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IZENA 
SAIAKUNTZA FISIKOAK ETA FISIKO-KIMIKOAK 

 

KODEA 
QUIA0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Kimika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Analisia eta kontrola 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI021_3 Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Material, lehengai, produktu erdilandu edo amaituekin saiakuntza fisikoak eta analisi fisiko-kimikoak antolatzea eta egitea, 
ikerketari, analisiari eta kalitate-kontrolari zuzenduak, laborategiko jardunbide onak erabiliz, bai eta segurtasuneko eta 
ingurumeneko jardunbide onak ere. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0052_3 Laborategiko jarduera antolatzea eta kudeatzea, prozedura eta arau espezifikoak aplikatuz 
- UC0053_3: Laginketa-plana antolatzea eta laginak hartzea. 
- UC0056_3: Saiakuntza fisikoak egitea, emaitzak ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. 
- UC0057_3: Saiakuntza fisiko-kimikoak egitea, emaitzak ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. 

 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Analista honek hainbat sektoretako enpresa edo laborategietan egingo du lan, materialen saiakuntza fisikoak eta 
fisiko-kimikoak egin beharra duten sektoreetan, hain zuzen. 
 

Ekoizpen-sektoreak: 
Industria kimikoa, elikagaigintza, eraikuntza, industria mekanikoa, metalurgia, ingurumena, industria 
transformatzailea, ehungintza, industria farmazeutikoa eta kosmetikoa, paper- eta kartoi-industria, zerbitzu-
laborategiak eta, oro har, beste edozein sektore, baldin eta erabiltzen dituen materien kalitatea haien ezaugarri fisiko 
eta/edo fisiko-kimikoen arabera neurtzen bada. 
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Lanbideak edo lanpostuak: 
3026.003.0 Kimika industrialeko laborategiko teknikaria. 
3026.004.9 Kimika industrialeko laborategiko analista. 
3073.008.9 Zurgintza eta kortxogintzako kalitate-kontroleko teknikaria. 
3073.009.0 Hainbat manufaktura-industriatako kalitate-kontroleko teknikaria. 
Lehengaien eta produktu bukatuen analista. 
Materialen laborategiko analista. 
Metalurgia eta galvanotekniako laborategiko analista. 
 
 

MODULUEN ETA ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0052_3 (ZEHARKAKOA) 
Kalitatea laborategian. 

130 

UF0105 (ZEHARKAKOA) 
Laborategiko kalitatearen eta 
jardunbide onen kontrola. 

50 

UF0106: (ZEHARKAKOA) 
Laborategiko datuen tratamendurako 
eta kudeaketarako programa 
informatikoak. 

40 

UF0107: (ZEHARKAKOA) 
Segurtasun-neurriak eta 
ingurumeneko neurriak laborategian 
aplikatzea. 

40 

MF0053_3 (ZEHARKAKOA) 
Saiakuntzak eta analisiak egiteko laginketa.  

70   

MF0056_ 
Materialen saiakuntza fisikoak. 90   

MF0057_3 
Saiakuntza fisiko-kimikoak. 130 

UF0221: Saiakuntza fisiko-
kimikoetarako laginak eta ekipoak 
prestatzea. 

40 

UF0222: Parametro fisiko-kimikoen 
zehaztapena. 

60 

UF0223: Parametro fisiko-kimikoen 
analisietan txostenak interpretatzea. 

30 

MP0051  
Saiakuntza fisiko eta fisiko-kimikoetako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideen modulua. 

80 

 

 

Iraupena, guztira 500 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 

1. gaitasun-atala 
LABORATEGIKO JARDUERA ANTOLATZEA ETA KUDEATZEA, 

PROZEDURA ETA ARAU ESPEZIFIKOAK APLIKATUZ 

 
2. gaitasun-atala 

LAGINKETA-PLANA ANTOLATZEA ETA LAGINAK HARTZEA  

 
3. gaitasun-atala 

SAIAKUNTZA FISIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA ETA 
EMAITZEN BERRI EMATEA  

 
4. gaitasun-atala 

SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK EGITEA, EMAITZAK 
EBALUATZEA ETA EMAITZEN BERRI EMATEA 
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1. gaitasun-atala:  
LABORATEGIKO JARDUERA ANTOLATZEA ETA KUDEATZEA, 
PROZEDURA ETA ARAU ESPEZIFIKOAK APLIKATUZ 
 

Kodea: UC0052_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laborategiko lana ezarritako kalitate-sistemei jarraikiz planifikatzea. 

BI1.1 Laborategiko eguneroko lana helburuen arabera antolatzen da. 

BI1.2 Analisiak ezarritako epean eta prozedurekin egiten dira. 

BI1.3 Zereginak eta erantzukizunak erakutsitako gaitasunaren arabera esleitzen zaizkio langile bakoitzari, eta 
dagokion denboran eta forman egiten dituela kontrolatzen da. 

BI1.4 Ziurtagirietan eskatzen diren argibideak eta prozedurak plangintzan adierazitako moduan ezartzen dira. 

BI1.5 Dokumentuak eta erregistroak eguneratu egiten dira, eta aurreikusitako tokian artxibatu. 

BI1.6 Barruko eta kanpoko bezeroekiko komunikazioa behar bezala egiten da. 

LB2: Analistak bere esanetara dituen langileak jarduerarekin erlazionatutako gaietan trebatzea eta informatzea. 

BI2.1 Laborategiko langileen prestakuntza-plana definitu eta aplikatzen da. 

BI2.2 Idatzitako argibideak lantzen dira, eta behar bezala erabiltzen direla egiaztatzen. 

BI2.3 Argibideak eguneratuta eta eskuragarri daude, eta laborategiko jardunbide onen arauak betetzen dira. 

BI2.4 Laborategiko langileen erantzukizunak definituta daude, eta dokumentazioarekiko sarbidea zehaztuta. 

LB3: Laborategiko baliabide materialak kudeatzea eta izakinak kontrolatzea. 

BI3.1 Produktuak eta materialak antolatzen dira, eta inbentarioak eguneratzen. 

BI3.2 Produktuak eta materialak kontrolatzen dira, eta falta direnean ekartzeko eskatzen da, premiarik izanez gero. 

BI3.3 Laborategiko kudeaketan irizpide ekonomikoak ere hartzen dira kontuan. 

BI3.4 Kudeaketan tresna informatikoak erabiltzen dira. 

BI3.5 Laborategiko jardueretan arauak betetzen direla egiaztatzen da. 

BI3.6 Aparatuen eta baliabide osagarrien prebentziozko mantentze-lanak prozedurei jarraikiz egiten dira. 

LB4: Laborategiko jarduerak laneko segurtasun- eta osasun-arauei jarraituz aplikatu eta kontrolatzea. 

BI4.1 Produktu arriskutsuak ezarritako segurtasun-arauak betez manipulatzen dira. 

BI4.2 Ekipo eta instalazio osagarriak abiarazteko eta saiakuntzak egiteko puntu kritikoak kontrolatzen dira, eta 
ezarritako jarraibideen arabera jokatzen da. 

BI4.3 Tresnen eta ekipoen erabileran eta mantentze-lanetan segurtasun- eta higiene-arauak betetzen dira. 

BI4.4 Argibideetan zuzen jasotzen dira gai hauei buruzko alderdi guztiak: ordena eta garbitasuna, materien eta 
ekipoen manipulazioa eta norbera babesteko ekipoen erabilera. Langileak argibideei jarraikiz ari direla egiaztatzen 
da. 

BI4.5 Arriskuak detektatzeko eta arriskuetatik babesteko gailuen funtzionamendua ezarritako maiztasunaz 
egiaztatzen da. 

BI4.6 Lan-eremuko ingurune-kondizioak tarte onargarriaren barruan daude. 

LB5: Ingurumen-araudia betetzen dela kontrolatzea eta larrialdiko egoeretan erantzutea. 

BI5.1 Ingurumena babesteko arauak eta neurriak eskuragarri daude laborategian egiten diren jarduera guztietan. 

BI5.2 Prestakuntza-ekintzak programatuta daude, ingurumena babesteko neurriak hobeto betetzeko moduan. 

BI5.3 Larrialdi-egoeretarako ekintzak modu eraginkor eta seguruan jokatzeko pentsatuta daude. 

BI5.4 Laborategiko botikina aldian-aldian eguneratzen da, eta istripu-kasuetan behar bezala erantzuteko aukera 
ematen duela egiaztatzen da. 

BI5.5 Larrialdietarako materiala eta erabiltzeko argibideak eguneratu egiten dira, eta erabiltzeko moduan daude. 

BI5.6 Langileak larrialdi-egoeretarako entrenatzen dira, modu planifikatu batean eta simulazio espezifikoak eginez. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Simulagailuak eta entrenamendu-ekipoak. Ikus-entzunezkoak eta informazio-panelak. Analisi-
planak eta kalitate-kontrola. Dokumentuak: ekoizpen-erregistroak, saiakuntza- eta analisi-erregistroak, arauen 
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eskuliburuak, eskuliburu teknikoak, produktu kimikoen eta laborategiko materialen katalogoak, ikerketa eta garapen 
teknologikoko txostenak, etab. Norbera babesteko ekipoak. Babeserako eta detekziorako gailuak. Laborategiko 
materiala, ekipoak eta segurtasun-sistemak. Segurtasuneko detektagailuak. Lehen laguntzetarako edo larrialdiei 
erantzuteko larrialdi-gailuak. Ingurumeneko detektagailuak. Prebentziozko mantentze-lanekin eta kalitate-sistemaren 
erregistroekin erlazionatutako dokumentuak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuen espezifikazioak, lanerako arauak edo ezarritako metodoak eta lanerako prozedura normalizatuak dituen 
informazio teknikoa. Txosten teknikoen historikoak. Laborategiko inbentarioa. Prestakuntza-ikastaroetarako materiala eta 
programak. Laborategiko larrialdi- eta segurtasun-plana.  

