileentzako gidak. Dokumentuak landuak, 
ortografia egiaztatuta dutela eta behar bezala aurkeztuta. 

15 

 
 

 

 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

 
 
 
 

16 



 
 

Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta 
mantentze-lanetako eragiketa osagarriak 

 
 
 

 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1
2
3

1. prestakuntza-modulua:  
OSAGAI INFORMATIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA 

OSAGARRIAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MANTENTZE-LANETAKO 

ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA OSAGARRIAK INFORMAZIOAREN ETA 

KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEKIN 
  

4. prestakuntza-modulua:  

4SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIETAN 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
OSAGAI INFORMATIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 
Kodea: MF1207_ 1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1207_1 Ekipo mikroinformatikoen muntaketako eragiketa osagarriak 
egitea. 
 
Iraupena: 130 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
OSAGAI ETA PERIFERIKO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0465 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementu elektrikoak eta elektronikoak deskribatzea, ekipoak muntatzeko lanetan segurtasunez manipulatzearren, 
tresnak eta aplikatu beharreko araudia identifikatuta. 

EI1.1 Ekipoak muntatzean erabil daitezkeen elementu elektriko eta elektronikoen ezaugarriak azaltzea, magnitudeak eta 
neurri-unitate elektrikoak identifikatuta. 
EI1.2 Osagai elektronikoak segurtasunez manipulatzeko aurretiazko eragiketak eta egiaztapenak deskribatzea, bereziki 
elektrizitate estatikoa saihesteko argibideak kontuan hartuta. 
EI1.3 Ekipo elektronikoak segurtasunez manipulatzeko beharrezkoak diren gailuak eta neurri-tresnak identifikatzea, 
erabilera-gidetako jarraibideei jarraiki. 
EI1.4 Elementu elektrikoak eta elektronikoak manipulatzeko garaian aplikatu beharreko segurtasun-neurriak 
identifikatzea, laneko arriskuen prebentzioari buruzko segurtasun-araudia kontuan izanik. 
EI1.5 Ekipo mikroinformatiko batean osagaiak muntatu behar direnean aldez aurretik honako egiaztapen hauek egin 
behar dira: 

- Eragiketa horretan esku hartzen duten elementu elektrikoak ezagutzea. 
- Muntaketa-prozeduran agertzen diren elementu elektronikoak bereiztea. 
- Kontuan izan beharreko segurtasun-neurriak adieraztea, muntaketa-prozeduran esku hartzen duten elementu 

elektriko eta elektronikoen arabera. 
- Jarduera egiteko beharrezkoak diren segurtasun pertsonaleko elementuak eta gailuak deskribatzea. 

A2: Sistema mikroinformatiko batean, hardware-osagaiak identifikatzea, horien ezaugarriak eta funtzionaltasunak ezagututa, 
muntatzeko, aldatzeko eta ekipo informatiko bati konektatzeko. 

EI2.1 Sistema mikroinformatiko baten bloke funtzionalak identifikatzea fabrikatzaile guztien plaka nagusietan 
lokalizatzeko, ekipoaren forma-faktorea kontuan izanik. 
EI2.2 Sistema mikroinformatiko baten hardware-osagai guzti-guztiak aipatzea, bakoitzaren ezaugarriak eta bakoitza 
osatzen duten elementuak zehaztuta. 
EI2.3 Sistema mikroinformatiko batean dauden atakak, barne-badiak eta konexio-kableak ezagutzea eta datuetarako 
diren edo elikatzeko diren identifikatzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean hainbat plaka nagusi mota aurkezten dira txartel, gailu eta guzti (disko gogorraren unitateak, 
euskarri optikoen irakurgailu eta grabagailuak, busen anpliazioak, besteak beste) eta muntatzeko eta desmuntatzeko 
argibide zehatzak ematen dira: 

- Hardware-osagai guztiak ezagutzea. 
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- Osagai bakoitzaren funtzioak identifikatzea. 
- Osagaiek zer nolako konexio-mota behar izango duten deskribatzea, behar izanez gero. 

A3: Eskaera baten osagaiak hautatzea, betiere jasotako konfigurazio-orriaren arabera, gerora mihiztatzeko. 
EI3.1 Eskaera baten osagaiak eta periferikoak hautatzea biltegian, jasotako konfigurazio-orriaren arabera. 
EI3.2 Hautatutako osagaiak eskaera-orrian markatzea, eskaera-orrian zehaztutakoekin bat ez datozenak eta horien 
ordezkoak adierazita. 
EI3.3 Eskaeraren osagaiak multzo berean izatea, gerora mihiztatzen diren arte. 

A4: Muntaketa-prozeduretan esku hartzen duten elementuak identifikatzea eta barneko hardware-osagaiak mihiztatzea 
erreminta egokiak erabilita eta jasotako argibideei jarraiki, ekipo mikroinformatiko bat sortzeko. 

EI4.1 Sistema mikroinformatiko baten barneko hardware-osagaia mihiztatzeko edo integratzeko prozedurei buruzko 
argibide-gidak interpretatzea prozedura hori gauzatu ahal izateko, ekipo informatikoaren forma-faktorea kontuan izanik. 
EI4.2 Sistema mikroinformatiko baten barneko hardware-osagaiak muntatzeko, aldatzeko edo konektatzeko 
prozeduretan erabili behar diren erreminta guztiak aipatzea. 
EI4.3 Plaka nagusietan mikroprozesadoreak konektatzeko zokaloak eta disipadoreak bereiztea, bakoitza finkatzeko 
moduak identifikatuta. 
EI4.4 Sistema mikroinformatiko batean dauden ataka, barne-badia eta konexio-kable motak ezagutzea, baita horiek 
finkatzeko sistemak ere, eta eskema grafikoen bitartez identifikatzea. 
EI4.5 Ekipo mikroinformatikoaren txartel-konektoreak identifikatzea itxurari eta koloreei erreparatuta, eskemen eta 
diagramen bitartez. 
EI4.6 Gailu edo txartel bat dagokion badian edo erretenean instalatzeko posizio zuzenak identifikatzea, instalazioko gida 
xehatuen arabera. 
EI4.7 Sistema mikroinformatiko batean barneko hardware-osagaiak mihiztatzeko eta integratzeko prozeduretan 
erabiltzen diren erremintak erabiltzeari eta maneiatzeari dagokionez, ezarritako segurtasun-arauak deskribatzea. 
EI4.8 Sistema mikroinformatiko batean barneko hardware-osagaiak muntatzea, aldatzea eta konektatzea, laneko gida 
xehatuen arabera: 

- Gida xehatuaren argibideak interpretatzea. 
- Muntatu, aldatu edo konektatu behar diren osagaiak identifikatzea. 
- Armairu edo kaxak erabiltzea baliatu behar diren erremintak ongi antolatuta eta eskura egoteko moduan izateko. 
- Adierazitako osagaiak instalatzeko edo desinstalatzeko behar diren erremintak aukeratzea. 
- Barneko hardware-osagaiak (memoria, prozesadorea, bideo-txartela, pila, besteak beste) sistema 

mikroinformatikoaren plaka nagusian integratzea edo mihiztatzea. 
- Sistema mikroinformatikoan integratzeko konexio-kableak behar dituzten barneko hardware-osagaiak (disko 

gogorra, DVDa, CD-ROMa, besteak beste) behar bezala konektatzea. 
- Txartelak eta barne-osagaiak behar bezala instalatzea eta finkatzea ekipo mikroinformatikoetan. 
- Erabilitako hardware-osagaia muntatu, aldatu edo konektatzeko ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Lana egindakoan erremintak jasotzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

A5: Periferikoak muntatzeko, aldatzeko edo konektatzeko prozeduretan esku hartzen duten elementuak deskribatzea eta 
prozedura horiek aplikatzea sistemaren funtzionaltasunari eusteko edo zabaltzeko, gida xehatuei eta jasotako argibideei 
jarraiki. 

EI5.1 Sistema mikroinformatiko baten periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozedurei buruzko argibide-
gidak interpretatzea prozedura hori gauzatu ahal izateko, teknologia-mota guztiak kontuan izanik. 
EI5.2 Sistema mikroinformatiko baten periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozeduretan erabili behar 
diren erreminta guztiak deskribatzea, gida espezifikoak erabilita. 
EI5.3 Ekipo mikroinformatiko batek periferikoak konektatzeko dituen kanpo-atakak identifikatzea, krokisak eta eskema 
grafikoak baliatuta. 
EI5.4 Ekipo mikroinformatikoari periferikoak konektatzean erabili behar diren datu-kable eta elikatze-kableen konektore-
motak eta ezaugarriak aipatzea. 
EI5.5 Periferikoen eta ekipo mikroinformatikoen arteko datu-konexiorako kableak egiteko erabili behar diren erremintak 
eta prozedurak deskribatzea, gida xehatuak baliatuta. 
EI5.6 Sistema mikroinformatiko batean periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozeduretan erabiltzen 
diren erremintak erabiltzeari eta maneiatzeari dagokionez, ezarritako segurtasun-arauak aipatzea. 
EI5.7 Datu-konexioak eta elikatze elektrikoko konexioak segurtasunez manipulatzeko prebentzio-neurriak zerrendatzea, 
osagai-mota kontuan izanik. 
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EI5.8 Sistema mikroinformatiko batean periferikoak muntatzea, aldatzea eta konektatzea, laneko gida xehatuen arabera: 
- Muntatu, aldatu eta konektatu behar diren osagai periferikoak identifikatzea. 
- Atakak eta horiei dagozkien kable eta konektoreak identifikatzea, elikatze elektrikoa duten konexioak eta ez 

dutenak bereizita. 
- Periferiko bat muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko erreminta egokiak hautatzea. 
- Periferikoen eta sistema mikroinformatikoen arteko datu-konexiorako kableak egitea, behar izanez gero. 
- Periferikoa muntatzea edo aldatzea, baita konektatzea ere, segurtasunez eta zehaztasunez. 
- Periferikoen eta sistema mikroinformatikoen arteko konexio-kableak behar bezala konektatzea eta erabiltzea. 
- Sare-konexioko gailuak (errepikagailua, kommutadorea eta bideratzailea, besteak beste) banaketa-armairuetan 

edo aurrez zehaztutako tokietan kokatzea, erreminta egokiak erabilita. 
- Konektatutako periferikoek elikatze elektrikoa izan badutela egiaztatzea, baita datu-konexioak ere, argi-

adierazleen bitartez. 
- Periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

EI5.9 Ekipo eta periferiko mikroinformatikoen instalazio batean, honako lan hauek egin behar dira: 
- Sare elektrikoarekin konektatzeko kable- eta konektore-motak ezagutzea. 
- Datuak komunikatzeko kable- eta konektore-motak bereiztea. 
- Ekipo eta periferikoetako konektoreak eta kableak aldatzeko prozedurei ekin aurretik, ezarritako segurtasun-

arauak betetzea. 
- Ekipoen eta periferikoen arteko datu- eta elikatze-kableak eta sareko loturak aldatzeko erreminta egokiak 

erabiltzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea ezarritako formatuen arabera. 

 
Edukiak: 
1.  Elektrizitatearekin loturiko kontzeptuak 

- Isolatzaileak eta eroaleak. Korronte elektrikoa. 
- Zirkuitu baten oinarrizko elementuak. Oinarrizko zirkuitua. 
- Magnitudeak. Intentsitatea. Potentzial-diferentzia (tentsioa). Erresistentzia. 
- Magnitude elektrikoen neurria. Aparatuak. Amperemetroa. Voltmetroa. Ohmmetroa. Polimetroa. 
- Ohmen legea. 
- Korronte elektriko motak. Korronte zuzena. Korronte alternoa. 
- Potentzia elektrikoa. Kontzeptua. Potentziaren neurria. Energia. 
- Erresistentziak elkartzea. 
- Segurtasun elektrikoa. 

• Arrisku elektrikoen prebentzio-neurriak. 
• Deskarga elektrikoak eragindako kalteak. 

- Segurtasuna erreminta eta osagai elektrikoak erabiltzeko garaian. 
2.  Sistema mikroinformatikoetan erabiltzen diren osagai elektriko eta elektronikoen funtzionamendu-

printzipioak 
- Osagai elektronikoak. 

• Erresistentziak. 
• Kondentsadoreak. 
• Diodo artezgailuak. 
• LED diodoak. 
• Transistoreak. 
• Zirkuitu integratuak. 
• Bestelakoak. 

- Ekipo elektronikoak. Elikatze-iturria. 
- Osagai elektrikoak. 

• Etengailuak, sakagailuak eta fusibleak. 
• Pilak eta bateriak. 

- Segurtasuna erreminta eta osagai elektronikoak erabiltzeko garaian. 
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• Elektrizitate estatikoa. Deskarga elektrostatikoak (ESD). 
• Deskarga elektrostatikoen prebentzioa. Babes elektrostatikoaren eremua. 
• Txartelak eta osagaiak paketatzea. 
• ESDagatiko kalteak izateko arriskua duten osagai elektronikoetarako sinboloa. 

3.  Ekipo mikroinformatikoen barneko hardware-elementuen ezaugarriak. 
- Arkitektura. Prozesadorea. Memoria. Sarrera- eta irteera-unitateak. 
- Ordenagailu-kaxak. Motak. Oinarrizko ezaugarriak. 
- Elikatze-iturriak. Motak. Potentzia. Haizagailuak. 
- Plaka nagusiak. 

• Ezaugarriak. 
• Chipset-a. 
• EPROM-motak. 

- Mikroprozesadorea. 
• Ezaugarri nagusiak. 
• Zokaloak. 
• Bero-disipadoreak eta haizagailuak. 

-  Memoria-moduluak. Motak. Ahalmena. Abiadura. 
- Barneko biltegiratze-gailuak. Ezaugarriak eta motak. 

• Disko gogorrak. 
• Diskete-unitateak. 
• CD eta DVD irakurgailu eta grabagailuak. 

- Hedapen-badiak. Motak. 
- Hedapen-txartelak. Ezaugarriak. Motak (grafikoak, soinu-txartelak, sare-txartelak, bestelakoak). 
- Barne- eta kanpo-busak, konektoreak, datu-kableak eta elikatze-kableak. 
- Beste osagai-mota batzuk. 

4.  Sistema mikroinformatiko baten kanpoko busak eta konektoreak 
- Atakak. 

• Paraleloa. 
• Seriea. 
• USB (Serie Unibertsaleko Busa) 
• «Firewire» (IEEE 1394). 
• Bestelakoak. 

- Hari gabeko konektoreak. 
• Ataka infragorria (IrDA estandarra). 
• Irrati-frekuentzia («Bluetooth» eta «ZigBee» estandarrak). 
• Bestelakoak. 

- Sareko kableak. Kable-motak, Konektore-motak. 
5.  Periferiko mikroinformatikoak 

- Oinarrizko periferikoak. Monitorea. Teklatua. Sagua. 
- Beste periferiko batzuk.  

• Inprimagailuak. 
• Bozgorailuak. 
• Mikrofonoa. 
• Eskanerra. 
• Multimedia-gailuak. 
• Bestelakoak. 

- Konektibitate-gailuak. Modema. Sare-txartela. 
6.  Osagai eta periferiko mikroinformatikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko teknikak. 

- Muntatzeko gidak. 
- Finkatzeko elementuak, torloju-motak. 
- Mihiztatzeko erremintak. Estutze-momentuaren kontrola. 
- Instalatzeko eta finkatzeko prozedurak. 
- Gailu periferikoen konexioa 
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- Ekipoak. Kontzentratzaileak. Kommutadoreak. Bideratzaileak. Bestelakoak. 
- Banaketa-panelak. 
- Kable egituratuak. Krinpatzeko erremintak. 

8.  Ingurumena babesteko arauak 
- 10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa. Definizioak. Hondakin-kategoriak. 
- 11/1997 Legea, Ontzien eta Ontzien Hondakinena, eta horren garapena. Definizioak. 
- 208/2005 EDa, aparatu elektriko eta elektronikoen eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoa. 

• Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
• Hondakinen tratamendua. 
• Tratamendu-eragiketak: berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa eta desagerraraztea. 
• Aparatu elektriko edo elektronikoen kategoriak. 
• Material eta osagaien gaikako tratamendua. 
• Hondakin informatikoak birziklatzeko eta desagerrarazteko tokiak. Gaikako bilketaren sinboloa. 

- 106/2008 EDa, pilei eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. 
• Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
• Pila- eta metagailu-motak. 
• Bilketa, tratamendua eta birziklatzea. 
• Gaikako bilketaren sinboloa. 

9.  Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Lege-esparrua. 

• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• 39/1997 EDa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia. 
• Araudi espezifikoa. LSHINren gida teknikoak. 

- Prebentzio-ekintzaren printzipio orokorrak. 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak. 
- Istripu ohikoenen prebentzioa. Arauak eta gomendioak. 

• Ordena eta garbitasuna. 
• Datuak Ikusteko Pantailak maneiatzen dituzten postuak. 
• Kargak eskuz maneiatzea. 
• Eskuzko erremintak. 
• Soldadura elektrikoa. 
• Arrisku elektrikoa. 

- Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-bitartekoak. 
- Segurtasun-baldintzak eta -irizpideak osagai eta periferiko mikroinformatikoak muntatzeko, aldatzeko eta 

konektatzeko prozeduretan. 
 
 
1.2 prestakuntza-atala 
EKIPO ETA PERIFERIKO MIKROINFORMATIKOEN TESTAKETA ETA 
EGIAZTAPENA 
 
Kodea: UF0466 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema mikroinformatikoaren testaketa egiteko prozedurak eta erremintak identifikatzea eta aplikatzea periferiko eta 
osagaien muntaketa, aldaketa eta konexioa egiaztatzeko, gida xehatuei jarraiki. 

EI1.1 Muntaketako edo aldaketako prozesuetan aplikatu behar diren testaketa-prozeduren gidak identifikatzea, egiaztatu 
beharreko elementua kontuan izanik. 
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EI1.2 Hardware-osagai bakoitzari loturiko testaketa-prozedurak eta -erremintak sailkatzea 
EI1.3 Datu-kableak egiaztatzeko erremintak deskribatzea, gida xehatuak maneiatuta. 
EI1.4 Ekipo mikroinformatikoak pizteko prozedura eta POST (Power On Self Test) prozedura egiten dituela egiaztatzeko 
prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, arazoen jatorria identifikatuta, kasuan kasu. 
EI1.5 Ekipo mikroinformatikoaren abiatze-fasean sor daitezkeen akatsak eta sistema eragilea kargatzeko eragiketak 
deskribatzea. 
EI1.6 Sistema mikroinformatiko batean periferiko eta osagaien muntaketaren, aldaketaren eta konexioaren egiaztapena 
egitea, laneko gida xehatuen arabera: 

- Ekipo mikroinformatikoaren eta periferikoen artean datu-konexioko kableen funtzionaltasuna egiaztatzea. 
- Ekipo mikroinformatikoaren eta ekipoari konektatutako periferikoen arteko konexioak egiaztatzeko lanak egitea. 
- Ekipoa piztea eta POSTeko faseen emaitza behatzea. 
- Ekipo mikroinformatikoaren informazioa interpretatzea sistema eragilea kargatzen ari den bitartean. 
- Konfigurazioko eta egiaztatzeko erremintak hautatzea eta erabiltzea sistemaren funtzionamendua egiaztatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

A2: Ekipo mikroinformatikoan funtzionamendu-probak egitea; horretarako, sistema eragile bat instalatuko da. 
EI2.1 Partizio-motak deskribatzea. 
EI2.2 Jasotako argibideei jarraiki: 

- Sistema eragile bat eta instalatutako periferikoei dagozkien «driverrak» instalatzea. 
- Sistema eragile bat aurreinstalatzea. 
- Disko gogorra klonatzea, dela software-erreminten bitartez, dela hardware-erreminten bitartez. 

EI2.3 Instalatutako edo klonatutako sistemaren abiatze-probak egitea. 
EI2.4 Ekipo mikroinformatikoaren funtzionamenduaren eta abiaduraren probak egitea software-erremintekin eta jasotako 
argibideei jarraiki. 
EI2.5 Ekipo mikroinformatikoaren funtzionamenduaren probak amaitzea eta egindako eragiketak erregistratzea, formatu 
jakin batzuen arabera. 

Edukiak: 
1.  Sistema mikroinformatikoen testaketa egiteko erremintak 

- Muntaketako edo aldaketako prozesuetan aplikatu behar diren elementuen testaketa. 
- Gida teknikoak. 
- Hardware-osagai bakoitzari loturiko testaketa-prozedurak eta -erremintak. 
- Datu-kableak egiaztatzeko erremintak. 
- Pizteko prozedura eta POST-prozedura. Arazoen identifikazioa. 

2.  Sistema eragileen oinarrizko instalazioa 
- Sistema eragilearen funtzioak. 
- Uneko sistema eragileak. 
- Sistema eragilea kargatzeko eragiketak. Abiatze-sekuentzia. Izan daitezkeen akatsak. BIOSaren SET- UPa. 

Oinarrizko konfigurazioa. 
- Instalazio automatikoa. 
- «Driverren» instalazioa. 

3.  Testaketa- eta egiaztatze-softwarea. 
- Software komertziala. 
- Oinarrizko diagnostikoak. 

 
 
 
 

2
2. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK  
 
Kodea: MF1208_1 
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1208_1 Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako eragiketa 
osagarriak egitea 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Teknikak deskribatzea eta euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko prozeduretan aplikatzea ongi 
funtzionatzen dutela ziurtatzeko, argibide xehatuei jarraiki. 

EI1.1 Euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko teknikak identifikatzea, bakoitzaren teknologia kontuan 
izanik. 
EI1.2 Euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko prozedurei dagokienez jasotako argibide-gidak 
interpretatzea, ongi funtzionatzen dutela egiaztatzeko eta ziurtatzeko. 
EI1.3 Euskarrietan bildutako informazioaren eta euskarrien egoera egiaztatzeko erabiltzen diren erreminten ezaugarriak 
aipatzea, erabilera-gidei jarraiki. 
EI1.4 Irakurketa-unitateak eta hainbat euskarri dituen ekipo mikroinformatiko batean honako eragiketa hauek egitea, 
argibide-gidei jarraiki: 

- Euskarrien ezaugarriak eta bakoitzari atxikitako arriskuak deskribatzea. 
- Euskarriak egiaztatzeko prozedurak aplikatzea; horretarako, erreminta espezifikoak erabili behar dira eta 

emaitzak eta gertatutako gorabeherak erregistratu. 
A2: Euskarri eta periferikoak garbitzeko prozedurak identifikatzea eta aplikatzea, hardware-elementu horien ezaugarriei 
atxikitako gida xehatuak erabilita, horien funtzionaltasunari eusteko. 

EI2.1 Euskarri eta periferikoetan egin beharreko garbiketa-prozedurei dagokienez, jasotako argibide-gidak 
interpretatzea, horien barrura iristeko elementuak nola irekitzen diren kontuan hartuta. 
EI2.2 Euskarri eta periferikoen ezaugarriak deskribatzea, mantentze-lanekin loturiko alderdiak kontuan izanik. 
EI2.3 Euskarrietan, irakurketa/grabazio-unitateetan, inprimagailuetan, teklatuetan, saguetan eta bestelako gailuetan egin 
beharreko mantentze-lan motak eta garbiketa-motak identifikatzea. 
EI2.4 Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzeko beharrezkoak diren gailuak eta erremintak sailkatzea, 
erabilera-gidak baliatuta. 
EI2.5 Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzea, gida xehatuan zehaztutako argibideen arabera: 

- Garbitu beharreko euskarri eta periferikoak identifikatzea, baita aplikatu beharreko garbiketa-prozedurak ere. 
- Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzeko beharrezkoak diren gailuak eta erremintak 

erabiltzea 
- Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatu aurretik, ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Euskarri eta periferikoen hondakinak eta botatzeko elementuak jasotzea, desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Euskarriak edo periferikoak funtzionaltasunari eusten diola egiaztatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

A3: Sistema mikroinformatikoan eta periferikoetan erabili behar diren elementu kontsumigarriak deskribatzea eta horiek 
aldatzea, gida xehatuak baliatuta. 