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitate-kontrolerako prozedurak. Txostenak egiteko dokumentazioa. Saiakuntza-metodoak. Ikuskapenak egiteko 
programazioa. Produktu eta ekipoen dokumentazioa. Larrialdietarako jarduerei eta prebentzioari buruzko 
dokumentazioa. Segurtasuneko eta ingurumeneko araudia eta legedia. Produktu kimikoen segurtasun-fitxak. Kudeaketa-
sistema erabilienen ikuskapenak. Babes kolektiboko ekipoak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
LAGINKETA-PLANA ANTOLATZEA ETA LAGINAK HARTZEA 

 

Kodea: UC0053_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laginak hartzeko plana antolatzea, prozesua eta produktuen kalitatea kontrolatzeko baldintzak kontuan hartuz. 

BI1.1 Saiakuntzan erabili beharreko substantzia, material edo produktuentzat eskatutako analisien espezifikazioak 
ondo definitzen dira. 

BI1.2 Laginak hartzeko, laginketaren unea eta maiztasuna finkatzen dira. 

BI1.3 Laginketa egiteko toki zehatza diagramen bidez edo antzeko beste baliabide batzuen bidez identifikatzen da. 

BI1.4 Laginketarako prozedurak adierazgarritasuna bermatuko duten metodo estatistikoetan oinarritzen dira. 

BI1.5 Lagina hartzea, garraiatzea, kontserbatzea eta gordetzea protokoloaren arabera definitzen da. 

BI1.6 Erabili ez diren laginak edo laginen hondarrak tratatu egiten dira bota aurretik. 

BI1.7 Laginketari buruz kontsultatutako dokumentazioa dagokion euskarrian erregistratzen da. 

LB2: Laginketa-metodo egokiena lagin-motaren arabera aukeratzea. 

BI2.1 Laginen baldintzak (kantitate minimoak, ezegonkorrak edo beste baldintza batzuk, hala nola saiakuntzak "in 
situ" egitea), helburu analitikoekin ebaluatzen dira.  

BI2.2 Laginketa-metodo guztiak baliozkotuta daudela egiaztatzen da, eta irizpide kontrastatuak erabiliz egokiena 
aukeratu eta baliozkotuta dagoela egiaztatzen da. 

BI2.3 Laginketarako behar diren ekipoak eta materialak behar bezala prestatzen dira. 

BI2.4 Emaitzak baliozkotzeko erabiltzen diren laginketa-faktoreak behar bezala definituta daude. 

BI2.5 Aukeratutako metodoari dagokion dokumentazioa eskuliburuetan kontsultatzen da. 

LB3: Determinazio analitikoak egiteko laginak tresneria egokia erabiliz lortzea eta kodetzea. 

BI3.1 Lagina identifikatzeko, erregistro-orriak, etiketak eta beste material batzuk prestatzen dira. 

BI3.2 Laginketarako prozedura dagokion tresneriarekin eta baldintza egokietan egiten da. 

BI3.3 Substantzia, material edo produktuetako laginak ezarritako irizpideen arabera hartzen dira. 

BI3.4 Laginak haien trazabilitatea bermatzeko moduan identifikatu, garraiatu eta kontserbatzen dira. 

BI3.5 Material desberdinen laginen artean kontaminazio gurutzaturik ez gertatzeko neurriak hartzen dira. 

BI3.6 Lagina hartzeko irekitzen diren edukiontziak behar bezala ixten dira, eta lagindutako gisa identifikatzen dira. 

LB4: Laginketa-prozesuko dokumentazioa eta erregistroak prestatzea. 

BI4.1 Laginak hartzeko planak, prozedurak eta argibideak laginketa egingo den tokian eskuragarri daude. 
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BI4.2 Laginketa egiteko prozedura dagozkion erregistroekin eguneratu eta dokumentatzen da. 

BI4.3 Laginak eta ekipoak identifikatzeko eta manipulatzeko argibideak erredaktatzen dira. 

BI4.4 Laginketa bakoitzaren erregistroan, ziurgabetasunari eragiten dioten faktoreak identifikatzen dira. 

BI4.5 Laginketaren ardura duten langileen identitatea eta datuak atzitzeko duten baimena erregistratu egiten dira, 
aurrerago egiaztapenak egin behar badira ere. 

BI4.6 Laginketaren erregistroak egiaztatu egiten dira, ikuskapen bat gainditzeko adina ebidentzia lortzeko moduan. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko tresneria eta ontziak: espatulak, guraizeak, pintzak, flaskoak, plaka prestatuak, ihiztailuak, hodiak, 
pipetak, probetak, ontziak, poltsak, zundak, etiketak. Laginketaren analisian erabakigarriak diren ekipo espezifikoak 
(termometroak, pH-metroak, kolorimetroak, airearen lagin-hargailuak, besteak beste). Laborategiko material orokorra: 
beirazko materiala, plastikozkoa, kortxozkoa, gomazkoa eta metalezkoa; material bolumetrikoa eta/edo kalibratua. 
Laginak "in situ" egokitzeko erreaktiboak (alkohola, azidoak, ur destilatua, etab.). Norbera babesteko ekipoak 
(eskularruak, aurpegi-babesak, gazak, oinetakoak, txabusina, buru-estalkia, bizar-estalkia, etab.). Ekipo eta programa 
informatikoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Material eta ontzi esterilizatuak. Ekipo kalibratuak. Lortutako laginak. Laginketa eta produktu desberdinei aplikatzeko 
moduko prozedurak, lanerako argibideak, kronogramak eta erregistro xehatuak (kalibratzeak, laginketak). Lehengaien, 
produktu bukatuen edo erdibukatuen eta egokitzapen-materialen lagin solidoak, likidoak eta gaseosoak. Laginen 
alikuotak. Analisi ebazleetarako laginak. Laginen erregistroak eta dokumentuak. Substantzia biologikoen laginak. Janari 
eta edarien laginak. Disoluzioak. Ur-laginak. Aire-laginak. Materialen laginak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Datu erregistratuak dituzten saiakuntza-buletinak. Materiala garbitu eta esterilizatzeko, laginketa egiteko eta laginak 
garraiatu eta kontserbatzeko prozedura idatzi normalizatuak. Laborategiko kalitate-araudia. Laginketaren erreferentzia 
bibliografiko espezifikoak. Ekipoen eskuliburuak eta jarraibideak. Laginketaren etapa bakoitzaren erregistroak. Dagokion 
segurtasun-araudia. Datuak erregistratzeko dokumentuak. Laginketa-fitxak. Materialaren historikoa. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
SAIAKUNTZA FISIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA ETA 
EMAITZEN BERRI EMATEA 

 

Kodea: UC0056_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lagina prestatzea, haren kondizioak saiakuntzarako egokituta. 

BI1.1 Laginak prestatzen direnean, saiakuntzaren ezaugarriei eta aldizkakotasunari dagokien araudia eta 
dokumentazio espezifikoa betetzen da.  

BI1.2 Laginak prestatzen direnean, saiakuntzaren kondizioei eta laginaren beraren baldintzei egokitzeko behar diren 
prozesu guztiak gauzatzen dira. 

BI1.3 Saiakuntza fisikoak, mekanikoak eta metalografikoak egin ahal izateko behar beste probeta prestatzen dira. 

BI1.4 Laginaren fitxa (etiketa) egitean, identifikazio-datu egokiak sartzen dira (data, lote-zenbakia, produktua, etab.). 

BI1.5 Laginak prestatzen direnean forman, kolorean, numerazioan eta abarrean gertatzen diren aldaketa 
esanguratsuak dagozkien euskarrietan erregistratzen dira. 
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LB2: Saiakuntza-ekipoa laginaren kondizioetara egokitzea. 

BI2.1 Propietate fisikoak neurtzeko ekipoak hautatu egiten dira, eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzen da. 

BI2.2 Neurtu nahi den propietate fisikoari jarraituz eta saiakuntza egiteko eskakizunei jarraituz kalibratzen eta doitzen 
dira tresnak. 

BI2.3 Neurgailua neurtu nahi den propietate fisikoaren arabera hautatzen da. 

BI2.4 Lagina modu egoki, garbi eta seguruan kokatu da ekipoan. 

LB3: Saiakuntza fisikoetan parametroak neurtu edo identifikatzeko prozesua egitea eta gainbegiratzea. 

BI3.1 Neurgailuaren irakurketa unitate eta modu egokian egiten da. 

BI3.2 Saiakuntzan aztertu beharreko materialaren eta egin nahi den saiakuntza-kopuruaren arabera prestatzen dira 
probeta-motak eta -kopurua. 

BI3.3 Materialen propietateak zehazteko eta egon daitezkeen akatsak detektatzeko, saiakuntza metalografikoak, 
mekanikoak eta fisikoak egiten dira. 

BI3.4 Neurketa egiaztatu egiten da lagin bat baino gehiago erabiliz, eta, irakurketen artean desadostasuna badago, 
arazoaren jatorria ikertu eta zuzendu egiten da. 

BI3.5 Saiakuntza aurreikusitako muga-denboraren barruan egiten da, ahalik eta material gutxiena gal dadin eta 
ekipoak ahalik eta gutxiena honda daitezen. 

BI3.6 Saiakuntzak bukatutakoan, ekipoen prebentziozko mantentze-lanak eta garbiketa-lanak egiten dira. 

LB4: Datuak biltzea, kalkuluak egitea eta emaitzak interpretatu eta ebaluatzea. 

BI4.1 Saiakuntzari eta neurtutako laginei buruz behar diren erregistro guztiak jasotzen dira. 

BI4.2 Identifikazioaren edo neurketaren emaitzak unitate egokietan lortzeko, behar diren kalkuluak egiten dira. 