EI3.1 Sistema mikroinformatiko batean dauden periferikoei atxikitako elementu kontsumigarri mota guztiak deskribatzea, 
teknologia mota guztiak kontuan izanik. 
EI3.2 Kontsumigarri informatikoak birziklatzeari eta desagerrarazteari buruzko araudia (ingurumena errespetatzen 
duena) aipatzea. 
EI3.3 Inprimagailu eta bestelako periferikoetan elementu kontsumigarriak aldatzeko prozedurak interpretatzea, gida 
xehatuei eta fabrikatzaileak emandako dokumentazioari jarraiki. 
EI3.4 Inprimagailua, tinta-kartutxoak, «toner»-kartutxoak, paper-formularioak, etiketa itsaskorren orriak, gutun-azalak eta 
abar dituen sistema mikroinformatiko batean, elementu kontsumigarriak aldatzea argibide xehatuei jarraiki: 

- Elementu kontsumigarria prestatzea aldatzen hasi aurretik. 
- Gailuaren gidak interpretatzea paper-elikadurari ekiteko premiaren arabera. 
- Elementu kontsumigarriak aldatzea ezarritako segurtasun-arauak beteta. 
- Elementu kontsumigarriak aldatzea. 
- Periferikoak probatzeko eta egiaztatzeko prozedurak aplikatzea. 
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- Material kontsumigarriak berreskuratzeko eta birziklatzeko beharrezkoak diren baliabideak erabiltzea, 
ingurumen-baldintzatzaileen arabera. 

- Elementu suntsikor eta kontsumigarria aldatu ostean, gailu informatikoak funtzionaltasunari eusten diola 
ziurtatzea. 

- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 
A4: Ekipo mikroinformatikoen erreplika fisikoa —«klonazioa»— egitean esku hartzen duten elementuak identifikatzea eta 
klonazio-prozedurak aplikatzea gida xehatuei jarraiki. 

EI4.1 Sistema mikroinformatikoen disko eta partizioen erreplikatze fisikoaren («klonazioa») funtzioak deskribatzea, 
erabiltzaile-mota bakoitzari atxikitako software-instalazioak kontuan izanik. 
EI4.2 Ekipo mikroinformatikoen arteko «klonazio»-prozedura batean esku hartzen duten elementu fisikoak aipatzea, 
zertarako diren eta zer arazo eragin ditzaketen adierazita. 
EI4.3 Disko eta partizioen irudiak instalatzeko erabiltzen diren software-erreminten ezaugarriak deskribatzea, horien 
aplikazio-murrizketak aipatuta. 
EI4.4 Disko-irudiak edo disko-partizioak biltegiratzeko baliabideak bereiztea, garraiatu eta gerora instalatu ahal izateko, 
gida xehatuen arabera. 
EI4.5 Sistema mikroinformatiko baten abiatze-faseak zerrendatzea instalatutako irudiaren funtzionaltasuna ziurtatzeko, 
egindako «klonazio»-mota kontuan hartuta. 
EI4.6 Sistema mikroinformatiko batean, diskoen erreplikak edo diskoen partizioak eta aldez aurretik euskarri egokietan 
egindako erreplikak kudeatzeko erremintak aplikatzea, jasotako argibideetan deskribatzen den «klonazio»-prozeduraren 
arabera: 

- Aplikatu beharreko «klonazio»-prozedurari buruzko argibide-gida interpretatzea. 
- Xede-ekipoa (irudia ezarriko dena) aztertzea eta aurretiazko baldintzak betetzen dituela ziurtatzea. 
- «Klonazio»-prozedurarako ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Irudiak kudeatzeko erreminta erabiltzea eta irudia ezartzea. 
- «Klonazio»-prozeduraren emaitza egiaztatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

A5: Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak etiketatzeko, biltzeko, biltegiratzeko eta lekualdatzeko eragiketak deskribatzea 
eta gauzatzea, premiaren eta ezarritako prozeduren arabera. 

EI5.1 Sistema mikroinformatiko baten osagaiak eta ekipoak manipulatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baldintzak 
deskribatzea. 
EI5.2 Ekipo, periferiko eta kontsumigarrien bilgarri-motak (gailu informatiko bakoitzari atxikitakoak) identifikatzea, 
kalitateari eta ingurumena errespetatzeari buruzko arauak kontuan izanik. 
EI5.3 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak etiketatzeko eta biltzeko beharrezkoak diren erremintak ezagutzea eta 
erabilera espezifikoak deskribatzea. 
EI5.4 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak etiketatzeko egin behar diren prozedurak zehaztea, gida xehatuak kontuan 
hartuta. 
EI5.5 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak bildu eta garraiatzea, emandako argibideei jarraiki: 

- Gailu bakoitzerako bilgarri egokiak identifikatzea. 
- Ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Gailuak bildu aurreko lanak egitea. 
- Gailuak etiketatzea eta biltzea erreminta egokiak erabilita. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Horien bilgarria eta etiketak ezarritako kalitate-arauekin bat datozela ziurtatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

EI5.6 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak biltegiratzea eta katalogatzea, jasotako argibideei jarraiki: 
- Biltegiratu behar diren osagaiak emate-agiriekin bat datozela eta egoera onean daudela egiaztatzea. 
- Ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Etiketatu eta biltegiratu aurreko lanak egitea. 
- Gailuak etiketatzea eta biltegiratzea erreminta egokiak erabilita. 
- Osagaiak sailkatzea eta etiketatzea, ongi katalogatuta geratzeko moduan. 
- Botatzeko elementuak jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Horien etiketak ezarritako kalitate-arauekin bat datozela ziurtatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 
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Edukiak: 
1.  Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako teknika osagarriak 

- Mantentze-lanetako terminologia. 
- Mantentze-lan motak. Prebentziozkoa. Zuzentzailea. 
- Mantentze-lan zuzentzailearen ekintzak. 
- Mantentze-lanen bost mailak. 
- Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanak. Garrantzia. 
- Informatikako mantentze-lanetako enpresa baten ohiko zerbitzuak. 
- Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako teknika osagarrien deskribapena eta sailkapena. 

2.  Sistemaren egiaztapena. 
- Disko gogorraren partizio-motak. 
- POST programak. 
- Diagnostiko-softwarea. 
- Abiadura-proba egiteko softwarea. 
- Disko gogorra egiaztatzeko eta optimizatzeko erremintak. 

3.  Ekipo mikroinformatikoen mantentze-lanak. 
- Segurtasun-neurriak ekipo mikroinformatikoen mantentze-lanetan. 
- Prebentziozko mantentze-lanetarako software-erremintak. 
- Euskarri, periferiko eta biltegiratze-unitateen ezaugarriak, mantentze-lanei dagokienez. 
- Euskarri eta periferikoak egiaztatzeko teknikak. 
- Garbiketa-erremintak. 
- Euskarrien garbiketa eta mantentze-lan motak. Arauak. Egiaztapena. Hondakinak. Erregistroa. 
- Euskarri informatikoak biltegiratzeko garaian kontuan izan beharrekoak. 
- Biltegiratze-unitateen aldizkako mantentze-lanak. 
- Inprimagailu eta periferikoen mantentze-lanetako eragiketak. 

4.  Sistema mikroinformatikoen elementu kontsumigarriak. 
- Motak eta ezaugarriak. 

• Tinta-kartutxoak. 
• Toner-kartutxoak. 
• Paper-formularioak 
• Etiketa itsaskorren orriak. 
• Gutun-azalak. 
• Bestelakoak. 

- Elementu kontsumigarrien kontserbazioa. 
- Elementu kontsumigarriak aldatzeko prozedurak. 
- Segurtasuna elementu kontsumigarriak aldatzeko eta manipulatzeko prozeduretan. 

5.  Partizio eta disko gogorren erreplikazio fisikoa egiteko metodoak. 
- Segurtasun-kopia egiteko programak. 
- Klonazioa. 
- Erreplikazio-prozesuaren helburuak eta funtzionaltasuna. 
- Segurtasuna eta prebentzioa erreplikazio-prozesuan. 
- Diskoen partizioak. 

• Partizio-motak. 
• Kudeaketako erremintak. 

- Sistemen erreplikak eta irudiak sortzeko eta ezartzeko erremintak: 
• Informazioaren jatorriak. 
• Sistemen erreplikak eta irudiak ezartzeko prozedurak. 
• Sistemen erreplikak eta irudiak egiaztatzeko prozedurak. 

6.  Ekipo, periferiko eta kontsumigarrien etiketatzea, biltzea, biltegiratzea eta lekualdatzea 
- Baldintzak. 
- Bilgarri-motak. 
- Etiketatze-prozedurak. 
- Etiketatzeko osagarriak eta erremintak. Erreminten kontserbazioa. 
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- Emate-agiriak. 
- Biltegiratzea. 
- Segurtasun-babesa eta biltegiko makineria. 
- FIFO biltegiratzea. 
- Erregistroa. 
- Etiketatze-softwarea. 
- Sistema mikroinformatiko baten osagaiak etiketatzea. 
- Kontsumigarrien etiketatzea: CD/DVD- eta multimedia-euskarrien prentsatze-teknikak eta prentsatze-aplikatzaileen 

erabilera. 
- Sistema mikroinformatiko baten barne-osagaien bilketa. 
- Periferikoen bilketa. 
- Sistema mikroinformatiko baten periferiko eta osagaiak biltegiratzeko, katalogatzeko eta kontserbatzeko arauak. 
- Sistema mikroinformatikoak lekualdatzeko garaian kontuan hartzekoak. 

7.  Hondakin informatikoen tratamendua. 
- 208/2005 EDa, aparatu elektriko eta elektronikoen eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoa. 
- Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
- Hondakinen tratamendua. 
- Tratamendu-eragiketak: berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa eta desagerraraztea. 
- Aparatu elektriko edo elektronikoen kategoriak. 
- Material eta osagaien gaikako tratamendua. 
- Hondakin informatikoak birziklatzeko eta desagerrarazteko tokiak. Gaikako bilketaren sinboloa. 
- 106/2008 EDa, pilei eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. 
- Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
- Pila- eta metagailu-motak. 
- Bilketa, tratamendua eta birziklatzea. 
- Gaikako bilketaren sinboloa 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA OSAGARRIAK INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIEKIN  
 
Kodea: MF1209_1 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1209_1 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin eragiketa 
osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema informatiko baten bloke funtzionalak identifikatzea eta ekipoaren eta periferikoen elementuak ezagutzea, 
eskuliburuak erabilita. 

EI1.1 Sistema informatiko baten osagai fisikoak identifikatzea eskema funtzionalak erabilita. 
EI1.2 Prozesatzeko unitate zentralaren funtzioak deskribatzea, diagramak baliatuta. 
EI1.3 Periferikoen ezaugarriak eta funtzioak azaltzea, sistema informatikoarekin konektatzeko zer baliabide erabiltzen 
dituzten eta zer kontsumigarri mota erabiltzen dituzten lokalizatuta. 
EI1.4 Biltegiratze-unitateen ezaugarriak eta funtzioak deskribatzea eta dagozkien euskarriak adieraztea. 
EI1.5 Ekipo informatikoaren eta periferikoen abiatze- eta gelditze-prozedurak deskribatzea eta prozedura horietan sor 
daitezkeen arazoak identifikatzea. 
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A2: Sistema eragileak ekipo informatikoa erabiltzeko eskaintzen dituen oinarrizko utilitateak deskribatzea eta maneiatzea, 
ezarritako prozeduraren arabera. 

EI2.1 Sistema eragilearen funtzioak azaltzea eta sistema informatikoaren elementuekin erlazionatzea. 
EI2.2 Sistema eragileak ekipo informatikoaren barruan mugitzeko eskaintzen dituen erabiltzaile-interfazearen 
elementuak bereiztea eta erabiltzea, eta lan-ingurune bat prestatzea. 
EI2.3 Sistema eragileak fitxategi-sistema maneiatzeko eskaintzen dituen funtzionaltasunak eta erremintak identifikatzea 
eta karpetak eta unitate lokalak nahiz urrunekoak bereizita. 
EI2.4 Sistema eragileak ekipo informatikoari konektatutako periferikoak maneiatzeko eskaintzen dituen aplikazioen 
ezaugarriak zerrendatzea. 
EI2.5 Sistema eragileak sare lokal baten barruan baliabideetara iristeko eta baliabidek partekatzeko eskaintzen dituen 
zerbitzuak eta erremintak deskribatzea eta fitxategi-sistemarekin erlazionatzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ongi instalatuta eta konfiguratuta dagoen ekipo informatiko 
pertsonal baten sistema eragilea maneiatzea, jasotako argibideen arabera: 

- Elementu fisiko funtzionalak identifikatzea. 
- Ekipoa abiatzea eta sistema akatsik gabe kargatzen dela ziurtatzea, begiratuta. 
- Erabiltzailearen interfaze grafikoa erabiltzea gailu erakusleen eta teklatuaren bitartez eta aplikazioak exekutatzea 

sistema informatiko pertsonalean. 
- Mahaigaina eta interfaze grafikoaren beste alderdi batzuk pertsonalizatzea. 
- Biltegiratze-euskarrietan (CDa, DVDa, memoria erauzgarriak, USB memoriak, besteak beste) jasotako 

informazioak esploratzea. 
- Karpeta eta fitxategiekin lan egitea; horretarako, sistema eragileak eskaintzen duen fitxategi-sistemak 

maneiatzeko erreminta erabili behar da. 
- Eskanerraren bitartez informazioa kapturatzea eta biltegiratzea gerora erabiltzeko; horretarako, sistema 

eragileak eskaintzen dituzten erremintak erabili behar dira. 
- Aurretiaz biltegiratutako informazioa inprimatzea; horretarako, sistema eragileak eskaintzen dituen erremintak 

erabili behar dira. 
- Ekipo informatiko pertsonala modu kontrolatuan itzaltzeko prozedurak aplikatzea. 

EI2.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, partekatutako baliabideetara iristea eta hainbat ekiporen artean 
informazioa elkartrukatzea; horretarako, sare lokalaren zerbitzuak erabili behar dira, emandako argibideei jarraiki: 

- Informazioa ateratzea kanpo-unitate batetik (CD-ROM, DVD edo «pendrive» batetik, besteak beste). 
- Karpeta eta fitxategietara iristea beste ekipo batzuetako informazioa lortzeko. 
- Dokumentuak inprimatzea sareko beste inprimagailu batzuetan. 
- Karpeta eta fitxategiak maneiatzea sare lokalaren baliabide partekatuak erabilita. 

A3: Multimedia-gailuak identifikatzea eta horietatik informazioa lortzea multimedia-aplikazioak erabilita, betiere jasotako 
argibideei jarraiki. 

EI3.1 Multimedia-gailuak eta ekipo informatikoarekiko konexioa identifikatzea multimedia-aplikazioekin erabiltzeko, 
dagozkion ataketan konektatuta. 
EI3.2 Multimedia-informazioak erregistratzeko erabili diren konpresiorako formatu-motak identifikatzea, dagozkien 
erabilerekin erlazionatuta, baita formatu horiek zer aplikaziok erabiltzen dituzten ere. 
EI3.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, multimedia-informazioa lortzea multimedia-aplikazioak erabilita 
eta emandako argibideei jarraiki: 

- Gailuak zehaztutako ataketan konektatzea. 
- Gailu bakoitzari dagokion multimedia-softwarea identifikatzea eta erabiltzea. 
- Irudiak lortzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 
- Musika eta soinuak lortzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 
- Bideak kapturatzea eta zehaztutako formatuan eta kokalekuan biltegiratzea. 

A4: Testu-prozesadore baten funtzio nagusiak deskribatzea eta erabiltzea eta dokumentu sinple eta oinarrizkoak egitea, 
jasotako argibideen arabera. 