BI4.3 Material bat erabil daitekeen ala ez baloratzeko, behar beste neurketa egiten da kondizio desberdinetan, 
materialaren jokabidea ezagutzeko eta kanpoko erasoen aurrean haren propietateak nola aldatzen diren jakiteko. 

BI4.4 Emaitzak dagokien euskarrian erregistratzen dira, eta, beharrezkoa izanez gero, emaitzen berri ahozko 
komunikazioaren bidez edo idatzizko txosten baten bidez ematen da. 

LB5: Espezifikazioez kanpoko emaitzen ikerketan parte hartzea.  

BI5.1 Espezifikazioez kanpoko emaitza baten aurrean jarraitu beharreko ikerketa-prozedura ezaguna da eta ulertu 
egiten da. 

BI5.2 Ikerketaren lehen fasean, laborategian erroreren bat gertatzeko aukerak bilatzen parte hartzen du. 

BI5.3 Laborategian gertatutako errore baten kausak errepikatu ez daitezen, behar diren neurri zuzentzaileak hartzen 
dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Materialen parametro fisiko hauek neurtzeko tresnak eta aparatuak: gogortasuna, zailtasuna, elastikotasuna, 
xaflakortasuna, harikortasuna, erresilientzia, trakzioarekiko erresistentzia, konpresioa. Analisi metalografikoetarako 
ekipoak. Laginak hartzeko eta prestatzeko tresneria. Tratamendu termikoetarako muflak, etiketak. Ontzi egokiak (PVC, 
beira, etab.). Saiakuntza-laborategiko material orokorra. Informatika-ekipoa. Saiakuntzan aztertu beharreko produktu-
motaren araberako tresna espezifikoak. Bitarteko materialak eta produktuak: Lehengaien, produktu bukatuen edo 
erdibukatuen eta egokitzapen-materialen laginak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Propietate fisikoen zehaztapena. Ekipoen egokitzapena eta kalibratuak. Emaitzen erregistroa. Lortutako laginen 
erregistroa. Prozedurak eta argibideak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Saiakuntza fisikoen metodoak. Kalibrazio-metodoak. Datuak erregistratzeko prozedurak. Segurtasun- eta ingurumen-
arauak. Laginak hartzeko metodoak eta laginak prestatzeko teknikak. Emaitzak aurkezteko metodo estatistikoak. 
Saiakuntzak egiteko prozedura normalizatuak. Saiakuntza-buletinak; datuak erregistratuak dituztenak eta, hala 
badagokio, euskarri elektronikoan. Tresna bakoitzerako funtzionamendu-argibideak idatzita. Saiakuntza-arauak. 
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4. gaitasun-atala 
SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA 
ETA EMAITZEN BERRI EMATEA 

 

Kodea: UC0057_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lagina prestatzea, haren kondizioak analisirako egokituta. 

BI1.1 Laginak neurtu nahi den propietate fisiko-kimikoari eta erabili beharreko neurgailuari egokituta prestatzen dira. 
BI1.2 Laginak prestatzen direnean, analisiaren ezaugarriei eta aldizkakotasunari dagokien araudia eta dokumentazio 
espezifikoa betetzen da. 
BI1.3 Laginak prestatzen direnean, behar diren oinarrizko eragiketak —materia bereizi eta/edo disolbatzekoak— 
egiten dira. 
BI1.4 Laginaren fitxa (etiketa) egitean, identifikazio-datu egokiak sartzen dira (data, lote-zenbakia, produktua, etab.). 
BI1.5 Laginak prestatzen direnean forman, kolorean, numerazioan eta abarrean gertatzen diren aldaketa 
esanguratsuak dagozkien euskarrietan erregistratzen dira. 

LB2: Analisirako ekipoa laginaren kondizioetara egokitzea. 
BI2.1 Parametro edo propietate fisiko-kimikoak analizatzeko ekipoak hautatu egiten dira, eta ondo funtzionatzen 
dutela egiaztatzen da. 
BI2.2 Neurtu nahi den propietate fisiko-kimikoari jarraituz eta analisia egiteko eskakizunei jarraituz kalibratzen eta 
doitzen dira tresnak. 
BI2.3 Muntaketa eskema bati jarraituz egiten da eta zerbitzu osagarrietara konektatzen da, aldez aurretik egiaztatuz 
ongi funtzionatzen dutela. 
BI2.4 Dagokion aparatua neurtu nahi den propietate fisiko-kimikoaren arabera eta materiaren egoera fisikoaren 
arabera hautatzen da. 

LB3: Analisi fisiko-kimikoan parametroak neurtu edo identifikatzeko prozesua egitea eta gainbegiratzea. 
BI3.1 Neurgailuaren irakurketa unitate eta modu egokian egiten da. 
BI3.2 Analizatutako substantzia identifikatzeko eta haren purutasuna baloratzeko, konstante fisiko-kimikoen taulak 
erabiltzen dira, eta balio horiek analisian lortutakoekin alderatzen dira. 
BI3.3 Neurketa egiaztatu egiten da lagin bat baino gehiago erabiliz, eta, irakurketen artean desadostasuna badago, 
arazoaren jatorria ikertu eta zuzendu egiten da. 
BI3.4 Analisiak bukatutakoan, tresnen eta ekipo osagarrien prebentziozko mantentze-lanak eta garbiketa-lanak 
egiten dira. 

LB4: Datuak biltzea, kalkuluak egitea eta emaitzak interpretatu eta ebaluatzea. 
BI4.1 Saiakuntzari eta neurtutako laginei buruz behar diren erregistro guztiak jasotzen dira. 
BI4.2 Identifikazioaren edo neurketaren emaitzak unitate egokietan lortzeko, behar diren kalkuluak egiten dira. 
BI4.3 Emaitzak dagokien euskarrian erregistratzen dira, eta, beharrezkoa izanez gero, emaitzen berri ahozko 
komunikazioaren bidez edo idatzizko txosten baten bidez ematen da. 

LB5: Espezifikazioez kanpoko emaitzen ikerketan parte hartzea. 
BI5.1 Espezifikazioez kanpoko emaitza baten aurrean jarraitu beharreko ikerketa-prozedura ezaguna da eta ulertu 
egiten da. 
BI5.2 Ikerketaren lehen fasean, laborategian erroreren bat gertatzeko aukerak bilatzen parte hartzen du. 
BI5.3 Laborategian gertatutako errore baten kausak errepikatu ez daitezen, behar diren neurri zuzentzaileak hartzen 
dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Substantzien parametro fisiko-kimikoak neurtzeko tresnak eta aparatuak: fusio-punturako aparatuak, irakite-punturako 
aparatuak, dentsimetroa, errefraktometroa, biskosimetroa, polarimetroa. Laginak hartzeko tresnak. Etiketak. Ontzi 
egokiak (PVC, beira, etab.). Saiakuntza-laborategiko material orokorra. Informatika-ekipoa. Bitarteko materialak eta 
produktuak: Lehengaien, produktu bukatuen edo erdibukatuen laginak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Identifikatutako substantziak eta/edo parametroak neurtu zaizkien substantziak. Neurketen erregistroak. 

 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Saiakuntza fisiko-kimikoen metodoak. Kalibrazio-metodoak. Datuak erregistratzeko prozedurak. Segurtasun- eta 
ingurumen-arauak. Laginak hartzeko metodoak eta laginak prestatzeko teknikak. Emaitzak aurkezteko metodo 
estatistikoak. Saiakuntzak egiteko prozedura normalizatuak. Saiakuntza-buletinak; datuak erregistratuak dituztenak eta, 
hala badagokio, euskarri elektronikoan. Tresna bakoitzerako funtzionamendu-argibideak idatzita.  
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

KALITATEA LABORATEGIAN 

 
2. prestakuntza-modulua:  

SAIAKUNTZAK ETA ANALISIAK EGITEKO LAGINKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

MATERIALEN SAIAKUNTZA FISIKOAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

SAIAKUNTZA FISIKOETAKO ETA FISIKO-KIMIKOETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 
5 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

18

1. prestakuntza-modulua:  
KALITATEA LABORATEGIAN  
 

Kodea: MF0052_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0052_3 Laborategiko jarduera antolatzea eta kudeatzea, prozedura eta 

arau espezifikoak aplikatuz 
 

Iraupena: 130 ordu 

 

 

1.1. prestakuntza-atala 

LABORATEGIKO KALITATEAREN ETA JARDUNBIDE ONEN KONTROLA 

 

Kodea: UF0105 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 osoarekin eta LB2 eta LB3rekin kalitate-kontrolari 

dagokionez. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kalitate-kontroleko planak interpretatzea, laborategiko jarduerak antolatu eta ikuskatzeko irizpideak betez eta, laneko 
prozedura normalizatuetan, alderdi giltzarriak jasoz. 

EI1.1 Kalitate-sistemako kontzeptu guztiak laborategiko berezko jarduerarekin erlazionatzea, nola aplikatzen diren 
azalduz eta haien beharra justifikatuz. 

EI1.2 Ikuskaritza terminoa azaltzea, kalitatearen ebaluazioarekin erlazionatzea eta ikuskaritzak egiteko erabiltzen den 
dokumentazioa identifikatzea. 

EI1.3 Organigrametatik abiatuta kalitatea kontrolatzeko sailaren antolamendua eta funtzioak enpresaren gainerako 
sailenekin erlazionatzea. 

EI1.4 Denbora-galtzea saihesteko eta erroreak minimizatzeko ordena eta lan-plan baten burutzapena baloratzea. 

EI1.5 Laborategiko eguneroko lana programaren arabera antolatzeko proposamena egitea, lehentasun-eskala ezarriz. 

A2: Laborategiko jardunbide onak edo beste kalitate-sistema batzuk erabiltzeko premia baloratzea, eta laborategiko 
zereginetan argibide gisa erabiltzea. 

EI2.1 Laborategiko jardunbide onen helburuak eta haien aplikazio-eremuak deskribatzea. 

EI2.2 Laborategiko jarraibide onak interpretatzea, laneko prozedura normalizatuen forman idatzitako argibideak erabiliz. 

EI2.3 Laneko prozedura normalizatuen kontzeptua kalitatearen bermerako programa baten beharrarekin erlazionatzea. 

EI2.4 Laborategiko jardunbide onak arlo hauei bereziki aplikatzea:  

- Materialen, ekipoen eta zerbitzuen kontrola eta biltegiratzea. 

- Ekipoen kontrola eta prebentziozko mantentze-lanak. 

- Prozesu analitikoaren metodologia. 

- Ekipoak kalibratzea. 

- Bezeroari zuzendutako laguntza teknikoa eta dokumentala. 

- Dokumentazioaren tratamendua. 

- Kalitate-kostuaren programa. 

- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 

EI2.5 Laborategien arteko eta laborategi barruko kalitate-kontrolaren kontzeptua azaltzea. 
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Edukiak 
1.  Laborategi batean kalitate-sistema bat aplikatzea. 

- Laneko prozedura normalizatua elaboratzea, ikerketa jakin baten protokoloei jarraituz. 
- Kalitatearen bermea. Laneko prozedura normalizatuak. Arauak eta normalizazioa. Ziurtagiriak eta akreditazioa. 
- Laborategiko lanak ebaluatzeko teknikak eta metodoak. 
- Prozesuaren eta prozesu-mapen kontzeptua. 
- Lan-prozesuen diagramak. 

 
2.  Laborategiko kalitatea ziurtatzea. 

- Kalitatearen oinarrizko printzipioak. Kalitatea laborategian. Kalitatearen kontrola. Erabateko kalitatea. Laborategiko 
eskuliburuak eta kalitate-sistemak (lSO 9000, ISO 17025, BPL, etab.). 

- Kalitateko eskuliburuak erabiltzea eta laneko prozedura normalizatuak aintzat hartzea. 

 
3.  Laborategiko produktuen analisi, kontrol eta kalitaterako teknika estatistikoak eta dokumentalak 

aplikatzea. 
- Dokumentazio- eta komunikazio-teknikak. 
- Txostenak egiteko teknikak. 
- Erreferentziako materialak. 
- Kalibratzea. Tresnen kalibraketari buruzko kontzeptuak (balantza, pH-metroa, absortzio atomikoa, pipetak, etab.). 
- Ekipoak kalibratzea eta kalibratze-ziurtagiriak ebaluatzea. 
- Ikuskapen-, neurketa- eta proba-ekipoen kontrola. 
- Esangura-saiakuntzak. Erregresio-zuzenaren ebaluazioa: konfiantza-tarteak eta hondarrekoak. 
- Esangura-saiakuntzak egitea eta erregresio-zuzen bat egitea. 
- Aldagaien eta ezaugarrien araberako kontrol-grafikoak. Kontrol-grafikoak interpretatzea. 

 
4.  Lana eskura dauden baliabideen arabera antolatzea, kalitatea, errentagarritasun ekonomikoa eta 

segurtasuna irizpidetzat erabilita. 
- Giza harremanak eta lanekoak. 
- Idatziz eta hitzez komunikatzeko teknikak. 
- Bezeroekiko komunikazioa. 
- Denboraren kudeaketa eraginkorra. 
- Lantaldeen funtzionamendua. 
- Bileren dinamika. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
LABORATEGIKO DATUEN TRATAMENDURAKO ETA KUDEAKETARAKO 
PROGRAMA INFORMATIKOAK 
 
Kodea: UF0106 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3rekin, datu informatikoen tratamenduari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lortutako emaitzei programa informatikoak aplikatzea, eta datuen tratamendu estatistikoa egitea. 

EI1.1 Laborategian lortutako emaitzei oinarrizko kontzeptu estatistikoak aplikatzea. 
EI1.2 Esangura-saiakuntzak egitea, eta bi laginen edo gehiagoren zehaztasuna eta doitasuna alderatzea. 
EI1.3 Konfiantza-tarteen kontzeptua definitzea, eta haien aplikazioa azaltzea. 
EI1.4 Laborategiko datuen tratamendu estatistikorako eta kudeaketarako programa informatikoak erabiltzea. 
EI1.5 Analisi-tresnak ordenagailu-programen bidez kontrolatzeko gailuak identifikatzea, eta egokiena erabiltzea. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

Edukiak 
1.  Laborategiko aplikazio informatikoak. 

- Ordenagailuaren alderdi materialak eta logikoak 
- Ofimatikako softwarea: oinarrizko kontzeptuak 
- Kudeaketa dokumentaleko oinarrizko kontzeptuak laborategi kimikoari aplikatuta. 
- Dokumentuak editatzea, berrikustea, gordetzea, zaharkituak kontrolatzea eta artxibatzea. 

 
2.  Laborategiko kudeaketa-programak erabiltzea. 

- Datuen tratamendu estatistikorako. 
- Kudeaketa dokumentaleko softwarea laborategiari aplikatuta. 
- Datu-basea erabiltzea, produktu kimikoak kudeatu eta identifikatzeko. 
- Software teknikoa: prozesuen kontrol estatistikorako programak. 

 
3.  Laborategiko antolamendu informatikoa. 

- Produktu kimikoen kudeaketa eta identifikazioa: sarrerak (erreaktiboak, baliabide bibliografikoak, arautegiak), 
transformazioak (erreaktiboen eta laginen jarraipena) eta irteerak (hondakinak eta horien kudeaketa) 

- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
SEGURTASUN-NEURRIAK ETA INGURUMENEKO NEURRIAK LABORATEGIAN 
APLIKATZEA 

 

Kodea: UF0107 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Produktu kimikoen eta haien manipulazioaren arriskuak ebaluatzea, neurri prebentiboak proposatuz eta neurri horiek 
laneko prozedura normalizatuetan sartuz. 

EI1.1 Produktu kimikoak erreaktibotasunaren ikuspuntutik sailkatzea eta segurtasunezko sinbologiarekin identifikatzea. 
EI1.2 Produktu kimikoen ontziei, etiketei eta garraioari dagokien segurtasunezko araudia identifikatzea eta segurtasun-
neurri aplikagarriak azaltzea. 
EI1.3 Norbera babesteko ekipoak arrisku-faktoreekin erlazionatzea. 
EI1.4 Laborategiko ekipoen eta instalazioen mantentze-lanei dagozkien segurtasun-neurriak azaltzea. 
EI1.5 Ordena eta garbitasun-arauak arrisku-faktoreekin erlazionatzea. 
EI1.6 Laneko prozedura normalizatuetan, arrisku kimiko edo biologikoen aurrean hartu beharreko neurri prebentiboak 
deskribatzea eta araudi aplikagarria identifikatzea. 

A2: Laborategiko lanetik eratorritako arrisku higienikoen faktoreak osasunean dituzten eraginekin erlazionatzea bai eta 
detekzio- eta/edo neurketa-teknikekin eta -gailuekin ere. 

EI2.1 Kutsatzaile kimikoak eta biologikoak izaeraren, osaeraren eta organismoan izan ditzaketen eraginen arabera 
sailkatzea. 
EI2.2 Laborategiko kutsatzaile kimikoak eta bertako mikroklimatik eratorritako kutsatzaileak izaeraren eta organismoan 
dituzten eraginen arabera sailkatzea. 
EI2.3 Kutsatzaileak neurketa zuzeneko gailuekin neurtzea, eta emaitzak aplikatu beharreko araudiaren erreferentziazko 
balioekin erlazionatzea. 
EI2.4 Detekzio- eta/edo neurketa-gailu homologatuak deskribatzea. 
EI2.5 Banako eta taldeko segurtasun-neurriak deskribatzea. 

A3: Laborategian ingurumena babesteko erabili behar diren neurriak aztertzea, eta arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko 
behar diren sistemak, ekipoak eta gailuak proposatzea. 

EI3.1 Analisiari/saiakuntzari aplikatu beharreko araudiaren oinarrizko alderdiak identifikatzea. 
EI3.2 Arriskuak kontrolatzeko behar diren detekzio- eta neurketa-gailuak erabiltzea. 
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EI3.3 Laborategian substantzia-kantitate txikiak desagerrarazteko teknikak aplikatzea eta substantziok kudeatzeko 
arauak betetzea. 
EI3.4 Laborategiko larrialdi-botikinean egon beharko liratekeen produktuak eta sendabideak proposatzea. 
EI3.5 Larrialdi-egoeretan jarduteko segida deskribatzea eta behar diren NBEak identifikatzea. 
EI3.6 Laborategi baten oinplanoan arriskuguneak identifikatzea, eta seinalizazio egokia eta segurtasun-elementuen 
kokapena proposatzea. 
 

Edukiak 
1.  Prebentzio-ekintzaren plangintza 

- Perilen eta erlazionatutako arriskuen identifikazioa. Arriskuen sailkapena: higienikoak, segurtasunezkoak eta 
ergonomikoak. 

- Arriskuen analisia. Arriskua saihesteko aukerak zehaztea. 
- Saihestu ezin diren arriskuen ebaluazioa. Arriskuen tolerantzia zehaztea. Lege-baldintza aplikagarriak. 
- Arrisku saihesgarriak desagerrarazteko ekintzak planifikatzea. 
- Arriskuak murriztu eta kontrolatzeko ekintzak planifikatzea. 
- Babesteko ekintzak planifikatzea (taldeari nahiz norbanakoari zuzendua). 
- Larrialdi-plana: larrialdiko egoerak identifikatzea, larrialdiari ekiteko modua antolatzea, ebakuazioa antolatzea, lehen 

laguntzak antolatzea. 

 
2.  Prebentzio-ekintzaren burutzapena. 

- Laborategiko jarduerei dagozkien arriskuen informazioa eta barne-komunikazioa. 
- Arriskuak desagerrarazi, murriztu eta kontrolatzeko eta arriskuetatik babesteko neurrien informazioa eta barne-

komunikazioa. 
- Laborategiko jardueretan oinarrizko alderdi prebentiboei buruzko prestakuntza ematea langileei. Arrisku kimikoa: 

prestaketa, manipulazioa, garraioa. Arrisku elektrikoa. Arriskuen prebentziorako prozeduren eta argibideen 
interpretazioa. 

- Babes kolektiboko ekipoak (xurgapen-kabinak) eta norbera babestekoak (hautserako aurpegi-babesak, ikatz 
aktiboko iragazkia, etab.) erabiltzeko eta mantentzeko prestakuntza eta trebakuntza. 

- Laborategiko larrialdi-planari buruzko prestakuntza eta trebakuntza (su-itzalgailuen erabilera, suteetako ur-hargune 
hornituen erabilera, xurgatzaile kimikoen erabilera, lehen laguntzari buruzko oinarrizko ezagutzak). 

- Langileek prebentziozko jardueretan parte hartzea eta kontsultak egitea. 
- Gorabeherak aztertzea eta ikertzea, istripuak barne (OHSAS 18001:2007 nazioarteko espezifikazio teknikoaren 

terminologiak duela gutxi aldatu du istripu kontzeptua). 

 
3.  Prebentziozko ekintza ikuskatzea eta egiaztatzea. 

- Ezarritako planen kontrola eta jarraipena: ez betetzeko arrazoiak aztertzea eta, beharra izanez gero, birplanifikatzea. 
- Prebentziozko barne- eta kanpo-ikuskaritzak. 
- Dokumentazioaren eta erregistroen kontrola. 
- Arriskuen aurrean dauden langileen osasuna zaintzea. 
- Istripuen adierazleak aztertzea. 

 
4.  Prebentziozko ekintza ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea. 

- Zuzendaritzak prebentziozko kudeaketa-sistemaren efizientzia eta eraginkortasuna ebaluatzea. 
- Prebentzioa hobetzeko helburuak proposatzea. 

 
5.  Laborategiko ingurumen-arriskuen prebentzioa. 

- Laborategiko hondakinak. 
- Laginak hondakin gisa desagerrarazteko teknikak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
SAIAKUNTZAK ETA ANALISIAK EGITEKO LAGINKETA 
 

Kodea: MF00053_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0053_3: Laginketa-plana antolatzea eta laginak hartzea 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laginketa-prozesua aztertzea eta sekuentziako etapa bakoitzeko prozedurak eta baliabideak azaltzea. 

EI1.1 Lagin jakin batekin egin beharreko saiakuntza-mota zehaztea eta laginari buruzko informazioa lokalizatzea, lagina 
kontrolatzeko premia zehaztea, arrazoiak eguneratzea eta aurrekari analitikoak zehaztea, arauak, aplikatu beharreko 
legeria, nazioarteko gomendioak eta bibliografia espezializatua kontsultatuz. 

EI1.2 Laginak hartzeko unea eta maiztasuna eta aztertu arte gehienez ere atzeratu daitekeen denbora erabakitzeko 
irizpideak ezartzea. 

EI1.3 Tresna, material eta ekipo guztiak behar bezala zerrendatu eta kodetzea. Kasu bakoitzean, behar den asepsia-
maila eta asepsia hori lortzeko modua zehaztea. Apurtuz gero edo errorea emanez gero, ordezteko aurreikuspen 
zentzuzkoak adieraztea, non egon behar duten eta estimatutako kostua. 

EI1.4 Idatziz zehaztea laginketa-tokia, lagin-kopurua, laginen tamaina eta homogeneotasunari eta adierazgarritasunari 
eragin diezaioketen alderdi guztiak. 

EI1.5 Laginketaren fluxu-diagrama bat elaboratzea, kontrolatu beharreko puntu kritiko guztiak jasoko dituena: laginak 
ongi kontserbatzeko modua, desagerrarazteko kudeaketa optimoa, segurtasuneko eta ingurumeneko espezifikazioak, 
eta dagozkion baliabide materialak eta pertsonalak. 

EI1.6 Laginketaren prozedura normalizatua prestatzea, kalitate-adierazleak aipatuz eta aurrerago berrikuspenak eta 
kontrolak egin ahal izateko erregistro guztiak jasoz. 

A2: Laginketarako oinarrizko teknikak deskribatzea eta izaera eta egoera desberdineko laginei aplikatzea. 

EI2.1 Egin daitezkeen laginketa-motak zerrendatzea, analisi ohikoenak kontuan hartuta: janari solidoak eta likidoak, lur 
gaineko urak, hornikuntza-urak, itsasokoak, isurketa industrialak, barruko airea, kanpoko airea, era askotako ontziak, 
gainazalen eta ingurumenaren kontrola, altzairua, hormigoia, plastikoa, automobilen piezak, produktu farmazeutikoak, 
etab. 

EI2.2 Irizpide estatistikoekin ezarritako laginketa-programa bati jarraituz hartu beharreko lagin-kopurua zehaztea. 

EI2.3 Laginketa-teknikak konparatzea, eskatutako determinazio analitikoen ziurgabetasuna kontuan hartuz. 

EI2.4 Lagin bakoitza lagina hartzeko erabiltzea komeni den ontziarekin erlazionatzea eta zehaztu beharreko 
parametroen arabera hartu beharreko neurriekin erlazionatzea. 

EI2.5 Laginak hartzeko prozedurak bereiztea, eta garraiatzeko eta kontserbatzeko eskakizunak identifikatzea.  

EI2.6 Laginketa-teknika bakoitzaren abantailak eta eragozpenak azaltzea, eta kalitateari, segurtasunari eta kostuei 
dagozkien irizpideen araberako lehentasunak azaltzea. 

A3: Laginak hartu eta garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak 
betetzea. 

EI3.1 Laginei eragin diezaieketen kontaminazio endogenoak eta exogenoak sailkatzea. 

EI3.2 Lagin adierazgarriak hartzean, tresneria egokia erabiltzea eta asepsia-baldintzak kontrolatzea. 

EI3.3 Laginak behar bezala kodetzea, eta formatu estandarizatuan erregistratzea lagina non hartu den, zer ordutan, 
zeinek, zer tresnarekin, zenbat lagin hartu diren, identitatea, izaera eta emaitza analitikoak baldintzatu ditzaketen beste 
datu guztiak. 

EI3.4 Irekitako ontziak ongi ixtea eta lagindutako gisa identifikatzea. 

EI3.5 Laginak kutsaduratik babesten direla bermatzeko, garraio eta kontserbaziorako baldintzak ezarri eta erregistratzea. 

A4: Laginketa-prozesu osoa dokumentatzea, eta etapa bakoitzean emaitzen fidagarritasuna kontrastatzeko aukera emango 
duten datu esanguratsuak erregistratzea.  

EI4.1 Laginen trazabilitatea bermatzeko, laginak identifikatzeko metodoak deskribatzea (zenbakizko kodeak, barrak, 
etab.). 

EI4.2 Laginak baztertzeko eta errefusatzeko irizpideak idatziz jasotzea. 
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EI4.3 Dokumentazioa atzitzeko baldintzak eta dokumentuak erabiltzeko konfidentzialtasuna idatziz jasotzea. 

EI4.4 Laginketaren adierazgarritasuna eta homogeneotasuna kalitate-arauak aplikatuz kontrolatzea. 

EI4.5 Laginketa-mota bakoitzean aplikatu beharreko laneko prozedura normalizatuak eta jarraibideak erredaktatzea. 

EI4.6 Laginaren trazabilitatea bermatzeko behar den dokumentazio guztia eta kanpo-ikuskaritza batek eska ditzakeen 
baldintzak artxibatzea. 

 

Edukiak 
1. Nahasteen kontzentrazioak kalkulatzea eta nahasteak prestatzea. 

- Erreaktiboak prestatzea. 

- Kontzentrazioen oinarrizko kalkuluak. Nahasteak prestatzea eta dagozkion kalkuluak egitea. Materialen 
egokitzapena. 

2. Laginketan erabilitako tresnen kalibratzea eta kontrola. 
- Lagin-hargailuen kontrola. 

- Laginak hartzeko erabilitako materialen eta ekipoen garbiketa, desinfekzioa edo esterilizazioa. 

- Laginketan erabilitako tresnen kalibraketa. 

- Kalibraketarako arauak eta kalibratze-kontrolak. 

- Ekipoak baliozkotzeko eta egiaztatzeko arauak 

3. Oinarrizko laginketa-teknikak erabiliz lagin adierazgarriak lortzea. 
- Airetan, uretan, beste likido batzuetan eta hainbat material solidotan (janaria, papera, metalak, plastikoak eta 

zeramika) laginak zuzenean hartzeko teknikak. Aireko laginketa-motak. Gainazaletako laginketa-motak. Likidoetako 
laginketa-motak. Solidoetako laginketa-motak. 

- Laginak manipulatu, kontserbatu, garraiatu eta biltegiratzeko baldintzak. Laginketa-programak: 2 eta 3 motako plana. 
Laginketa-plan bateko OC kurbak. 105-D Military Standard planak. 

-  NAC edo AQL. Ikuskatze-mailak. Laginketa bakuna, bikoitza eta anizkoitza. Taulen erabilera. Aldagaien araberako 
laginketa-planak. 414 Military Standard taulen erabilera. Emaitzak interpretatzeko irizpide erabakigarriak. Kalitate-
maila. Kalitate-maila onargarria. Laginen manipulazioko akats ohikoenak prebenitzea eta laginketetako 
ziurgabetasunak kalkulatzea. 

4. Datuak kalitate-arauen arabera erregistratzea eta kontrolatzea. 
- Araudia. 

- Irizpide mikrobiologikoak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia. 

- Laginketa-materialei aplikatzen zaizkien ISO arauak. 

- Uren eta janarien laginketarako estatu eta komunitate mailako arau ofizialak. 

- Lagin biologikoak, ekipoak eta erreaktiboak erabiltzeko segurtasun-arauak. 

- Hondakin kontaminatuak desagerraraztea. Estatuko eta nazioarteko legeria. ISO 7218 araua. UNE-EN ISO/IEC 
17025 araua. UNE 66010 (zorizko laginketa, zorizko zenbakiak). UNE 66020 (atributuen arabera ikuskatzea eta 
hartzea, prozedurak eta taulak). UNE66030 (unitate akastunen ehunekoak aldagaiaren arabera ikuskatzeko 
laginketa-taulak eta arauak). 

- FAO eta MOEren Laginketari buruzko Jarraibide Orokorretan eta Kodexean laginketa-prozedura hautatzeko 
oinarrizko gomendioak. 

- Sendagaiak zuzen fabrikatzeko arauak. Europako Farmakopea. Espainiako Errege Farmakopea. 
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3. prestakuntza-modulua 
MATERIALEN SAIAKUNTZA FISIKOAK 

 
Kodea: MF0056_3 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0056_3: Saiakuntza fisikoak egitea, emaitzak ebaluatzea eta emaitzen 

berri ematea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Saiakuntza fisikoetan erabilitako tresnak, ekipoak eta teknikak neurtu beharreko parametroekin erlazionatzea. 

BI1.1 Materialen egitura-motak eta egitura horiek materialari ematen dizkioten propietateak erlazionatzea. 

BI1.2 Materialen propietateak identifikatzeko aukera ematen duten saiakuntzak deskribatzea eta zer oinarri zientifiko 
dituzten azaltzea. 

BI1.3 Saiakuntzan aztertu beharreko parametroak ondorioztatzea eta, saiakuntzaren aldizkakotasuna eta doitasuna 
kontuan hartuz eta laginaren baldintzak ezagutuz, erabiltzea komeni den metodoa ondorioztatzea eta dagokion araudia 
aukeratzea. 

BI1.4 Neurgailuen oinarrizko eskemak interpretatzea, aparatuaren osagaien oinarrizko ezaugarri teknikoak deskribatuz 
eta haien zertarakoa zehaztuz. 

BI1.5 Teknika jakin baten aplikazio-prozesua deskribatzea, aurretiaz eskema sekuentzial eta ordenatu bat eginez, 
lanerako gida edo prozedura gisa balioko duena. 

BI1.6 Aparatu eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea, eta une oro erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea. 

A2: Laborategian, parametro fisikoen saiakuntzak egitea, eta emaitza fidagarria izan dadin behar diren neurriak hartzea. 

EI2.1 Lagina tresna-motari egokitzeko baldintzak zehaztea, eta laginak prestatzeko teknikak saiakuntza-motaren eta 
aztertu nahi den parametro fisikoaren arabera aplikatzea. 

EI2.2 Tresnak eta ekipoak kalibratzea, eta erabiliko den tresnaren arabera eta neurtu behar den propietatearen arabera 
optimizatu beharreko parametroa definitzea. 

EI2.3 Substantzia identifikatzen duten parametroak neurtzea, eta, emaitzak fidagarriak izan daitezen, saiakuntza behar 
bestetan errepikatzea. 

EI2.4 Material desberdinetako probetak prestatzea, eta haiekin propietateak neurtzeko eta ezaugarriak zehazteko 
saiakuntza fisikoak egitea. 

EI2.5 Material desberdinen probeta metalografikoak tratamendu desberdinekin prestatzea, eta eraso egokiena 
hautatzea. 

EI2.6 Probeta metalografikoak mikroskopikoan aztertzea, eta materialaren egiturari eta fidagarritasunari buruzko 
ondorioak lantzea. 

A3: Parametro fisikoen saiakuntzetan lortutako emaitzak interpretatzea eta dagokion txostena egitea. 

EI3.1 Datuak lagin- eta saiakuntza-motaren arabera euskarri egokian erregistratzea, eta emaitzak unitate egokietan 
lortzeko behar diren zenbakizko kalkuluak egitea. 

EI3.2 Neurtu nahi den propietate-motaren arabera, materialaren erabilera-mugak baloratzea, grafikoak interpretatzea eta 
erregistroak aztertzea. 

EI3.3 Lortutako emaitzen txostena idaztea, bertan jasoz erabilitako metodoa, teknika, emaitzen balorazioa eta 
saiakuntzan gertatu diren gorabehera esanguratsuenak. 

EI3.4 Materialaren ezaugarriak zehazteko, konstanteen eta propietateen taulak erabiltzea, eta emaitzen baliozkotasunari 
buruzko erabakia hartzea. 

EI3.5 Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 

EI3.6 Laborategiari dagozkion errore-kausak erregistratzea. 

A4: Material baten portaera azaltzea, eta kanpoko agenteekiko dituen propietate fisikoekin erlazionatzea. 

EI4.1 Material-mota desberdinak identifikatzea, haien konposizioa eta ezaugarriak erabilitako lorpen-metodoaren 
arabera deskribatuz. 

EI4.2 Material bakoitzaren propietate eta aplikazio garrantzitsuenak azaltzea. 
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EI4.3 Kanpoko agenteek materialaren propietate fisikoen aldaketan duten eraginaren bidez, materialaren portaera 
zehaztea, eta aldaketa horretan eragiten duten faktoreak azaltzea. 

EI4.4 Material baten propietateetan materiala lortzeko erabili diren formulazioek duten eragina ebaluatzea eta osagai 
bakoitza zertarako den baloratzea. 

EI4.5 Material batek propietate fisikoak aldatuko dizkioten kanpoko erasoen aurrean erakusten duen portaera zehazteko 
saiakuntzak egitea, aldaketa horiei dagokien grafikoa egitea eta material hori erabilera jakin batzuetarako egokia den ala 
ez ondorioztatzea. 

EI4.6 Material baten hondatze-prozesuan haren propietate fisiko eta kimikoen aldaketak duen eragina azaltzea. 

A5: Materialak honda ez daitezen babes gisa erabil daitezkeen gainazal-tratamendu motak aztertzea. 

EI5.1 Materialen tratamenduak materiala babesteko erabilitako prozesu-motaren arabera sailkatzea eta haien 
aplikazioak eta erabilerak deskribatzea.  

EI5.2 Material bati tratamendu termiko edo termokimiko bat aplikatuz lortzen den hobekuntza azaltzea. 

EI5.3 Estaldura kimiko eta elektrokimikoen prozesuak bereiztea eta teknika aplikatzeko jarraitutako urratsak 
deskribatzea. 

EI5.4 Estaldurarako beste gainazal-prozesu batzuk azaltzea eta elkarren arteko bereizketa egitea. 

EI5.5 Estaldura-metodoak aztertzea, eta saihestu nahi den narriadura-motaren arabera egokiena zein den aukeratzea. 

EI5.6 Gainazal-tratamenduen kontrolari saiakuntza fisikoak, mekanikoak eta metalografikoak aplikatzea, eta estalduretan 
erabilitako bainuen hondakinak ezabatzeko unean ingurumeneko arauak errespetatzea. 

 

Edukiak: 
1. Materialen sailkapena eta propietateak. 

-  Material-motak.  Materialen propietateak. 

- Materialen saiakuntzak. 

2. Lagina ekipo-motari egokitzea. 
- Lagin-motak. Laginak prestatzeko teknikak. 

- Erabili beharreko ekipo-motak eta tresneria. 

- Ekipoen mantentze-lanak eta kalibratzea. 

3. Saiakuntza fisikoak. 
– Saiakuntza ez-suntsitzaileak (SES). 

– Saiakuntza mekanikoak. 

– Saiakuntza metalografikoak. 

4. Emaitzak lortzea eta interpretatzea. 
- Trazabilitatea, kalkuluak eta artxiboa. 

- Taulak, datuak eta grafikoak erabiltzea. 

- Emaitzak material-motaren arabera baliozkotzea eta interpretatzea. 

- Emaitzen tratamendu estatistikoa. 

5. Materialek kanpoko agenteen aurrean duten portaera. 
- Propietateak aldatzea. 

- Propietateen aldaketan eragiten duten faktoreak. 

- Materialek kanpoko agenteen aurrean duten portaera ebaluatzeko saiakuntzak. 

- Emaitzen interpretazioa. 

6. Materialen narriadura saihesteko gainazal-tratamenduak. 
- Gainazal-tratamendu moten deskribapena. 

- Materialak tratamendu-motaren arabera egokitzea. 

- Tratamendu-mota desberdinak material desberdinetan aplikatzea. 

- Materialen propietateak tratamenduaren eraginez aldatzea. 

- Adostasun-saiakuntzak. 

- Hondakinen kudeaketa. 
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4. prestakuntza-modulua 
SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK 
 

Kodea: MF0057_ 3 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0057_3: Saiakuntza fisiko-kimikoak egitea, emaitzak ebaluatzea eta 

emaitzen berri ematea. 
 

Iraupena: 130 ordu 

 

 

4.1. prestakuntza-atala 

SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOETARAKO LAGINAK ETA EKIPOAK PRESTATZEA 

 

Kodea: UF0221 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Printzipio fisiko-kimikoak materiaren egoerarekin eta propietateekin erlazionatzea. 

EI1.1 Materiaren egoerak eta egoera bakoitzari dagozkion propietateak definitzea, eta egoera-aldaketen mekanismoak 
azaltzea. 

EI1.2 Egoera gaseosoaren legeak ondorioztatzea, gas erreal edo ideal batean presio-aldaketak nola eragiten duen 
adieraztea eta gas baten konprimagarritasun-grafikoak interpretatzea. 

EI1.3 Disoluzioen propietateak azaltzea, eta konstante fisiko-kimikoak nola aldatzen diren zehaztea, substantzia purua 
edo disoluzioa daukagunean. 

EI1.4 Oreka-diagrama motak interpretatzea. 

EI1.5 Aldagaien propietate fisiko-kimiko garrantzitsuenak deskribatzea, eta, materiaren agregazio-egoeraren arabera eta 
aldaketaren intentsitatearen arabera, propietateek materiaren portaeran duten eragina zehaztea. 

EI1.6 Materiaren propietateak termodinamikaren printzipioen bidez azaltzea, printzipioen aplikazioei dagozkien 
zenbakizko kalkuluak eginez. 

A2: Analisi fisiko-kimikoetan erabilitako tresnak, ekipoak eta teknikak neurtu beharreko parametroekin erlazionatzea. 

EI2.1 Erabili behar den neurgailua zehaztu beharreko parametroarekin erlazionatzea eta aldatzen den aldagai fisiko-
kimikoa adieraztea. 

EI2.2 Tresna jakin bat teknika batean aplikatu izana justifikatzea, teknikaren oinarri zientifikoak kontuan hartuz. 

EI2.3 Tresna jakin batek dituen prestazio-motak eta emaitzaren fidagarritasuna deskribatzea, dagozkion patroiak eta, 
hala badagokio, kalibratze-kurbak erabiliz. 

EI2.4 Teknika jakin baten aplikazio-prozesua deskribatzea, aurretiaz eskema sekuentzial eta ordenatu bat eginez, 
lanerako gida edo prozedura gisa balioko duena. 

BI2.5 Aparatu eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea, eta une oro erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea. 

 

Edukiak: 
1. Printzipio fisiko-kimikoen oinarrizko aplikazioak. 

- Materiaren egoerak. Propietateak eta aplikazioak. 

- Egoera gaseosoaren legeak. Ekuazioen eta grafikoen erabilera. 

- Disoluzioen propietateak substantzia puruei eta nahasteei aplikatzea. 

-  Termometriaren aplikazioak. Termometroen kalibratzea. 

- Beroaren eta lanaren definizioen benetako aplikazioak. 
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- Termodinamikaren aplikazioak: 

o Potentzial kimikoa. 

o Oreka-diagramak. 

o Termokimika. 

o Bero-ahalmena. 

2. Materiaren propietate fisiko-kimikoak. 
- Materiak ikertu beharreko aldagai fisiko-kimikoak: 

o Legeak. Egoera-aldaketak. Eratorritako propietateak. 

o Egoera gaseosoa: Propietateak eta legeak. Gas baten konprimagarritasuna. Likidotzea. 

o Dilatazio-koefizientea. 

o Egoera likidoa: Propietateak. Lurruntzea. Bero espezifikoa. 

o Egoera solidoa: Propietateak. Ezaugarriak. Kristalizazioa. 

o Fusio-puntua. Fusio-bero sorgorra. Sublimazioa. Sistema eta egitura kristalinoak. 

o Disoluzioak: Solidoen likidotako disolbagarritasuna. Disolbagarritasun-kurbak. 

o Likidoen likidotako disolbagarritasuna. 

o Banaketa-koefizientea. Gasen likidotako disolbagarritasuna. 

o Disoluzioen lurrun-presioa. Oreka-diagramak. Presio osmotikoa. Bi eta hiru osagaiko sistemak. Azeotropoak eta 
eutektikoak. 

o Disolbagarritasun-diagramak. 

3. Analisi fisiko-kimikoak egitea. 
- Erabil daitezkeen neurgailuen arteko desberdintasunak eta antzekotasunak. 

- Hautatutako neurgailua aukeratzeko erabili diren printzipio teorikoen interpretazioa. 

- Erabili beharreko ekipoen mantentze-lanak eta kalibratzea. 

- Laginak neurgailuaren arabera prestatzea. 

- Laneko prozedurak erabilitako teknikaren arabera deskribatzea eta gauzatzea, analisiaren trazabilitatea eta 
errepikagarritasuna bermatuz. 

 

 

4.2. prestakuntza-atala 

PARAMETRO FISIKO-KIMIKOEN ZEHAZTAPENA 

 

Kodea: UF0222 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laborategian, parametro fisiko-kimikoen analisiak egitea, eta emaitzak fidagarriak izan daitezen behar diren neurriak 
hartzea. 

EI1.1 Laginak prestatzeko teknikak nahi den saiakuntza-mota eta parametro fisiko-kimikoaren arabera (fusio-puntua, 
dentsitatea, biskositatea...) aplikatzea. 

EI1.2 Aparatuak modu egokian muntatu direla eta zerbitzu osagarriekiko konexioak ondo daudela egiaztatzea. 

EI1.3 Tresnak eta ekipoak kalibratzea, eta erabiliko den tresnaren arabera eta neurtu behar den propietatearen arabera 
optimizatu beharreko parametroa definitzea.  

EI1.4 Emaitza fidagarria izan dadin substantzia batek izan behar duen purutasuna zehaztu edo identifikatzeko 
parametroak neurtzea. 

A2: Parametro fisiko-kimikoak zehazteko dauden teknika instrumentalak erabiltzea. 

EI2.1 Aztertu beharreko printzipio fisiko-kimikoak erabiliko diren teknika instrumentalekin erlazionatzea. 

EI2.2 Laginak prestatzeko teknikak nahi den parametro fisiko-kimikoaren eta teknika instrumentalaren arabera 
(kromatografia, espektrometria...) aplikatzea. 
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EI2.3 Tresnak erabili beharreko teknika instrumentalaren arabera manipulatzea eta kalibratzea. 

EI2.4 Parametro fisiko-kimikoak erabilitako teknika instrumentalaren arabera neurtzea eta lortutako emaitza ekipoaren 
ezaugarri instrumentalen arabera aztertzea. 

 

Edukiak: 
1.  Laginak eta ekipoak prestatzea. 

- Laginak egin nahi den saiakuntza-motaren arabera prestatzea. 

- Erabili beharreko ekipo eta tresnen erabilera. 

- Erabili beharreko ekipoen kalibratzea. 

2.  Substantziak identifikatzeko saiakuntzak egitea. 
- Fusio-puntua zehaztea. 

- Dentsitatea zehaztea. 

- Biskositatea eta gainazal-tentsioa zehaztea. 

- Bero espezifikoa zehaztea. 

- Datu-taulak eta propietate fisiko-kimikoen grafikoak erabiltzea. 

- Emaitzen baliozkotasuna ziurtatzea eta interpretatzea. 

3.  Substantziak identifikatzeko tresnak erabiltzea. 
- Analisi fisiko-kimikoan teknika instrumentalak erabiltzea. 

- Teknika instrumentalak zehaztea: 

o Errefraktometria. 

o Polarimetria. 

o pH-metria. 

o Potentziometria. 

o Kromatografia. 

o Espektrometria. 

 

 

4.3. prestakuntza-atala 

PARAMETRO FISIKO-KIMIKOEN ANALISIETAN TXOSTENAK INTERPRETATZEA 

 

Kodea: UF0223 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Parametro fisiko-kimikoen analisietan lortutako emaitzak interpretatzea eta dagokion txostena egitea. 

EI1.1 Datuak lagin- eta saiakuntza-motaren arabera euskarri egokian erregistratzea, eta emaitzak unitate egokietan 
lortzeko behar diren zenbakizko kalkuluak egitea. 

EI1.2 Neurtutako propietatearen arabera, erregistroak aztertzea eta laginaren purutasuna baloratzea. 

EI1.3 Egindako analisiaren informazioa erregistratzea eta interpretatzea emaitzaren errepikagarritasuna eta 
baliozkotasuna ziurtatzeko. 

EI1.4 Lortutako emaitzen txostena idaztea, bertan jasoz erabilitako metodoa, teknika, emaitzen balorazioa eta 
saiakuntzan gertatu diren gorabehera esanguratsuenak. 

EI1.5 Substantziaren ezaugarriak zehazteko, konstanteen eta propietateen taulak erabiltzea, eta emaitzen 
baliozkotasunari buruzko erabakia hartzea. 

EI1.6 Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 

EI1.7 Laborategiari dagozkion errore-kausak erregistratzea. 
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Edukiak: 
1.  Parametro fisiko-kimikoen analisian lortutako erregistroak antolatzea eta interpretatzea. 

- Parametro fisiko-kimikoen analisian lortutako erregistroak antolatzea eta lortutako datuen trazabilitatea ziurtatzea. 

- Kalkuluak egitea eta haien balorazioa egitea.  

- Unitate-bihurketak egitea eta unitateen bihurketa-faktoreak erabiltzea. 

- Saiakuntzetako purutasunari dagozkion emaitzak interpretatzea. 

2.  Parametro fisiko-kimikoen analisietan txostenak egitea eta ebaluatzea. 
- Txostenak egitea. Edukiak eta trazabilitatea. 

- Txostenei dagozkien taulak, datuak eta grafikoak erabiltzea. 

- Txostenetan jasotako informazioaren baliozkotasuna ebaluatzea. 

- Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 

- Emaitzen tratamendu estatistikoa eta errore-kausen erregistroa. 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
SAIAKUNTZA FISIKO ETA FISIKO-KIMIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0051 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laborategiko jardunbide onei buruzko eta ingurumeneko segurtasunari, higieneari eta kontrolari buruzko araudia 
interpretatzea eta aplikatzea, eta emaitzak aurreikusitako euskarri informatikoetan jasotzea. 

EI1.1 Organigrametatik abiatuta kalitatea kontrolatzeko sailaren antolamendua eta funtzioak enpresaren gainerako 
sailenekin erlazionatzea. 

EI1.2 Laneko prozedura normalizatuen kontzeptua kalitatearen bermerako programa baten beharrarekin erlazionatzea. 

EI1.3 Laborategiko jardunbide onak arlo hauei bereziki aplikatzea: 

- Materialen, ekipoen eta zerbitzuen kontrola eta biltegiratzea. 

- Ekipoen kontrola eta prebentziozko mantentze-lanak. 

- Prozesu analitikoaren metodologia. 

- Ekipoak kalibratzea. 

- Bezeroari zuzendutako laguntza teknikoa eta dokumentala. 

- Dokumentazioaren tratamendua. 

- Kalitate-kostuaren programa. 

- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 

EI1.4 Analisi-tresnak ordenagailu-programen bidez kontrolatzeko gailuak identifikatzea, eta egokiena erabiltzea. 

A2: Laginak hartu eta garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak 
betetzea. 

EI2.1 Irizpide estatistikoekin ezarritako laginketa-programa bati jarraituz hartu beharreko lagin-kopurua zehaztea. 

EI2.2 Laginak hartzeko prozedurak bereiztea, eta garraiatzeko eta kontserbatzeko eskakizunak identifikatzea. 

EI2.3 Lagin adierazgarriak hartzean, tresneria egokia erabiltzea eta asepsia-baldintzak kontrolatzea. 

EI2.4 Laginak behar bezala kodetzea, eta formatu estandarizatuan erregistratzea lagina non hartu den, zer ordutan, 
zeinek, zer tresnarekin, zenbat lagin hartu diren, identitatea, izaera eta emaitza analitikoak baldintzatu ditzaketen beste 
datu guztiak. 
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EI2.5 Irekitako ontziak ongi ixtea eta lagindutako gisa identifikatzea. 

EI2.6 Laginak kutsaduratik babesten direla bermatzeko, garraio eta kontserbaziorako baldintzak ezarri eta erregistratzea. 

EI2.7 Laginketaren adierazgarritasuna eta homogeneotasuna kalitate-arauak aplikatuz kontrolatzea. 

EI2.8 Laginaren trazabilitatea bermatzeko behar den dokumentazio guztia eta kanpo-ikuskaritza batek eska ditzakeen 
baldintzak artxibatzea. 

A3: Materialen saiakuntza fisikoak egitea eta ebaluatzea, eta kanpoko erasoekiko duten portaera egiaztatzea. 

EI3.1 Material baten propietateetan materiala lortzeko erabili diren formulazioek duten eragina ebaluatzea eta osagai 
bakoitza zertarako den baloratzea. 

EI3.2 Material batek propietate fisikoak aldatuko dizkioten kanpoko erasoen aurrean erakusten duen portaera zehazteko 
saiakuntzak egitea, aldaketa horiei dagokien grafikoa egitea eta material hori erabilera jakin batzuetarako egokia den ala 
ez ondorioztatzea. 

A4: Saiakuntza fisiko-kimikoak egiteko laginak prestatzea, ekipoak kalibratzea eta substantziak identifikatu edo zehazteko 
behar diren neurketak egitea. 

EI4.1 Laginak prestatzeko teknikak nahi den saiakuntza-mota eta parametro fisiko-kimikoaren arabera aplikatzea. 

EI4.2 Tresnak eta ekipoak kalibratzea, eta erabiliko den tresnaren arabera eta neurtu behar den propietatearen arabera 
optimizatu beharreko parametroa definitzea. 

EI4.3 Emaitza fidagarria izan dadin substantzia batek izan behar duen purutasuna zehaztu edo identifikatzeko 
parametroak neurtzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 

EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 

EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 

EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 

EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
1.  Dagokion sailaren kalitate-kontroleko planetan parte hartzea. 

- Kalitatea kontrolatzeko sailaren organigramak baloratzea, eta enpresaren gainerako sailekin dituen antolamenduzko 
harremanak eta harreman funtzionalak baloratzea. 

- Enpresan gauzatzen diren prozesuetan laborategiko jardunbide onak nola aplikatzen diren baloratzea. 

2.  Saiakuntzak eta analisiak egiteko laginketa-jarduerak. 
- Prozedura normalizatuak eta finkatuak erabiliz, lagin adierazgarriak hartzea. 

- Laginak garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak betetzea. 

- Laginak eta erreaktiboak prestatzea. 

3.  Materialen saiakuntza fisikoak. 
- Saiakuntza fisikoak material desberdinekin egitea. 

- Kanpoko erasoek materialetan duten eragina ebaluatzea. 

- Datuak tratatzea, eta grafikoak egin eta interpretatzea. 

- Hondakinak desagerraraztea. 

4.  Saiakuntza fisiko-kimikoak. 
- Laginak prestatzea eta dagozkion ekipoak kalibratzea. 

- Saiakuntza fisiko-kimikoak substantzia desberdinekin egitea. 

- Datuak tratatzea, eta emaitzak interpretatzea. 

- Hondakinak desagerraraztea. 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
-  Jarrera arduratsua izatea lantokian. 

-  Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

-  Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 

-  Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
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-  Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

-  Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0052_3 
Kalitatea laborategian 

• Kimikan lizentziaduna. 

• Farmazian lizentziaduna. 

• Biokimikan lizentziaduna. 

• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 
lizentziaduna. 

• Industria-ingeniari teknikoa, Kimika 
Industrialeko espezialitatea. 

• Ingeniari kimikoa. 

1 urte 
 
 

MF0053_3 
Saiakuntzak eta analisiak 
egiteko laginketa  

• Kimikan lizentziaduna. 

• Farmazian lizentziaduna. 

• Biokimikan lizentziaduna. 

• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 
lizentziaduna. 

• Industria-ingeniari teknikoa, Kimika 
Industrialeko espezialitatea. 

• Ingeniari kimikoa. 

1 urte 
 

MF0056_3 
Materialen saiakuntza 
fisikoak. 

• Kimikan lizentziaduna. 

• Fisikan lizentziaduna. 

• Industria-ingeniari teknikoa. 

• Ingeniari kimikoa. 

2 urte 
 

MF0057_3 
Saiakuntza fisiko-kimikoak  

• Kimikan lizentziaduna. 

• Fisikan lizentziaduna. 

• Industria-ingeniari teknikoa. 

• Ingeniari kimikoa. 

2 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. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Saiakuntza fisiko eta fisiko-
kimikoetarako laborategia 

100 100 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Saiakuntza fisiko eta fisiko-
kimikoetarako laborategia 

 X X X 

Produktu kimikoen biltegia X X X X 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Saiakuntza fisiko eta fisiko-
kimikoetarako laborategia 

- Argiztapena: naturala eta artifiziala. Kimika industrialeko laborategi 
batean egiten diren ohiko lanak erosotasunez egin daitezkeela 
bermatzeko egokia. 

- Aireztapena (naturala eta behartua). Erabiltzen diren substantzia 
kimikoen lurrunak eta gasak ezabatzeko sistema egokia. 

- Ur- eta gas-instalazioa: indarrean dauden legeen araberakoa. 
- Instalazio elektrikoa: ezarritako segurtasun-arauak bete behar ditu. 
- Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire 

konprimatua, beharretara egokitua. 
- Laborategiko eskalan saiakuntzak egiteko huts baxu-ertaineko 

lerroa (zenbait erabilera-puntu). 
- Hodien bibrazio bidezko irabiagailuak. 
- Berokuntzadun irabiagailu magnetikoak. 
- Autoklabe elektroniko automatikoa. 
- Doitasun-balantza analitikoa. 
- Plater bakarreko balantza digitalak. 
- Ultrasoinu-bainua. 
- Bainu termostatikoak. 
- Fluxu laminarreko kabina. 
- Kolonia-kontagailua. 
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- Buru trukagarriko zentrifugagailua. 
- Tenperatura kontrolatuko zentrifugagailua. 
- Elektroforesi-ekipoa. 
- Pipetak garbitzeko ekipoa. 
- Ura iragazteko ekipoa. 
- Kultura-berogailuak. 
- Zelula-hazkuntzetarako CO2-a sortzen duen kultura-berogailua. 
- Esterilizazio-berogailuak. 
- Beira lehortzeko berogailua. 
- Izozkailudun hozkailua. 
- Stomacher homogeneizagailua. 
- Mikrouhin-labea. 
- Hazkuntza anaerobikoetarako pitxarra. 
- Lupa binokularrak. 
- Mikroskopio optikoak. 
- Inprimagailudun ordenagailua. 
- pH-metro digitalak. 
- Termozikladorea. 
- Transiluminadorea. 
 
Laborategirako babes- eta segurtasun-elementu arruntak: 
- Esku-ohea, uhal eta guzti. 
- Jaurtiketa azkarreko dutxa, begi-garbitzaileduna. 
- Segurtasuneko seinaleak. 
- Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. 
- Suteak detektatzeko sistema. 
 

Produktu kimikoen biltegia 

- Segurtasun-armairuak. 
- Apalak. 
- Beira-arasak. 
- Botikina. 
- Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen 

multzoa.  
- Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak.  
- Suaren kontrako eskularruak. Latexezko eskularruak. Berotik 

babesteko eskularruak, erabilera baimenduko materialez eginak. 
Segurtasun-betaurrekoak. 

- Gasaren aurkako aurpegi-babesak.  
- Isurietarako material xurgatzailea.  
- Segurtasun-oinetakoak, zapaltzeen aurkakoak, isolatzaile elektrikoa 

dutenak, sanitarioak eta abar.  
- Segurtasun-jantziak: suaren kontrakoak, bakteriologikoak, tailerreko 

jantziak eta abar. 
- Produktu kimikoak.  

 
 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 

 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, 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. 

Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 

dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako 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. 

 
 



 

 

 