EI4.1 Testu-prozesadore baten funtzioak eta ezaugarriak azaltzea eta landu beharreko dokumentu-motekin 
erlazionatzea. 
EI4.2 Dokumentuak sortzeko, aldatzeko eta manipulatzeko prozedurak deskribatzea, testu-prozesadorearen erremintak 
erabilita. 
EI4.3 Dokumentuetan agertzen den testuari aplika dakizkiokeen formatuak identifikatzea, dokumentuak txukunago 
aurkezteko: lodia, etzana, azpimarra, letra-tipoak eta -tamaina, buletak eta numerazioa, paragrafoak lerrokatzea eta 
tabulazioak, besteak beste, betiere aplikatu beharreko estiloak kontuan izanik. 
EI4.4 Dokumentuetan irudiak eta objektu grafikoak txertatzeko erabiltzen diren funtzioak deskribatzea, objektu-mota 
kontuan izanik. 28 
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EI4.5 Dokumentuei goiburuak eta orri-oinak gehitzeko erabiltzen diren funtzioak identifikatzea, jasotako estilo-argibideei 
jarraiki. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, testu-prozesadore bat erabilita dokumentuak sortzea informazioa 
aurkezteko, formatu jakin batzuen arabera: 

- Formatuak hautatzea eta testuei eta testu-blokeei aplikatzea. 
- Testu-prozesadoreak eskaintzen dituen aurretiaz diseinatutako objektuak eta irudiak txertatzea eta horiei 

formatua aplikatzea. 
- Dokumentuetan goiburuak eta oin-orriak txertatzea «autotestuak» gehituta eta formatuak aplikatuta. 
- Ortografia-zuzentzailea pasatzea. 
- Dokumentuak gordetzea eta inprimatzea. 

A5: Bulegotikako beste aplikazio batzuen funtzionaltasuna deskribatzea edo informazioa lantzeko eta aurkezteko erabiltzea; 
horretarako, lehendik definitutako diseinuak erabili behar dira, jasotako argibideei jarraiki. 

EI5.1 Bulegotikako aplikazioen (kalkulu-orria, datu-basea eta dokumentuak diapositibetan aurkeztea) erabilera eta 
ezaugarriak azaltzea eta testuak lantzeko aplikazioaren ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI5.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako kalkulu-orri bat ematen da; honako 
eragiketa hauek egin behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Kalkulu-orria irekitzea eta ixtea. 
- Datuak gelaxketan sartzea. 
- Egindako aldaketak gordetzea. 
- Kalkulu-orriak inprimatzea. 

EI5.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako datu-base bat ematen da, taulak, erlazioak, 
formularioak eta txostenak sortuta dituela; honako eragiketa hauek egin behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Datu-basea irekitzea eta ixtea. 
- Datuak bistaratzea eta sartzea lehendik sortutako formularioen bitartez. 
- Egindako aldaketak gordetzea. 
- Datuak inprimatzea lehendik sortutako txostenak erabilita. 

EI5.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean lehendik diseinatutako aurkezpen bat ematen da; honako 
eragiketa hauek egin behar dira jasotako argibideei jarraiki: 

- Lehendik sortutako aurkezpena irekitzea eta ixtea. 
- Diapositibak aurkeztea. 
- Diapositibak inprimatzea. 

A6: Internetek eskaintzen dituen utilitateak deskribatzea eta maneiatzea barne- eta kanpo-sarean bilaketak egiteko, jasotako 
argibideei jarraiki. 

EI6.1 Internet-sarearen eta intranet korporatibo baten ezaugarriak eta funtzioak azaltzea, bilatu eta erabili behar dugun 
informazio-motarekin erlazionatuta. 
EI6.2 Web-orrialde baten ezaugarriak eta orrialdeen artean nabigatzeko aukerak zerrendatzea eta azaltzea, orrialde 
seguruak eta ez-seguruak bereizita. 
EI6.3 Sarean nabigatzeko, informazioa bilatzeko eta bilaketa-irizpideak gehitzeko erabiltzen diren erremintak ezagutzea. 
EI6.4 Internet-sarean nabigatzea informazioa bilatzeko, jasotako argibideei jarraiki: 

- Arakatzailea irekitzea eta orrialdeetan eta orrialdeetako loturetan sartzeko erabiltzea. 
- Bilatzaile bat erabiltzea eta informazioa aurkitzea adierazitako bilaketa-irizpideen arabera. 
- Arakatzailea pertsonalizatzea erremintaren utilitateen bitartez (hasiera-orrialdea, loturen koloreak, letra-tamaina, 

besteak beste) 
- Informazioa deskargatzea eta adierazitako kokalekuetan biltegiratzea. 
- Web-orrialdeetan sartzeko prozesuan segurtasuneko prozedurak eta bitartekoak identifikatzea guk nahi ez 

dugun softwarea instalatzea eta bestelako mehatxuak saihesteko (giltzarrapoa, https). 
- Ziurtagiri eta sinadura digitalak erabiltzea erakunde edo organismoen webguneetan nabigatzeko. 
- Gehien ikusten ditugun orrialdeak gogokoen zerrendara gehitzea. 
- Arakatzailearen funtzioak erabiltzea ikusitako orrialdeen historiara iristeko. 

A7: Internet-sareak eta «intranet» korporatiboak eskaintzen dituen utilitateak deskribatzea eta maneiatzea erabiltzaileen 
artean informazioa elkartrukatzeko. 

EI7.1 Posta-erremintek informazioa elkartrukatzeko eskaintzen dituzten funtzionaltasunak azaltzea, lana antolatzeko eta 
zereginen jarraipena egiteko zer aukera dituzten adierazita. 
EI7.2 Besteak beste, albiste-foroen eta «blogen» ezaugarriak deskribatzea, baita horien barruan gai zehatzei buruzko 
kontsultak egiteko eta iritziak emateko erremintenak ere. 
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EI7.3 Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren erremintek elkarrizketak izateko eskaintzen dituzten 
funtzionaltasunak identifikatzea eta bereiztea, eta argibideak argitzea zuzeneko kontaktua egitea ezinezkoa denean. 
EI7.4 Prestakuntzako plataforma birtualek («e-learning») eskaintzen dituzten funtzionaltasunak ezagutzea, etengabeko 
ikaskuntzarako bitartekotzat erabiltzeko. 
EI7.5 Posta-zerbitzu bat erabiltzea mezuak bidali eta jasotzeko, jasotako argibideei jarraiki: 

- Posta-kontu bat sortzea posta-zerbitzua eskaintzen duen web-zerbitzari baten bitartez. 
- Mezu berri bat sortzea eta hartzaileak eta gaia gehitzea, formatu-funtzioak erabiltzea eta bidaltzea. 
- Posta-erremintaren sarrera-erretilua egiaztatzea eta mezu berriak irekitzea. 
- Mezuak bidaltzean fitxategiak eranstea. 
- Posta-kontuko karpetak antolatzea. 

EI7.6 Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren erremintak erabiltzea informazioa elkartrukatzeko, jasotako 
argibideei jarraiki: 

- Berehalako mezularitzaren eta bideokonferentziaren zerbitzura iristea. 
- Berehalako elkarrizketa pribatuak antolatzea eta beste pertsona batzuei elkarrizketan sartzeko baimena ematea 

edo ukatzea. 
- Bideokonferentziak egitea erabiltzaile batekin edo batzuekin, programa eta bitarteko egokiak erabilita. 
- Elementuak erabiltzea: mezularitzako erremintetan aurki daitezkeen arbel zuriak, mahaigain partekatuak eta 

fitxategi-transferentzia, besteak beste. 
EI7.7 Prestakuntzako plataforma birtualak erabiltzea zehaztutako irizpideen arabera eta jasotako argibideei jarraiki: 
Plataforma birtualera iristea. 

- Plataforma birtualak eskaintzen dituen edukietan nabigatzea. 
- Plataformak eskaintzen dituen komunikazio-erremintak (posta, foroa eta mezularitza) erabiltzea mezuak eta 

lanak elkartrukatzeko tutorearekin eta beste erabiltzaile batzuekin. 
 
Edukiak 
1.  Sistema informatiko baten bloke funtzionalak. 

- Sistema informatiko baten informazioaren tratamendua. 
- Kodeketa-sistemak. 
- Datuen barne-irudikapena. 
- Sistema informatiko baten osagaiak. 
- Sistema informatiko baten oinarrizko egitura. 
- Prozesatzeko unitate zentrala sistema informatiko batean. Egitura. Funtzioak. 
- Sarrera- eta irteera-unitateak. 

• Datuak biltegiratzeko gailuak: motak, funtzioak, ezaugarriak eta euskarriak. 
• Sarrera-periferikoak: motak, funtzioak, ezaugarriak eta konexio-bitartekoak 
• Irteera-periferikoak: motak, funtzioak, ezaugarriak, konexio-bitartekoak eta kontsumigarriak. 

- Software-motak. 
• Sistema eragileak. 
• Utilitate-softwarea. 
• Aplikazioen softwarea. 

- Abiatze- eta gelditze-prozedurak. 
• Ekipo informatikoa. 
• Periferikoak. 
• Arazoen identifikazioa. 

2.  Sare lokalak. 
- Erabilerak eta ezaugarriak. Baliabide partekatuetarako sarbidea. 
- Sare-motak. 
- Sare Lokal baten osagaiak. Elementu fisikoak. Sare-softwarea. 
- Hari gabeko sareak. Sareari eta ekipoari hari gabeko konektatzeko gailuak. 

3.  Sistema eragilea IKTen oinarrizko erabileran. 
- Sistema eragilearen funtzioak. 

• Ordenagailuaren abiatzea eta itzaltzea. 
• Hardwarearen eta beste baliabide batzuen kudeaketa. 
• Erabiltzailearen interfazea. 
• Programen exekuzioa. 
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• Datuen sarbidea eta antolamendua. 
- Ingurunearen erabilera. Leihoak. Menuak. Elkarrizketa-koadroak. Komando-lerroa. 
- Informazioaren biltegiratzea eta antolamendua. 

• Biltegiratze-unitateak. 
• Disko gogorrak. 
• Unitate erauzgarriak. 
• Sare-unitateak. 

- Fitxategietako informazioaren artxiboa. 
- Fitxategi-motak. 
- Antolamendua karpeta edo direktorioetan. 
- Fitxategi eta karpetak edo direktorioak biltzeko eta arakatzeko oinarrizko funtzioak. 
- Ohiko eragiketak fitxategi eta karpetekin. 

• Fitxategien eta karpeten sorrera. 
• Fitxategi eta karpetak berrizendatzea. 
• Fitxategi eta karpetak mugitzea edo kopiatzea. 
• Fitxategi eta karpeten ezabaketa. 
• Fitxategien bilaketa. 

- Sare lokalaren baliabideetarako sarbidea. 
• Baliabide baten sorrera. 
• Baliabideetarako sarbidea. 
• Baimenak eta blokeoak. 

- Pertsonalizazioa eta konfigurazioa. 
• Ingurunearen pertsonalizazioa. 
• Oinarrizko periferikoen (monitorea, teklatua, sagua) pertsonalizazioa eta erabilera. 
• Beste periferiko batzuen pertsonalizazioa eta erabilera. 
• Gailu-kudeatzailea. 
• Inprimaketa-kudeatzailea. 

4.  Multimedia-gailuak. 
- Multimedia-gailuetarako sarbidea. 
- Ekipo eta gailuen artean multimedia-informazioa elkartrukatzeko prozedurak. 
- Irudi, bideo edo soinuen kaptura. 
- Multimedia-fitxategien formatu-motak. 
- Multimedia-aplikazioak. 

5.  Dokumentuen lanketa testu-prozesadore batekin. 
- Testu-prozesadore baten egitura eta ezaugarriak. 
- Dokumentuekin lan egitea. Dokumentuak sortu, gorde, itxi eta irekitzea. 
- Dokumentuen edizioa. 

• Desplazamenduak dokumentuan barrena. 
• Testu-txertaketa. 
• Testuaren aldaketa edo edizioa. 
• Testu-hautaketa. 
• Testua kopiatu edo mugitzea. 
• Aldaketak uztea. 

- Idazteko erremintak. Ortografia. Gramatika. Sinonimoak. Testuaren bilaketa eta ordezkapena. 
- Dokumentuen itxura. 

• Testuaren formatua. 
• Paragrafoen formatua. 
• Buletak eta numerazioa. 
• Orrialde-konfigurazioa. 
• Numerazioa, goiburuak eta oin-orriak 

- Taula-formako zutabeak eta taulak. Tabulazioen definizioa. Taulen txertaketa. 
- Dokumentuen inprimaketa. 
- Objektuen txertaketa. Irudiekin lan egitea. Grafikoak. Marrazkiak. Diagramak. Objektuetako testu-doitzeen 

definizioa. 
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6.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena kalkulu-orriekin. 
- Kalkulu-orriaren egitura eta ezaugarriak. 
- Kalkulu-orriekin lan egitea. Liburuak irekitzea, gordetzea, ixtea. 
- Desplazamenduak kalkulu-orriaren barruan. 
- Datuak txertatzea. Testuak. Balioak. Datak. Ehunekoak. 
- Datu-aldaketa. 
- Kalkulu-orrien inprimaketa. 

• Aurrebista. 
• Orrialde-konfigurazioa. 
• Inprimatzeko aukerak. 

 
7.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena datu-baseekin. 

- Datu-basearen egitura eta ezaugarriak. 
- Datu-baseak irekitzea. 
- Objektu-motak. 
- Datuekin lan egitea. Erregistroen ezabaketa, aldaketa, bajak eta altak. 
- Datuak aurkitzeko utilitateak. 

• Sailkapenak. 
• Bilaketak. 
• Iragazkiak. 

- Inprimaketa. Datu-orriak. Formularioak. Txostenak. 
8.  Informazioaren tratamendua eta aurkezpena aurkezpen-softwarearekin. 

- Aurkezpen baten egitura eta ezaugarriak. 
- Aurkezpenekin lan egitea. 

• Aurkezpen bat irekitzea eta ixtea. 
• Diapositiben aurkezpena. 
• Diapositiben inprimaketa. 
• Diapositibetako testuen edizioa. 

- Aurkezpen autoexekutagarriak. 
9.  Informazio-bilaketa Internet/Intranet bitartez. 

- Internet «sareen sarearen» ezaugarriak eta erabilerak. 
- Web-dokumentuak. 
- Interneteko sarbideak eta zerbitzuak. 
- Arakatzailearen erabilera. 

• Arakatzaileak. 
• Arakatzailearen konfigurazioa, deskribapena eta funtzionamendua. 
• Web-orrialdeen esplorazioa. 
• Gogoak. 
• Historia. 
• Hasierako orrialdeak. 
• Tresna-barrak. 

- Web-orrialdeen egitura. Edukiak. Hiperestekak. Orrialde seguruak. 
- Web-bezeroak. Ezaugarriak eta erabilerak. 
- Bilatzaileen erabilera. 

• Bilatzaile-motak. Ezaugarriak. 
• Bilaketa-irizpideak. 

- Ekipoaren babesa Internetetik datorren software gaiztoaren aurrean («Phising», «malware», «spyware») 
• Antibirusa. 
• AntiPhisinga. 
• AntiSpywarea. 
• Firewalla. 

- Ziurtagiri eta sinadura digitalak. 
• Ziurtagiriak ematen dituzten erakundeak. 
• Erabiltzaile-ziurtagiriak. 
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10.  Internet/Intranet bidezko komunikazio-programak. 
- Posta elektronikoa. 
- Web-zerbitzari batek eskainitako posta-kontuen sorrera. 
- Posta elektronikoko programen egitura. 

• Sarrera-erretilua. 
• Bidalitako elementuak. 
• Ezabatutako elementuak. 
• Mezu baztergarriak. 
• Karpeta pertsonalak. 
• Mezu-bidalketa. 
• Mezu-irakurketa. 
• Mezu-ezabaketa. 
• Mezuak mugitzea edo kopiatzea. 
• Erantsitako fitxategiak. 
• Antolamenduko erremintak. 

- Foroak eta blogak. Ezaugarriak. Motak. Erremintak. 
- Berehalako mezularitza. Ezaugarriak eta funtzioak. Programaren erremintak eta konfigurazioa. Elkarrizketetarako 

baimenak eta sarbideak. 
- Bideokonferentzia. Ezaugarriak eta funtzioak. Programaren erremintak eta konfigurazioa. Elkarrizketetarako 

baimenak eta sarbideak. 
- E-learning plataformak. Ezaugarriak eta funtzioak. Plataforma-motak. Plataformaren konfigurazioa eta erremintak. 

Plataformako foroen eta berehalako mezularitzaren erabilera. 
- Interneteko beste zerbitzu batzuk. 

 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua:  

4 SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-
LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIETAN LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 
Kodea: MP0098 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema mikroinformatikoak muntatzean eragiketa osagarriak egitea, enpresan ezarritako kalitate-prozesuak eta 
dagozkion segurtasun-protokoloak aplikatuta. 

EI1.1 Muntatu, aldatu edo konektatu behar diren osagaiak identifikatzea eta bakoitzaren funtzionaltasuna definitzea 
sistemaren barruan. 
EI1.2 Adierazitako osagaiak egiaztatzeko, instalatzeko edo desinstalatzeko behar diren erremintak aukeratzea. 
EI1.3 Hardware- eta software-osagaiak behar bezala instalatzea ekipo mikroinformatikoetan eta periferikoetan, gida 
xehatuei eta erakundearen berezko argibideei jarraiki. 
EI1.4 Erabilitako osagaia instalatzeko edo aldatzeko erakundeak ezarrita dituen segurtasun-arauak betetzea. 
EI1.5 Lana egindakoan erremintak jasotzea. 
EI1.6 Ekipo mikroinformatikoak eta periferikoak muntatzeko, abian jartzeko edo eguneratzeko egin diren prozesuak 
dokumentatzea; horretarako, erakundeak ezarritako txostenak eta prozedurak erabili behar dira. 

A2: Sistema mikroinformatikoen eta periferikoen mantentze-lanetako eragiketak egitea argibideei jarraiki, dagozkion 
mantentze-lanetako planen arabera. 

EI2.1 Ekipo mikroinformatikoek behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko beharrezkoak diren mantentze-lanetako 
eta garbiketako premiak identifikatzea. 33 
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EI2.2 Ekipo mikroinformatikoen, euskarrien eta periferikoen mantentze-lanetako eta garbiketako ekintzak zehaztea, baita 
ekintza horiek gauzatzeko sekuentzia ere, jasotako argibideei eta enpresaren jardun-planari jarraiki. 
EI2.3 Ekipo mikroinformatikoen, euskarrien eta periferikoen mantentze-lanei eta garbiketari dagozkien prozedura 
egokiak aplikatzea. 
EI2.4 Ekipo mikroinformatikoak, periferikoak eta kontsumigarriak etiketatzeko, biltzeko, biltegiratzeko eta lekualdatzeko 
lanak egoki egitea, erakundearen barne-arauen arabera. 
EI2.5 Ekipo mikroinformatikoen eta periferikoen garbiketako eta mantentze-lanetako prozesuak (egin direnak) 
dokumentatzea; horretarako, erakundeak ezarritako txostenak eta prozedurak erabili behar dira. 

A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki. 
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere. 

 
 
 
Edukiak 
1.  Sistema mikroinformatikoen muntaketa: 

- Enpresan sistema mikroinformatikoak muntatzeko aplikatzen diren prozedurak. 
- Giden, dokumentazioaren eta bestelako baliabideen erabilera muntaketa-prozesuetan. 
- Osagai mikroinformatikoen eta periferikoen muntaketa, aldaketa eta konexioa. 
- Muntaketaren egiaztapena erreminta egokiak erabilita. 
- Prozesuen dokumentazioa bulegotikako erreminta egokiak erabilita. 

2. Sistema mikroinformatikoen eta periferikoen mantentze-lanak: 
- Enpresan sistema mikroinformatikoen eta periferikoen mantentze-lanetarako aplikatzen diren prozedurak. 
- Ekipo eta sistema mikroinformatikoei dagokienez, enpresaren mantentze-lanetako plana. 
- Giden, dokumentazioaren eta bestelako baliabideen erabilera mantentze-lanetako prozesuetan. 
- Ekipo mikroinformatikoen, euskarrien eta periferikoen mantentze-lanak eta garbiketa. 
- Ekipo mikroinformatikoen eta periferikoen funtzionaltasunaren egiaztapena. 
- Mantentze-lanetako eragiketen dokumentazioa bulegotikako erreminta egokiak erabilita. 

3.  Ekipo mikroinformatiko, periferiko eta kontsumigarrien etiketatzea, biltzea, biltegiratzea eta 
lekualdatzea: 
- Osagaiak, sistema mikroinformatikoak eta periferikoak etiketatzeari eta biltzeari buruzko prozedurak eta araudia 

enpresan. 
- Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzeko arauak. 
- Segurtasuna ekipo mikroinformatikoen, periferikoen eta kontsumigarrien lekualdatzean. 
- Hondakin mikroinformatikoak birziklatzeari buruzko enpresaren politika. 

 
4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea: 

- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak ezagutzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

   MF1207_1 
Osagai informatikoen 
muntaketako eragiketa 
osagarriak. 
. 

• Lizentziaduna. 
• Ingeniaria. 
• Diplomaduna. 
• Ingeniari teknikoa,  
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta 

Komunikazioen lanbide-arloan. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria, 

Informatika eta Komunikazioen lanbide-
arloko Sistemak eta Telematika eremuan. 

1 urte 3 urte 

  MF1208_1 
Sistema mikroinformatikoen 
mantentze-lanetako eragiketa 
osagarriak. 
. 

• Lizentziaduna. 
• Ingeniaria. 
• Diplomaduna. 
• Ingeniari teknikoa,  
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta 

Komunikazioen lanbide-arloan. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria, 

Informatika eta Komunikazioen lanbide-
arloko Sistemak eta Telematika eremuan. 

1 urte 3 urte 

  MF1209_1 
Eragiketa osagarriak 
informazioaren eta 
komunikazioaren 
teknologiekin. 
. 

• Lizentziaduna. 
• Ingeniaria. 
• Diplomaduna. 
• Ingeniari teknikoa,  
• Goi-mailako teknikaria Informatika eta 

Komunikazioen lanbide-arloan. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria, 

Informatika eta Komunikazioen lanbide-
arloko Sistemak eta Telematika eremuan. 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
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– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Informatika Gela 45 60 

Ekipo Mikroinformatikoen tailer-
gela 90 90 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1.M 2.M 3.M 

Informatika Gela X X X 

Ekipo Mikroinformatikoen tailer-
gela X X  

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Informatika Gela 

− Sarean jarritako ordenagailuak eta Interneteko konexioa. 
− Bideo-proiektagailua. 
− Oinarrizko softwarea. 
− Bulegotikako softwarea eta Internet-tresnak. 
− Orri birakaria. 
− Arbela. 
− Ikasgelako materiala. 
− Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia. 

Ekipo Mikroinformatikoen tailer-gela. 

− Altzari lagungarriak ikasgelaren ekipamendurako. 
− Tailerreko altzari espezifikoak (lan-mahaiak, apalategiak eta armairuak, 

besteak beste). 
− Bideo-proiektagailua 
− Kable-armairua adabaki-panelekin, eta sarera konektatzeko gailuak. 
− Ekipo informatikoak eta periferikoak. 
− Ordenagailuak muntatzeko osagaiak. 
− Biltegiratze-gailuak. 
− Elikadura-sistema etengabeak. 
− Sistema eragileak. 
− Bulegotikako erreminta eta aplikazioak. 
− Internet-tresnak. 
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− Ekipoak klonatzeko softwarea. 
− Programa eta aplikazio informatikoak. 
− Testaketako hardware- eta software-erremintak. 
− Euskarriak eta periferikoak garbitzeko erremintak. 
− Neurrira egindako ekipoak. 
− Produktuak etiketatzeko erremintak. 
− Ekipoak eta periferikoak muntatzeko ohiko moduan erabiltzen diren 

erremintak eta lanabesak. 
− Babesteko eta segurtasuneko elementuak. 
− Osagaiak birziklatzeko edukiontziak: Pilak eta bateriak, papera, 

plastikoak, metala. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta 
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
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	Edukiak:



