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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IBILGAILUEN SISTEMA ELEKTRIKOEN ETA ELEKTRONIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
TMVG0209 
 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen elektromekanika 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV197_2 Ibilgailuen sistema elektriko eta elektronikoen mantentze-lanak (1228/2006 ED, urriaren 27koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Automobilen, ibilgailu industrialen, motozikleten, nekazaritzako makinen eta herri-lanetarako ibilgailuen sistema elektriko eta 
elektronikoetako osagarrien mantentze-lanak eta muntaketa egitea, ezarritako teknikak eta prozedurak aplikatuz, eta behar 
den kalitatea lortuz segurtasun-egoeretan lan eginez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0626_2: Ibilgailuak kargatzeko eta abiarazteko sistemen mantentze-lanak egitea. 
- UC0627_2: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarrien mantentze-lanak egitea. 
- UC0628_2: Ibilgailuen segurtasun- eta erosotasun-sistemen mantentze-lanak egitea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere kontura nahiz besteren kontura lan egiten du, enpresa txiki eta ertainetan, batez ere sektore pribatukoetan, arlo 
elektromekanikoan ibilgailuen mantentze-lanak eginez edo osagarriak muntatuz. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean, kokatzen da; zehazki, azpisektore edo jarduera 
ekonomiko eta produktibo hauetan: Makineria eta ekipo mekanikoen eraikuntzaren industria: nekazaritzako makinak 
eta bestelako materialak konpontzeko azpijarduera; ibilgailuen, motozikleten eta ziklomotorren salmenta, mantentze-
lanak eta konponketak; egiaztapen- eta diagnosi-ekipoen fabrikazioa, salmenta eta merkaturatzea; ibilgailuen eta 
motor termikoen mantentze-lan elektromekanikoak egiten diren beste ekoizpen-jarduera batzuk. 
 
Lanbide edo lanpostu aipagarriak 
- Ibilgailuetako elektrikaria. 
- Automobilgintzako mantentze-lan eta konponketetako elektrikari elektronikoa. 
- Automobiletako elektrikaria. 
- Ibilgailu industrialen, herri-lanetako makinen eta nekazaritzako makinen elektrikaria. 
7521.1091 Automobilgintzako elektrikari edo elektronikaria, oro har. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1099: Automobilari aplikatutako 
elektrizitatea, elektromagnetismoa 
eta elektronika  

80 

UF1100:  Ibilgailuaren motorraren 
abio-sistemaren mantentze-lanak 50 

UF1101: Kargatzeko sistema 
alternadoredunaren mantentze-
lanak 

50 

MF0626_2  
Ibilgailuak kargatzeko eta abiarazteko sistemak 
eta oinarrizko zirkuitu elektroteknikoak. 

210 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan 

30 

UF1102: Argiztatze- eta 
seinaleztatze-sistemen 
mantentze-lanak 

50 

UF1103: Bidaiari-lekuko eta 
motor-kutxako gailu elektronikoen 
mantentze-lanak 

30 

UF1104: Sare multiplexatuen 
mantentze-lanak 40 

MF0627_2  
Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak.  150 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan 

30 

UF1105: Gidatzeko segurtasun- 
eta laguntza-sistemen mantentze-
lanak 

40 

UF1106: Klimatizazio-sistemen 
mantentze-lanak 40 

UF1107: Audioko, bideoko eta 
telekomunikazioetako ekipoen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

30 
MF0628_2 
Ibilgailuen segurtasun- eta erosotasun-sistemak 140 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan 

30 

MP0230 
Ibilgailuen sistema elektrikoen eta elektronikoen 
mantentze-lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 520 
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1. gaitasun-atala:  
IBILGAILUAK KARGATZEKO ETA ABIARAZTEKO SISTEMEN 
MANTENTZE-LANAK EGITEA 
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Kodea: UC0626_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ibilgailua kargatzeko eta abiarazteko sistemen matxuren diagnostikoa egitea, dokumentazio teknikoa eta neurketa- 
eta kontrol-tresnak erabiliz, segurtasun-kondizio egokietan. 

BI1.1 Mantentze-lanak egin behar zaizkion sistemari buruzko informazioa, ibilgailuko kokapena eta identifikazio 
zuzena egiteko aukera ematen duena, ibilgailuaren dokumentazio teknikoan aukeratzen da. 
BI1.2 Tresnak edo diagnostikoa. 
BI1.3 Konpondu edo ordeztu beharreko elementuak zirkuitu elektrikoen kontrolaren bidez hautatzen dira. 
BI1.4 Matxurak izan ditzakeen kausen diagnostikoa egitean, kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten 
arabera zehazten dira kausak. 
BI1.5 Matxuraren kausak matxura bera egoki erreproduzituz edo neurri zuzentzaileak martxan jarriz berresten dira. 
BI1.6 Konpontzeko aukera desberdinak aztertzen dira, hala dagokionean. 
BI1.7 Diagnosiak egiten dira beste matxura edo kalterik eragin gabe. 
BI1.8 Kudeaketa elektronikoko unitateek lortutako datuak matxuraren diagnostikoa egiteko interpretatzen dira. 

LB2: Kargatzeko eta abiarazteko zirkuituen mantentze-lanak egitea, behar den funtzionaltasuna lortzeko. 
BI2.1 Elementu akastuna ordeztu egiten da, eta zirkuituaren funtzionaltasuna leheneratzen; konponketa egin behar 
bada, fidagarritasuna bermatzen da. 
BI2.2 Alternadore-erreguladorearen funtzionamendu-parametroak saiakuntza-bankuan egiaztatzen dira, eta 
fabrikatzaileak xedatutakoak direla begiratzen. 
BI2.3 Abio-motorraren kurba ezaugarriak saiakuntza-bankuaren bidez lortzen dira, eta fabrikatzaileak 
emandakoekin alderatzen dira. 
BI2.4 Abio-motorraren akoplamendu-sistema ongi dabilela egiaztatzen da, eta, beharrezkoa denean, dagozkion 
doikuntzak egiten dira. 
BI2.5 Bateria kargatzeko eta deskargatzeko parametroak fabrikatzaileak xedatutakoak berak direla egiaztatzen da, 
konexioen egoera aztertu ondoren.  
BI2.6 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak espezifikazio teknikoen 
arabera egiten dira. 

LB3: Kargatzeko eta abiarazteko sistemetan ekipo berriak muntatzea, horretarako behar diren aldaketak edo 
instalazioak eginez, eta araudi espezifikoaren arabera. 

BI3.1 Egiaztatzen da egindako aldaketak ez duela anomaliarik eragiten jatorrizko instalazioetan, ez eta eragin 
negatiborik ere beste sistema batzuen funtzionamenduan (zarata elektronikoak, masa-begiztak eta abar). 
BI3.2 Egiaztatzen da hautatutako eroaleak, egindako loturak eta gainerako elementu elektrikoak espezifikazio 
teknikoen araberakoak direla. 
BI3.3 Begiratzen da instalazio berriak edo aurrekoaren aldaketak dagokion araudia betetzen eta errespetatzen 
duela, baita fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioak ere. 
BI3.4 Egiaztatzen da fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioen arabera funtzionatzen duela ekipo instalatuak. 
BI3.5 Balantze energetikoa ekipo berriak muntatutakoan kalkulatzen da, eta egiaztatzen da ez dela negatiboa. 
BI3.6 Instalazioa karrozeriaren gainean kokatzen eta finkatzen da egiaztatzeko kokapenaren ondorioz ez duela 
zaratarik eragingo eta ez dela hondatuko. 

LB4: Zirkuituen (eroaleen, konexioen eta abarren) eraginkortasuna egiaztatzea, egiaztatze-baliabide egokiak hautatu 
ondoren. 

BI4.1 Neurtzeko tresna egingo den eragiketaren arabera hautatzen da; ongi doituta dagoela bermatu behar da. 
BI4.2 Laneko arauak betetzen dira, eta arreta berezia jartzen da neurtzeko tresnan kalterik edo hondamenik ez 
eragiteko (eskala behar bezala hautatzea, zirkuituan tentsiorik ez dagoela erresistentzia neurtzea, eta abar). 
BI4.3 Neurketa-puntua behar bezala hautatzen da, dagokion eskema elektrikoa erabiliz. 
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BI4.4 Ezarritako prozeduren arabera soldatzen dira loturak eta konektatzen dira terminal elektrikoak, eta 
egiaztatzen da ez dagoela oxidorik, sulfatorik edo bestelako edozer kalte-motarik. 
BI4.5 Egiaztatzen da eroale elektrikoek eta seinale digitalen eroaleek ez dutela kalterik, eta neurriak hartzen dira 
hondatu ez daitezen. 
BI4.6 Lortutako neurketa-parametroekin egiaztatzen da eroaleek ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen 
dituztela. 

LB5: Mantentze-lan guztiak egitea laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI5.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI5.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Saiakuntza elektrikoetako banku konbinatua, osziloskopioak, polimetroak, fabrikatzailearen tresna espezifikoak, material 
txikiak (kableak, konektore terminalak, erresistentziak eta abar), panel simulatzaileak eta muntaketa-panelak, maketak. 
Kargatzeko zirkuituak (alternadoreak, erreguladore elektromekanikoak eta elektronikoak). Abio-zirkuituak 
(konbentzionalak, induzitu lerrakorrekoak, desmultiplikazio zentralekoak, eta abar). 
 
Produktuak eta emaitzak 
Mantentze-lan prebentiboa, prediktiboa, zuzentzailea eta ekipo berrien instalazioa. Elementu eta multzo elektrikoak 
muntatzea eta desmuntatzea. Parametroen doikuntza, kontrola eta neurketa. Ekipoen erabilera.  
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Piezakatzeari 
buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Euskarri informatikoak. Lan-aginduak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
IBILGAILUEN ZIRKUITU ELEKTRIKO OSAGARRIEN MANTENTZE-
LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC0627_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ibilgailuaren sistema elektriko osagarrien matxuren diagnostikoa egitea, dokumentazio teknikoa eta neurketa- eta 
kontrol-tresnak erabiliz, segurtasun-kondizio egokietan. 

BI1.1 Mantentze-lanak egin behar zaizkion sistemari buruzko informazioa, ibilgailuko kokapena eta identifikazio 
zuzena egiteko aukera ematen duena, ibilgailuaren dokumentazio teknikoan aukeratzen da. 
BI1.2 Erabili behar diren tresnak edo ekipoak diagnosi-prozesua egiteko aukera eman dezaten hautatzen dira. 
BI1.3 Parametro elektrikoak aztertuz zehazten da zer sistematan egin behar diren mantentze-lanak eta zer 
elementu konpondu edo ordeztu behar diren. 
BI1.4 Matxurak izan ditzakeen kausen diagnostikoa egitean, kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten 
arabera zehazten dira kausak. 
BI1.5 Matxuraren kausak matxura bera egoki erreproduzituz edo neurri zuzentzaileak martxan jarriz berresten dira. 
BI1.6 Konpontzeko aukera desberdinak aztertzen dira, hala dagokionean. 
BI1.7 Diagnosiak egiten dira beste matxura edo kalterik eragin gabe. 
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BI1.8 Kudeaketa elektronikoko unitateek lortutako datuak matxuraren diagnostikoa egiteko interpretatzen dira. 
LB2: Argiztatze-, maniobra- eta seinaleztatze-zirkuituetako elementuak edo multzoak konpontzea eta ordeztea, eta 
lehengo eraginkortasun-kondizioak leheneratzea. 

BI2.1 Elementu akastuna ordeztu egiten da, eta sistemaren funtzionaltasuna leheneratzen; konponketa egin behar 
bada, fidagarritasuna bermatzen da. 
BI2.2 Inguruko lan-eremuan kalterik eragin gabe esku hartzen da; ongi desmuntatzen eta muntatzen dira, kalterik 
eragin gabe, hornidurak, apaingarriak eta abar. 
BI2.3 Zirkuitu eta ekipoen gaineko parametroen kontrolak eta doikuntza, araua betetzen dela ziurtatuz egiten dira. 
BI2.4 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak espezifikazio teknikoen 
arabera egiten dira. 

LB3: Kontrol-zirkuituak eta zirkuitu osagarriak fabrikatzailearen espezifikazioen arabera mantentzen dira. 
BI3.1 Zirkuituetako elementuak muntatzean, desmuntatzean eta ordeztean, sistemaren funtzionaltasuna 
leheneratzen dela bermatu behar da beti. 
BI3.2 Elementu akustikoek ezarritako parametroen arabera funtzionatzen dutela egiaztatzen da, eta dagokionean 
haien ezaugarri akustikoak doitzen dira. 
BI3.3 Motor elektrikoen, elektroimanen eta sentsoreen konponketak elementuen fidagarritasun-maila bermatuz 
egin behar dira. 
BI3.4 Parametroen neurketa-tresnek adierazitako balioak balio errealekin bat datozela egiaztatzen da (erregaia, 
tenperatura, abiadura eta abar), eta, hala badagokio, doitu egiten dira. 
BI3.5 Aginte-elementuek funtzionatzen dutela egiaztatzen da, eta, beharrezkoa denean, ordezkatu egiten dira. 
BI3.6 Aginte-unitateak fabrikatzaileak ezarritako funtzioak betetzen dituela egiaztatzen da. 

LB4: Zirkuitu elektriko osagarrietan ekipo berriak muntatzea, horretarako behar diren aldaketak edo instalazioak eginez, 
araudiaren arabera. 

BI4.1 Egiaztatzen da egindako aldaketak ez duela anomaliarik eragiten jatorrizko instalazioetan, ez eta eragin 
negatiborik ere beste sistema batzuen funtzionamenduan (zarata elektronikoak, masa-begiztak eta abar). 
BI4.2 Egiaztatzen da hautatutako eroaleak, egindako loturak eta gainerako elementu elektrikoak espezifikazio 
teknikoen araberakoak direla. 
BI4.3 Egindako aldaketak edo instalazio berriak lege-alderdi guztiak eta fabrikatzailearen espezifikazioak betetzen 
eta errespetatzen dituela egiaztatzen da. 
BI4.4 Egiaztatzen da fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioen arabera funtzionatzen duela ekipo instalatuak. 
BI4.5 Ekipo berriak muntatutakoan, balantze energetikoa kalkulatzen da, eta egiaztatzen da ez dela negatiboa. 
BI4.6 Instalazioa karrozeriaren gainean kokatzen eta finkatzen da egiaztatzeko kokapenaren ondorioz ez duela 
zaratarik eragingo eta ez dela hondatuko. 

LB5: Mantentze-lan guztiak egitea laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI5.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI5.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Polimetroak, fabrikatzailearen tresna espezifikoak. Osziloskopioa. Argiak erregulatzeko ekipoa. Material txikia (kableak, 
konektore terminalak, erresistentziak eta abar). Argiztatze-, maniobra- eta seinaleztatze-zirkuituak. Kontrol-zirkuituak eta 
zirkuitu osagarriak (erregai-adierazlea, haizetako-garbigailua eta abar). 

Produktuak eta emaitzak 
Mantentze-lan prebentiboa, prediktiboa, zuzentzailea eta ekipo berrien instalazioa. Elementu eta multzo elektrikoak 
muntatzea eta desmuntatzea. Parametroen doikuntza, kontrola eta neurketa. Ekipoen erabilera. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Piezakatzeari 
buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Euskarri informatikoak. Lan-aginduak. 
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3. gaitasun-atala: 
IBILGAILUEN SEGURTASUN- ETA EROSOTASUN-SISTEMEN 
MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC0628_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bidaiari-lekuaren tenperatura kontrolatzeko sistemen mantentze-lanak egitea edo muntatzea, segurtasun-
kondizioetan. 

BI1.1 Berokuntza- eta aireztapen-sistemek xedatutako funtzionaltasuna dutela egiaztatzen da, hots, bidaiari-lekua 
eskatutako tenperaturan mantentzen duela eta bidaiari-lekua aireztatzen duela. 
BI1.2 Hozte-sistemen hermetikotasuna egiaztatzen da, eta, hala badagokio, baliabide egokiez ordezten. 
BI1.3 Aire girotuko eta klimatizazioko zirkuitua ekipo egokiak erabiliz kargatzen da; presioa aurrez zehaztutako 
puntuetan hartzen da, fabrikatzaileak zehaztutako sekuentzia teknikoari jarraituz eta segurtasuneko eta 
ingurumeneko arauak eta pertsonak babestekoak errespetatuz. 
BI1.4 Egiaztatzen da zirkuituan zehaztutako presioak ezarritako tarteen barnean mantentzen dituztela erregulazio-
elementuek. 
BI1.5 Egiaztatzen da irteerako airearen presio- eta tenperatura-parametroen balioek aire girotuko eta 
klimatizazioko ekipoak xedatutako errendimendua badutela. 
BI1.6 Kondentsadorearen elektrohaizagailua fabrikatzaileak ezarritako presio-tartean konektatzen eta 
deskonektatzen da.  
BI1.7 Iragazkien mantentze-lanak (polenaren aurkakoa, kutsaduraren aurkakoa eta abar) fabrikatzailearen 
argibideen arabera egiten dira. 
BI1.8 Egiaztatzen da ekipo berrien instalazioak espezifikazio teknikoak betetzen dituela eta fabrikatzaileak 
gomendatutako kokapen-tokiak errespetatzen direla, beste sistema batzuen funtzionamendua oztopatu gabe. 
BI1.9 Elektronikoki zuzendutako sistemetan egiaztatzen da lortutako tenperatura bat datorrela hautatutakoarekin. 

LB2: Ibilgailuan soinu- eta komunikazio-ekipoak muntatzea, eta ekipoen instalazioa eraginkor mantentzea. 
BI2.1 Soinu- eta komunikazio-ekipoak bezeroaren irizpideei eta fabrikatzailearen espezifikazio teknikoei jarraituz 
instalatzen dira. 
BI2.2 Tapizatuak eta hornidurak kaltetu gabe muntatzen eta mantentzen dira ekipoak, ibilgailuaren jatorrizko 
ezaugarriak errespetatuz. 
BI2.3 Transmisio- eta harrera-ekipoak indarrean den legeria betez instalatzen dira, eta bermatzen da ez dutela 
interferentziarik eragiten beste sistemetan edo, alderantziz, beste sistemek ez dutela interferentziarik eragiten 
ekipoan. 
BI2.4 Ekipoak muntatzean, bat etorri behar dute elementuen ezaugarri teknikoek. 
BI2.5 Instalatutako soinu- eta komunikazio-ekipoak espero den erantzuna ematen duela egiaztatzen da, eta 
ekipoaren fabrikatzaileak ezarritako prestazioak betetzen dituela. 
BI2.6 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak espezifikazio teknikoen 
arabera egiten dira. 

LB3: Pertsonen zein ondasunen segurtasun-sistemak mantentzea eta muntatzea, espezifikazio teknikoak betez. 
BI3.1 Alarma-mota aukeratzen da bezeroak eskatutako babes perimetrikoa eta bolumetrikoa kontuan hartuta, eta 
fabrikatzaileak ezarritako preskripzio teknikoak betez muntatzen da. 
BI3.2 Alarma-sistemaren funtzionamendua fase guztietan egiaztatzen da (konektatuta, deskonektatuta, desarran 
eta deskonektatuta), eta argiak, keinukariak, seinaleztatzeko «led»-ak, funtzionamendukoak eta seinale akustikoen 
emisioa aztertzen da.  
BI3.3 Urrutiko agintean egiaztatzen da alarma-fase guztiak aktibatzen dituela, eta itxitura zentralizatuan eragiten 
duela (eta, hala badagokio, beira-jasogailuan). 
BI3.4 Zentral elektronikoaren autodiagnosia egiteko testak egiten dira matxurarik ez dagoela ikusteko. 
BI3.5 Ibilgailuaren ezaugarriak (hornidurak, tapizatuak eta abar) errespetatuz instalatzen da alarma, egiaztatuz 
alarmaren funtzionamenduak ez duela oztopatzen ibilgailuko gainerako sistemarik. 
BI3.6 Fabrikatzailearen espezifikazio teknikoak betez eta segurtasun-arauak zorrotz errespetatuz maneiatu behar 
dira segurtasun pasiboko sistemak (airbaga, aurretenkagarriak eta abar). 

LB4: Sistema periferikoen eta haiekin lotutako instalazioen mantentze-lanak egitea, bai eta ibilgailuaren barnean 
denbora-pasarako dauden ordenagailuen eta beste informazio-sistemen mantentze-lanak ere. 13 
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BI4.1 Diagnosia egiteko eta ibilgailua elektronikoki kudeatzeko ekipoak behar bezala erabiltzen direla egiaztatzen 
da, fabrikatzaileak xedatutako zikloa erreproduzitzen dutela. 
BI4.2 Ordenagailuaren sistema periferikoa osatzen duten elementuak (sentsoreak, eroaleak eta abar) baliabide 
egokiak erabiliz egiaztatzen dira, eta, hala badagokie, ordeztu egiten dira. 
BI4.3 Ordenagailuaren historikoen memoria ezabatzeko eta doitzeko eragiketak fabrikatzaileak zehaztutako 
espezifikazio teknikoak errespetatuz egiten dira. 

LB5: Mantentze-lan guztiak egitea laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI5.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI5.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Termometroak, manometroak, klimatizazio-sistemak kargatzeko ekipoak, fluido-ihesen detektagailuak, polimetroak, 
tresnak eta fabrikatzailearen ekipo espezifikoak. Bidaiari-lekuaren tenperatura kontrolatzeko sistemak (berokuntza-
sistema, aire girotukoa, klimatizaziokoa), soinu- eta komunikazio-sistemak, pertsonen eta ondasunen babes-sistemak 
(airbaga, alarmak eta abar), informazio-sistemak eta ibilgailu barneko ordenagailuak (kudeaketa elektronikoko sistemak, 
eta abar). 

Produktuak eta emaitzak 
Mantentze-lan prebentiboa, prediktiboa, zuzentzailea eta ekipo berrien instalazioa. Segurtasun- eta konfort-elementu 
edo -multzoen desmuntaketa eta muntaketa. Parametroen doikuntza, kontrola eta neurketa. Ekipoen erabilera. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Piezakatzeari 
buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Euskarri informatikoak. Lan-aginduak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 

1
2
3
4

1. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUAK KARGATZEKO ETA ABIARAZTEKO SISTEMAK ETA 

OINARRIZKO ZIRKUITU ELEKTROTEKNIKOAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN ZIRKUITU ELEKTRIKO OSAGARRIAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

IBILGAILUEN SEGURTASUN- ETA EROSOTASUN-SISTEMAK 
 

4. prestakuntza-modulua  
IBILGAILUEN SISTEMA ELEKTRIKOEN ETA ELEKTRONIKOEN 
MANTENTZE-LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUAK KARGATZEKO ETA ABIARAZTEKO SISTEMAK ETA 
OINARRIZKO ZIRKUITU ELEKTROTEKNIKOAK 
 
Kodea: MF0626_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0626_2 Ibilgailuak kargatzeko eta abiarazteko sistemen mantentze-lanak 
egitea. 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
AUTOMOBILARI APLIKATUTAKO ELEKTRIZITATEA, ELEKTROMAGNETISMOA 
ETA ELEKTRONIKA 
 
Kodea: UF1099 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 
elektrizitateko eta elektronikako oinarrizko ezagutzari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Korronte zuzeneko zirkuitu elektrikoak konpontzeko elektrizitateko lege eta arau garrantzitsuenak aplikatzea. 

EI1.1 Fenomeno elektrikoari lotutako magnitudeak eta neurketa-unitateak definitzea. 
EI1.2 Zirkuitu elektrikoak aztertzeko eta konpontzeko gehienetan aplikatu behar diren erabilera-lege eta -arauak 
azaltzea. 
EI1.3 Eskema elektrikoen sinbologia grafikoa azaltzea. 
EI1.4 Zirkuituen eskema elektrikoak dagozkien eskuliburuetan identifikatzea. 
EI1.5 Elementuak dagokion eskeman kokatu eta identifikatzea. 
EI1.6 Korrontea efektu elektrokimikoz sortzeko fenomenoa azaltzea. 
EI1.7 Bateria baten osagaiak identifikatzea. 

A2: Elektromagnetismoaren oinarrizko printzipioak deskribatzea. 
EI2.1 Korrontea baliabide elektromagnetikoen bidez sortzeko fenomenoa azaltzea. 
EI2.2 Ibilgailu bateko elementu elektromagnetikoen funtzionamendua aztertzea (erreleak, sentsoreak, motorrak, 
elektrobalbulak, klaxonak, pizteko bobinak eta abar). 
EI2.3 Indukzio elektromagnetikoek kableen barnean eragindako efektu kaltegarriak azaltzea. 
EI2.4 Zirkuitu elektrikoen emisio elektromagnetikoen fenomenoa eta haiek zirkuitu elektronikoetan eragiten dituzten 
perturbazioak azaltzea. 

A3: Ibilgailuko zenbait sistemarekin lotutako oinarrizko multzo elektriko-elektronikoen funtzionaltasuna aztertzea. 
EI3.1 Zirkuitu elektroniko baten osagaien funtzionaltasuna eta propietateak azaltzea. 
EI3.2 Oinarrizko multzo elektriko eta elektronikoen aplikazioak deskribatzea. 
EI3.3 Zirkuituen osagaien parametroak kalkulatzea. 
EI3.4 Gehien erabiltzen diren sentsoreak eta eragingailuak deskribatzea, eta haiek zirkuitu elektronikoetan erabiltzea. 
EI3.5 Elektronika logikoaren printzipioak eta haiek teknika digitalean duten aplikazioa deskribatzea. 

A4: Ibilgailuen sistemen mantentze-lanetan neurketa elektrikoak egiteko erabiltzen diren gailuak (polimetroak, 
osziloskopioak, diagnosi-ekipoak eta abar) behar bezala erabiltzea. 

EI4.1 Neurtzeko gailuen ohiko ezaugarriak identifikatzea (irismena, sentikortasuna, doitasuna eta abar). 16 
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EI4.2 Ekipoen, neurgailuen eta diagnosiak egiteko baliabideen dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI4.3 Neurgailuak kalibratzea eta doitzea. 
EI4.4 Zirkuituen parametroak neurtzea eta neurgailuaren konexioak zehaztea. 

A5: Oinarrizko zirkuitu elektrikoak muntatzea, horretarako behar diren elektrikoak/elektronikoak erabiliz, panelaren, 
maketaren edo ibilgailuaren gainean. 

EI5.1 Materialak hautatzeko egin behar diren kalkuluak egitea. 
EI5.2 Instalazioak egiteko behar diren materialak definitzea. 
EI5.3 Zirkuituak egiteko erabiltzen diren arauak eta metodoak azaltzea. 
EI5.4 Zirkuitu muntatuaren erabilera-arauak eta segurtasun-arau espezifikoak azaltzea. 
EI5.5 Zirkuituak egiteko eragiketen sekuentzia logikoa. 
EI5.6 Zirkuituan neurgailu egokiak konektatzea eta lortutako neurriak analisiaren testuinguruan interpretatzea. 
EI5.7 Sortutako zirkuituaren funtzionaltasuna egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Ibilgailuak kargatzeko eta abiarazteko sistemei aplikatutako elektrizitatea 

- Magnitudeak eta unitateak 
- Kargatze elektrikoa. Kondentsadorea 
- Elektrizitate-motak. Elektrizitate estatikoa eta dinamikoa. 
- Eremu elektrikoa 
- Potentzial elektrikoa 
- Korrontearen intentsitatea. 
- Korronte elektrikoaren ondorioak 
- Erresistentzia elektrikoa 
- Ohm-en legea 
- Energia eta potentzia elektrikoa 
- Joule efektua 

2. Korronte zuzeneko oinarrizko zirkuituak konpontzea eta neurtzea 
- Ohm-en legearen aplikazioa 
- Serieko eta paraleloko erresistentziak, eta akoplamendu mistoa 
- Kirchoffen legeak 
- Serieko eta paraleloko kondentsadoreak, eta kondentsadore mistoak 
- Kondentsadore batek gordetako energia 

3. Elektrizitateko eta elektronikako neurgailuak 
- Saiakuntza-lanpara 
- Polimetro-motak 
- Polimetroaren erabilerak 
- Osziloskopioa eta erabilera 
- Diagnostikoa egiteko ekipoak 

4. Ibilgailuak kargatzeko eta abiarazteko sistemei aplikatutako elektromagnetismoa 
- Efektu elektromagnetikoaren ondorioz mugimendua sortzea. 
- Biraketa-mugimenduaren ondorioz elektrizitatea ekoizteko prozedura. 
- Gasolina-motorraren pizteari aplikatutako indukzio-transformadorea. 
- Automobilaren zirkuitu elektronikoetako perturbazio elektromagnetikoak eta induktiboak. Nola neutralizatu jatorrian, 

eta nola immunizatu sistema elektronikoak. 
5. Osagai elektriko eta elektronikoen teknologia  

- Fusibleak eta intentsitate-mugatzaileak 
- Erresistentziak eta erreostatoak 
- Mendeko erresistentziak edo bereziak 
- Kondentsadoreak 
- Erreleak 
- Diodo erdieroaleak 
- Transistoreak 

17 - Tiristoreak 
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- IGBT transistoreak 
- Anplifikadore operazionalak 
- Mikroprozesadoreen oinarrizko ezagutzak 

6. Instalazio elektrikoaren antolaera. Kable-sareak 
- Kable elektrikoak eta finkapenak 
- Konexioen zentrala eta fusible-kutxa 
- Eroale elektrikoak 
- Terminalak eta konektoreak 
- Sinbologia elektrikoa eta planoak 
- Eskema elektrikoak interpretatzea 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN MOTORRAREN ABIO-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1100 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 
motorraren abio-sistemei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Abio-motorra eta abio-zirkuituari lotutako elementuak beren ezaugarrien arabera mantentzea. 

EI1.1 Induzitua, estatorea, eskuilak eta abiarazteko errelea ordeztea. 
EI1.2 Kable akastunak eta sistemako beste elementu batzuk ordeztea. 
EI1.3 Abio-motorra saiakuntza-bankuan probatzea eta elementu akastunak ordeztea. 
EI1.4 Abio-motorraren kurba ezaugarriak lortzea, eta lortzen diren balioak zehaztutako balioekin bat datozela 
egiaztatzea. 
EI1.5 Abio-zirkuitua panelaren edo maketaren gainean egitea, eta eskemen espezifikazio teknikoen eta egindako 
kalkuluen arabera muntatzea. 

A2: Abio-sistema elektrikoaren matxurak identifikatzea, eta haren funtzionamendua aztertzea, ekipo, baliabide eta 
diagnostiko-teknika egokiak erabiliz. 

EI2.1 Abio-zirkuituari buruzko dokumentazio teknikoa hautatzea eta interpretatzea. 
EI2.2 Abio-zirkuituen ezaugarriak eta osaera deskribatzea, eta sistemaren krokis bat egitea. 
EI2.3 Matxuraren sintomen araberako saiakuntzak egiteko puntu gakoak eta neurtu behar diren parametroak 
identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.4 Elementuak egiaztatzea diagnostiko-sekuentzia logiko bati jarraituz eta espezifikazio teknikoak betez. 
EI2.5 Ahal den neurrian, matxura erreproduzitzea eta matxurak izan ditzakeen kausetan ekitea. 
EI2.6 Matxuraren kausak eta matxura konpontzeko prozesua azaltzea. 
EI2.7 Matxuren kausa eta ondorioen taula arrazoituak egitea. 

A3: Kargatzeko eta abiarazteko sistemen mantentze-lanak egiteko behar diren material, ekipo, erreminta eta tresna 
espezifikoak trebetasunez erabiltzea, ezarritako eta arrazionalizatutako prozesuen arabera. 

EI3.1 Multzoak eta elementuak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketen sekuentzia zuzena ezartzea. 
EI3.2 Saiakuntza ekipoak, neurgailuak eta diagnostikoa egiteko baliabideak behar bezala erabiltzea. 
EI3.3 Doikuntza kalibratuen neurrien zehaztasuna egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Abio-motorra  

- Abio-motorraren funtzionamendu-printzipioa 
18 - Indar kontraelektroeragilea abio-motorretan 
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- Abio-motorraren osagaiak 
- Abio-motor ardazkidea eta induzitu lerrakorrekoa 
- Abio-motorraren konexioak eta funtzionamendua  
- Abio-motorraren aginte-sistemak 
- Sistema erreduktorea eta engranajea 
- Abio-motorren ezaugarriak 
- Abio-motorren kurba ezaugarriak 
- Abio-motorren tentsio izendatua eta potentzia 

2. Abio-zirkuitua 
- Ezaugarriak eta osaera 
- Abio-zirkuituari dagokion dokumentazio teknikoa 
- Puntu gakoak eta parametroak 

3. Abio-sistema egiaztatzea eta kontrolatzea 
- Abio-motorrak instalatzea, erabiltzea eta mantentzea 
- Abio-zirkuitua egiaztatzea 
- Abio-motorreko osagaiak egiaztatzea eta kontrolatzea (induzitua, estatorea, eskuila-tapa eta abar) 
- Abio-motorraren saiakuntzak bankuan eta ibilgailuan 

4. Abio-sistemen mantentze-lanak  
- Kargatzeko eta abiarazteko sistemen mantentze-lanak egiteko material, ekipo, erreminta eta tresneria espezifikoa. 
- Saiakuntza- eta neurketa-ekipoak. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
KARGATZEKO SISTEMA ALTERNADOREDUNAREN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1101 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ibilgailuen 
kargatze elektrikorako sistemei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kargatze elektrikorako sistema haren ezaugarrien arabera mantentzea. 

EI1.1 Errotorea, estatorea, eskuilak eta alternadoreko diodo-plaka ordeztea. 
EI1.2 Alternadorea saiakuntza-bankuan probatzea eta elementu akastunak ordeztea. 
EI1.3 Alternadorearen kurba ezaugarriak lortzea, eta lortzen diren balioak zehaztutako balioekin bat datozela 
egiaztatzea. 
EI1.4 Abio-bateriaren kargatze-elektrikoa egitea eta deskargatze estandarrak egitea haren egoera ebaluatzeko. 
EI1.5 Kargatze-zirkuitua panelaren edo maketaren gainean egitea, eta eskemen espezifikazio teknikoen eta egindako 
kalkuluen arabera muntatzea. 

A2: Kargatze-sistema elektrikoaren matxurak identifikatzea, eta haren funtzionamendua aztertzea, ekipo, baliabide eta 
diagnostiko-teknika egokiak erabiliz. 

EI2.1 Kargatze-zirkuituari buruzko dokumentazio teknikoa hautatzea eta interpretatzea. 
EI2.2 Kargatze-zirkuitu alternadoredunen ezaugarriak eta osaera deskribatzea, eta sistemaren krokis bat egitea. 
EI2.3 Matxuraren sintomen araberako saiakuntzak egiteko puntu gakoak eta neurtu behar diren parametroak 
identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.4 Elementuak egiaztatzea diagnostiko-sekuentzia logiko bati jarraituz eta espezifikazio teknikoak betez. 
EI2.5 Ahal den neurrian, matxura erreproduzitzea eta matxurak izan ditzakeen kausetan ekitea. 

19 EI2.6 Matxuraren kausak eta matxura konpontzeko prozesua azaltzea. 
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EI2.7 Matxuren kausa eta ondorioen taula arrazoituak egitea. 
EI2.8 Metagailu-multzo bat kargatzen jartzea elkarren arteko zenbait konexio erabiliz, eta haren funtzionamendu-
egoera egiaztatzea. 

A3: Kargatzeko sistemaren mantentze-lanak egiteko behar diren material, ekipo, erreminta eta tresna espezifikoak 
trebetasunez erabiltzea, ezarritako eta arrazionalizatutako prozesuen arabera. 

EI3.1 Multzoak eta elementuak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketen sekuentzia zuzena lortzea. 
EI3.2 Saiakuntza- eta neurketa-ekipoak zuzen erabiltzea. 
EI3.3 Doikuntza kalibratuen neurketetan zehaztasuna izatea. 
EI3.4 Kurba ezaugarriak lortzea, eta lortzen diren balioak zehaztutako balioekin bat datozela egiaztatzea. 

A4: Ibilgailua kargatzeko sisteman egin beharreko aldaketa txikiak edo egin beharreko instalazio berriak zehaztea, eta 
horretarako behar diren materialak, osagaiak eta elementuak hautatzea. 

EI4.1 Kargatzeko zirkuitua definitzea, ibilgailuaren eskematik abiatuta. 
EI4.2 Materialak hautatzeko egin behar diren kalkuluak egitea. 
EI4.3 Instalazioa egiteko behar diren materialak zehaztea. 
EI4.4 Kargatzeko zirkuitua osatzen duten elementuak ongi konektatzea. 
EI4.5 Zirkuituari neurketa egokia egiteko neurgailu egokia ongi konektatzea. 
EI4.6 Zirkuituetan neurtu behar diren parametroak ezagutzea. 
EI4.7 Sistemak ezarritako irizpideen arabera funtzionatzen duela egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Automobiletarako metagailuak 

- Disoluzioak eta elektrolitoak 
- Elektrolisia 
- Metagailu-bateriak 
- Berunezko metagailu baten egitura eta osagaiak.  
- Bateria bat kargatzea eta deskargatzea 
- Baterien ezaugarri elektrikoak 

2. Metagailuak kargatzea eta egiaztatzea  
- Transformadoreak 
- Bateria-kargagailuak 
- Kargatze azkarrak eta formaziokoak 
- Metagailuak kargatzeko gomendioak 
- Metagailu bat espontaneoki deskargatzea eta gainkargatzea 
- Elektrolitoaren dentsitatea neurtzea 
- Metagailu berriak instalatzea 
- Abio-baterien bilakaera  
- Baterien egiaztapena eta kontrola 
- Metagailuetako mantentze-lanak  
- Metagailuen matxurak 

3. Kargatze-zirkuitu alternadoreduna 
- Kargatze-zirkuitua 
- Alternadorearen funtzionamendu-printzipioa 
- Alternadorearen egitura eta osagaiak 
- Alternadorearen funtzionamendua 
- Zubi arteztailearen funtzionamendua 
- Eszitazio-zirkuitua 
- Alternadorearen kurba ezaugarriak 
- Alternadorearen balantze energetikoa 
- Alternadoreen exekuzioak: motak 

4. Karga-erreguladoreak 
- Erregulatzeko beharra 
- Kontaktu-erreguladoreak 
- Kontaktu-erreguladoreetarako laguntza elektronikoa 
- Erreguladore elektroniko erabat transistorizatuak 
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- Alternadorean txertatutako erreguladore elektronikoak 
- Belaunaldi berriko erreguladore elektronikoak. 

5. Kargatze-sistema egiaztatzea eta kontrolatzea 
- Alternadorearen instalazioa eta mantentze-lanak 
- Alternadorearen saiakuntza bankuan 
- Alternadorearen egiaztapena eta kontrola 
- Erreguladorearen egiaztapena eta kontrola 
- Kargatze-zirkuituaren egiaztapen erabatekoa 

 
 
1.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 21 
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EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
 
Edukiak: 
 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 
• Neke fisikoa. Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

 
2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 

- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 
3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 

- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN ZIRKUITU ELEKTRIKO OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF0627_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0627_2: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarrien mantentze-lanak egitea 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
ARGIZTATZE- ETA SEINALEZTATZE-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1102 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 
argiztatze- eta seinaleztatze-zirkuituei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailuaren kanpoko argiztatze-sistemen funtzionamendua deskribatzea (herri barrukoak, argi laburrak, argi luzeak, 
lainoaren aurkakoak eta abar) eta izan ditzaketen matxurak identifikatzea, diagnostikoko teknikak eta ekipamendu egokiak 
erabiliz. 

EI1.1 Kanpoko argiztapenaren funtzionamendua azaltzea, baita hura osatzen duten sistemena eta elementuena ere; 
horretarako, eskemak interpretatzea eta zirkuituen krokisak marraztea, hala badagokio. 
EI1.2 Aztertu behar den zirkuitu-mota bakoitzerako egokiak diren kontrol- eta neurketa-baliabideak hautatzea eta 
konfiguratzea. 
EI1.3 Funtzionamendu-matxurak aurkitzea; horretarako, kausak aztertzea eta matxuren efektuak erreproduzitzea, 
baliabide egokienak erabiliz. 
EI1.4 Sistema osatzen duten elementuak muntatzea eta desmuntatzea, matxuratuta dagoen elementua ordeztu ahal 
izateko, fabrikatzailearen eskakizunak eta segurtasun-arauak errespetatuz. 
EI1.5 Konponketetan izandako esperientziak jasoko dituen historia-fitxategi bat sortzea, etorkizuneko matxuretan lana 
errazagoa izan dadin. 

A2: Ibilgailuaren barneko argiztatze-sistemen funtzionamendua deskribatzea (bidaiari-lekukoak, eskularru-kaxakoa, 
ateetakoak, irakurtzeko erabiltzen dena eta abar) eta izan ditzaketen matxurak identifikatzea, diagnostikoko teknikak eta 
ekipamendu egokiak erabiliz. 

EI2.1 Barneko argiztapen-sistemaren eta haren osagai diren elementuen funtzionamendua azaltzea; horretarako, 
zirkuituen eskemak interpretatzea eta krokisak marraztea hala badagokio, eta pizteko eta itzaltzeko baldintzak eta 
tenporizazioak eta arrapalak (baleude) kontuan hartuta. 
EI2.2 Funtzionamendu-matxurak aurkitzea; horretarako, kausak aztertzea eta matxuren efektuak erreproduzitzea, 
baliabide egokienak erabiliz. 
EI2.3 Sistema osatzen duten elementuak muntatzea eta desmuntatzea, matxuratuta dagoen elementua ordeztu ahal 
izateko, fabrikatzailearen jarraibideak eta segurtasun-arauak errespetatuz. 
EI2.4 Konponketetan izandako esperientziak jasoko dituen historia-fitxategi bat sortzea, etorkizuneko matxuretan lana 
errazagoa izan dadin. 

A3: Ibilgailuaren kanpoko seinaleztatze-sistemen funtzionamendua aztertzea (keinukariak, larrialdi-argiak, stopa, adierazle 
akustikoa eta abar) eta izan ditzaketen matxurak identifikatzea, diagnostikoko teknikak eta ekipamendu egokiak erabiliz. 

EI3.1 Kanpoko seinalizazioaren eta haren sistema eta osagaien funtzionamendua azaltzea, eta, horretarako, 
zirkuituen eskemak interpretatzea eta krokisak marraztea, hala badagokio. 
EI3.2 Funtzionamendu-matxurak aurkitzea; horretarako, kausak aztertzea eta matxuren efektuak erreproduzitzea. 23 
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EI3.3 Sistema osatzen duten elementuak muntatzea eta desmuntatzea, matxuratuta dagoen elementua ordeztu ahal 
izateko. 
EI3.4 Konponketetan izandako esperientziak jasoko dituen historia-fitxategi bat sortzea, etorkizuneko matxuretan lana 
errazagoa izan dadin. 

A4: Ibilgailuaren barneko seinalizazio-sistemen funtzionamendua deskribatzea (ohar-argiak, kilometro-kontagailuak, 
burrunbagailuak, pantaila-mezuak, ahots-sintesiak eta abar) eta izan ditzaketen matxurak identifikatzea, diagnostikoko 
teknikak eta ekipamendu egokiak erabiliz. 

EI4.1 Argiztapen-sistemak aztertzea —eta sistemen osaerak eta funtzionamendu-ezaugarriak azaltzea—, bai eta 
sistema osatzen duten elementuak ere, eskemak interpretatuz eta eta zirkuituen krokisak marraztuz, hala badagokio. 
EI4.2 Funtzionamendu-matxurak aurkitzea; horretarako, kausak aztertzea eta matxuren efektuak erreproduzitzea. 
EI4.3 Sistema osatzen duten elementuak muntatzea eta desmuntatzea, matxuratuta dagoen elementua ordeztu ahal 
izateko. 
EI4.4 Konponketetan izandako esperientziak jasoko dituen historia-fitxategi bat sortzea, etorkizuneko matxuretan lana 
errazagoa izan dadin. 

A5: Argiztatze-, maniobra- eta seinaleztatze-zirkuituetako elementuak edo multzoak mantentzea eta ordeztea, eta lehengo 
eraginkortasun-kondizioak leheneratzea. 

EI5.1 Elementu akastuna ordeztu egiten da, eta sistemaren funtzionaltasuna leheneratzen; funtzionaltasuna 
bermatzen da. 
EI5.2 Inguruko lan-eremuan kalterik eragin gabe esku hartzen da; ongi desmuntatzen eta muntatzen dira, kalterik 
eragin gabe, hornidurak, apaingarriak eta abar. 
EI5.3 Zirkuitu eta ekipoen gaineko parametroen kontrolak eta doikuntza, araua betetzen dela ziurtatuz egiten dira. 
EI5.4 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak espezifikazio teknikoen 
arabera egiten dira. 

 
Edukiak: 
1. Automobilaren kanpoko argiztapena eta seinalizazioa 

- Fotometria eta neurri-unitateak. 
- Izpi asimetrokoko argiztapena 
- Auto-argiak. Auto-argien kokapena 
- Halogeno-lanpara eta beste mota batzuetakoak 
- Argi arruntak, balazta-argiak eta atzera-martxako argiak 
- Argi keinukariak 
- Auto-argi osagarriak 
- Argiztapen-instalazioa 
- Argiztapen-zirkuituaren tentsio-aldaketaren eraginak 
- Argiztapen-zirkuiturako laguntza elektronikoa: 

• Argi arruntak automatikoki pizteko sistema 
• Argiak piztuta daudela ohartarazten duen sistema akustikoa 
• Automatikoki argi laburrera aldatzeko sistema 
• LDR fotorresistentziak 

- Auto-argien erregulazioa 
- Argiztatze-zirkuitua egiaztatzea eta kontrolatzea. 
- Argi keinukarien zirkuitua 
- Argi keinukarien zentral elektronikoa 
- Larrialdietako argi keinukarien sistema. 

2. Gidatzen laguntzeko gailu elektrikoak 
- Klaxonaren zirkuitua egiaztatzea eta kontrolatzea. 
- Haizetako-garbigailua. Geldialdi automatikoko gailuak 
- Bi abiadurako edo gehiagoko haizetako-garbigailua 
- Haizetako-garbigailuaren aldizkako gailua 
- Haizetako-garbigailuaren egiaztapena eta kontrola 
- Haizetako-garbigailua 
- Luneta-garbigailua eta proiektore-garbigailua 
- Korronte-hargune osagarriak. 
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3. Auto barneko aginte-taula eta bidaia-ordenagailua 
- Kontrol-adierazleak 
- Erregai-mailaren adierazlea 
- Beste maila-adierazle batzuk (balazten zirkuitu hidraulikoa, olio-mailaren adierazlea, hozte-likidoaren mailaren 

adierazlea) 
- Presio-adierazleak eta olioaren tenperaturaren adierazleak 
- Likido hozgarriaren tenperaturaren adierazleak 
- Beste ohar-sistema akustiko eta argi bidezko batzuk 
- Abiadura-neurgailua eta bira-kontagailua 
- Aginte-paneleko multzoa 
- Bidaia-ordenagailua 
- Aginte-panela egiaztatzea eta kontrolatzea. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BIDAIARI-LEKUKO ETA MOTOR-KUTXAKO GAILU ELEKTRONIKOEN 
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1103 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, zirkuitu 
elektriko osagarriei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailuaren bidaiari-lekuko eta motor-kutxako gailu elektrikoen funtzionamendua deskribatzea eta izan ditzaketen 
matxurak identifikatzea, diagnostikoko teknikak eta ekipamendu egokiak erabiliz. 

EI1.1 Gailu osagarriak aztertzea —eta sistemen osaerak eta funtzionamendu-ezaugarriak azaltzea—, bai eta gailua 
osatzen duten elementuak ere, eskemak interpretatuz eta eta zirkuituen krokisak marraztuz, hala badagokio. 
EI1.2 Funtzionamendu-matxurak aurkitzea; horretarako, kausak aztertzea eta matxuren efektuak erreproduzitzea. 
EI1.3 Sistema osatzen duten elementuak muntatzea eta desmuntatzea, matxuratuta dagoen elementua ordeztu ahal 
izateko. 
EI1.4 Konponketetan izandako esperientziak jasoko dituen historia-fitxategi bat sortzea, etorkizuneko matxuretan lana 
errazagoa izan dadin. 

A2: Bidaiari-lekuko eta motor-kutxako gailu elektriko osagarrien elementuak edo multzoak mantentzea eta ordeztea, eta 
lehengo eraginkortasun-kondizioak leheneratzea. 

EI2.1 Elementu akastuna ordeztu egiten da, eta sistemaren funtzionaltasuna leheneratzen; funtzionaltasuna 
bermatzen da. 
EI2.2 Inguruko lan-eremuan kalterik eragin gabe esku hartzen da; ongi desmuntatzen eta muntatzen dira, kalterik 
eragin gabe, hornidurak, apaingarriak eta abar. 
EI2.3 Zirkuitu eta ekipoen gaineko parametroen kontrolak eta doikuntza, araua betetzen dela ziurtatuz egiten dira. 
EI2.4 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak espezifikazio teknikoen 
arabera egiten dira. 

A3: Zirkuitu elektriko osagarrietan ekipo berriak muntatzea, horretarako behar diren aldaketak edo instalazioak eginez, 
araudiaren arabera. 

EI3.1 Egiaztatzen da egindako aldaketak ez duela anomaliarik eragiten jatorrizko instalazioetan, ez eta eragin 
negatiborik ere beste sistema batzuen funtzionamenduan (zarata elektronikoak, masa-begiztak eta abar). 
EI3.2 Egiaztatzen da hautatutako eroaleak, egindako loturak eta gainerako elementu elektrikoak espezifikazio 
teknikoen araberakoak direla. 
EI3.3 Egindako aldaketak edo instalazio berriak lege-alderdi guztiak eta fabrikatzailearen espezifikazioak betetzen eta 
errespetatzen dituela egiaztatzen da. 
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EI3.4 Egiaztatzen da fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioen arabera funtzionatzen duela ekipo instalatuak. 
EI3.5 Instalazioa karrozeriaren gainean kokatzen eta finkatzen da egiaztatzeko kokapenaren ondorioz ez duela 
zaratarik eragingo eta ez dela hondatuko. 

 
Edukiak: 
1. Bidaiari-lekuko gailu elektrikoak 

- Sarraila elektromagnetikoak ateetan 
- Beira-jasogailuetako sistema elektrikoak 
- Kortesia-argiak eta bidaiari-lekuaren barneko argiztapena 
- Zigarreta-pizgailua eta erlojua 
- Segurtasun-uhaletarako alarma-sistemak 
- Alarma-sistemak eta lapurreten aurkako sistemak 

2. Motor-kutxako gailu elektrikoak 
- Erregai-ponpa elektrikoa 
- Hozteko haizagailu-motorra 
- Txinparta-banagailua, bujia-kableak 
- Diesel-motorretako berokuntza-bujiak 
- Enbrage elektromagnetikoa 
- Balazta elektromagnetikoa 

3. Kableak eta babesak 
- Kable elektrikoak. Zerrenda babesleak. Konektoreak. 
- Konexioen zentrala eta fusible-kutxa 
- Eskema elektrikoak 
- Masa-zirkuitua 
- Fusibleak eta intentsitate-mugatzaileak 
- Perturbazioak eta interferentziak ezabatzea. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
SARE MULTIPLEXATUEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1104 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, kableatu-mota 
berriei eta datu-transmisioari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Dokumentazio teknikoa interpretatzea (sare multiplexatuaren topografia, eskema elektrikoak eta busaren segimendua 
haien bidez), busari konektatutako sistema elektrikoak identifikatzea, bai eta bakoitzari dagokion funtzionaltasun orokorra 
identifikatzea ere, kasuan-kasuan sentsoreek jasotzen dituzten seinaleak eta beste sistema batzuekin trukatzen dituztenak 
zehazteko. 

EI1.1 Datuen multiplexazio-fenomenoa azaltzea 
EI1.2 Datuaren balioa bitar bihurtzea (bita eta byte) 
EI1.3 Automobilgintzan erabilitako protokoloen ezaugarri orokorrak 
EI1.4 Datu-transmisiorako erabilitako baliabideak (busa). 
EI1.5 Bilbe-nozioa eta bilbearen transmisioan erabilitako denboraren balorazioa protokoloaren abiaduraren arabera. 

A2: Sare multiplexatuak dituzten automobiletan elektronikoki kontrolatutako sistemen matxurak diagnostikatzea, aztertzea 
eta konpontzea, horretarako egokienak diren baliabideak hautatuz eta erabiliz. 

EI2.1 Matxura identifikatzea, eta, matxura aztertzeko, neurketak eta autodiagnostikoa egiteko baliabideak erabiltzea. 
EI2.2 Autodiagnostiko-ekipoak emandako informazioak eta parametroak lortzea eta interpretatzea. 

26 EI2.3 Arazoari eragiten dioten parametroen ezagutzea. 
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EI2.4 Autodiagnostiko-baliabideak agerian utzitako seinale elektrikoekin kontrolatu behar diren parametro mekanikoak 
erlazionatzea.  
EI2.5 Hautemandako arazoa zuzentzea eta konpondu den egiaztatzea; horretarako, autodiagnostiko-baliabideak 
erabiltzea, hala badagokio.  

A3: Konfigurazio- eta/edo programazio-arazoak konpontzea, behar duten sistema elektronikoetan.  
EI3.1 Kalkulagailu baten konfigurazioa osatzen duten funtzioak gaitzeko/desgaitzeko prozedura deskribatzea. 
EI3.2 Kalkulagailu baten funtzionamenduaren programaren (softwarearen) bertsioa eguneratzeko prozedura 
deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Datuak transmititzeko baliabideak. Multiplexazioa 

- Datuak transmititzeko moduak 
- Transmisiorako euskarriak eta bideak: 

• Kablea, zuntz optikoa 
• Ultrasoinuak, infragorriak, irrati-maiztasuna... 

- Sistema bitarra. Datuen kodetzea 
- Informazioaren multiplexazioari buruzko alderdi orokorrak 
- Informazio digitalaren bilbea 
- Automobileko justifikazioa eta mugak 
- Automobilgintzan gehien erabiltzen diren protokoloak: 

• I2C, KL, VAN, LIN, CAN, MOST eta FLEXRAY 
2. CAN (Controller Area Network) 

- CAN protokoloa, eta haren berezitasunak 
- Printzipioak 
- CAN estandarra 

3. CAN busarekin hornitutako ibilgailuen diagnostikoa, analisia eta konponketa 
- Arkitektura orokorra. 
- Memorien irakurketa eta hutsegiteen diagnostikoa. 
- Seinaleen erregistro dinamikoa. 
- Sare multiplexatuaren konfigurazioa. 
- Konfigurazioa aldatzea, aukera hori duten sistemetan. 
- Kalkulagailuen software-bertsioa eguneratzea eta kodeak ikastea. 
- OBD (On Board Diagnostic). 

 
 

2.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  27 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 

28 
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• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 
- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 

 
 
 
 
 3 3. prestakuntza-modulua:  

IBILGAILUEN SEGURTASUN- ETA EROSOTASUN-SISTEMAK 
 
Kodea: MF0628_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0628_2: Ibilgailuen segurtasun- eta erosotasun-sistemen 
mantentze-lanak egitea 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
GIDATZEKO SEGURTASUN- ETA LAGUNTZA-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1105 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gidatzeko segurtasun- eta laguntza-sistema osagarrien funtzionamendua deskribatzea, eta haien ezaugarri teknikoak 
aztertzea, osagaiak ordezteko. 

EI1.1 Sistemak bloke-diagramen bidez adieraztea, eta haien funtzionamendua azaltzea 
29 
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EI1.2 Sistemen eta haien elementu edo multzoen eskema elektriko normalizatuak adieraztea 
EI1.3 Gidatzeko segurtasun-sistemen, laguntza-sistemen eta motorra-trakzioa kudeaketaren arteko erlazioak 
azaltzea. 

A2: Gidatzeko segurtasun- eta laguntza-sistemetako elementuak edo ekipoak ordezteko eta/edo konpontzeko behar diren 
material, ekipo, erreminta eta tresneria espezifikoak trebetasunez erabiltzea.  

EI2.1 Muntatzeko eta desmuntatzeko sekuentzia bat ezartzea. 
EI2.2 Ibilgailuaren funtsezko atalak muntatzea eta desmuntatzea, aurrez finkatutako denboren eta dagokien 
kalitatearen arabera. 
EI2.3 Segurtasun-sistemen elikadura-zirkuituen parametro elektrikoak egiaztatzea. 

A3: Gidatzeko segurtasun- eta laguntza-sistemekin lotutako sistema periferikoak eta instalazioak mantentzea, bai eta 
ibilgailuaren barneko ordenagailuen eta bestelako informazio-sistema batzuen mantentze-lanak egitea. 

EI3.1 Sistemetako elementuak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesua deskribatzea 
EI3.2 Fabrikatzaileak agindutako aldizkako mantentze-lanak egitea, horretarako egokiak diren tresnak erabiliz. 
EI3.3 Mantentze-lanak egiteko tratatu den zirkuituaren eraginkortasuna egiaztatzea. 
EI3.4 Egiaztapen-ekipo bereziak behar bezala erabiltzea. 

A4: Gidatzeko segurtasun- eta laguntza-sistema osagarrien matxurak konpontzea, ezarritako jarraibideen eta segurtasuneko 
eta laneko osasuneko arauen arabera. 

EI4.1 Sistema matxuratuari egokitutako diagnosi-teknikak erabiltzea. 
EI4.2 Matxura ohikoenen kausak eta efektuak deskribatzea. 
EI4.3 Osagaiak atalka desmuntatzea eta elementu akastuna konpontzea edo ordeztea. Ondoren, berriz muntatzea. 
EI4.4 Konpondutako sistemen segurtasun- eta funtzionaltasun-parametroak aztertzea, konponketaren kalitatea eta 
segurtasuna lehengoratzea bermatuz. 

 
Edukiak: 
1. Ibilgailuetako segurtasun-sistema elektronikoak 

- Airbaga, segurtasun-uhalak, aulkitxoak ainguratzeko aurretenkagarriak, eserleku memoriadunak, atzerako ispilu 
kromatikoak, haizetakoaren pantaila. 

- Balaztatzeko laguntza elektronikoak (ABS eta abar) 
2. Gidatze dinamikoa kontrolatzeko sistemak 

- Trakzioa kontrolatzeko sistemak 
- Diferentziala blokeatzeko sistemak 
- Ez labaintzeko sistemak 
- Arrapalan laguntzeko sistemak 

3. Ibilgailua uzteko edo aparkatzeko laguntza-sistemak 
- Distantziak hautemateko sistemak 
- Ibilgailua aparkatuta dagoenean, blokeatzeko sistemak 

4. Gidatzeko segurtasun- eta laguntza-sistemen teknologia 
- Funtzionamenduaren sinoptikoa eta xedea 
- Kaptadore espezifikoak 
- Zirkuitu elektrikoak. 
- Zirkuitu hidraulikoak. 
- Egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekipo bereziak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
KLIMATIZAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1106 
 
Iraupena: 40 ordu 
 

 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 30 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Klimatizazio-sistemaren osagaiak identifikatzea (aireztapena, berokuntza eta aire girotua) eta haien funtzionamendua 
aztertzea, diagnostiko-teknika, -ekipo eta -baliabide egokiak erabiliz. 

EI1.1 Aireztapen- eta berokuntza-sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Sistemen blokeak grafikoki adieraztea, bai krokis bai diagrama bidez. 
EI1.3 Ibilgailuan edo maketan sistemak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.4 Muntatzeko, desmuntatzeko eta egiaztatzeko behar diren ekipo eta tresneria espezifikoak hautatzea. 
EI1.5 Matxuren diagnostiko-prozesuaren sekuentzia logikoaren diagramak egitea. 
EI1.6 Aire girotuaren sistemaren eta klimatizagailuen osaera deskribatzea bloke-diagramaren bidez, eta haren 
funtzionamendua azaltzea. 
EI1.7 Osagai bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
EI1.8 Hozgarria husteko eta kargatzeko prozesua aztertzea, bai eta kontuan izan behar diren segurtasuneko eta 
ingurumeneko arauak ere. 
EI1.9 Aire girotuaren edo klimatizagailuaren sistema ibilgailuan edo egiaztatu behar diren elementuen maketan 
identifikatzea, eta neurtu behar diren parametroak hautatzea. 

A2: Klimatizazio-sistemako elementuak edo ekipoak ordezteko eta/edo konpontzeko behar diren material, ekipo, erreminta 
eta tresneria espezifikoak trebetasunez erabiltzea. 

EI2.1 Sistemen multzoak edo elementuak muntatzea eta desmuntatzea 
EI2.2 Sistemen elementuetan egiaztapenak egitea. 
EI2.3 Klimatizazio-sistema ondo dabilela egiaztatzea, haren atal hidraulikoa zein atal elektrikoak identifikatu ondoren. 
EI2.4 Eragiketak espezifikazio teknikoen arabera egitea. 
EI2.5 Lan-prozesuetan segurtasuneko eta ingurumeneko arauak aplikatzea. 
EI2.6 Neufrtzeko ekipoak eta tresnak prestatzea eta kalibratzea. 
EI2.7 Parametroak egiaztatzeko eta irakurtzeko ekipoaren konexioak egitea, eta neurtutako balioak hurbilketa 
egokiarekin ematea. 
EI2.8 Aire girotuaren eta klimatizagailuaren sistema osatzen duten elementuak muntatzeko edo desmuntatzeko 
tresneria espezifikoa behar bezala erabiltzea. 
EI2.9 Hozgarriaren ihesak detektatzea (bai gas hoztaileena, bai likido bero-eramaileena), eta hautemandako ihesak 
konpontzea. 
EI2.10 Trebetasunez erabiltzea huts-ponpa, manometro-zubiak, gasak berreskuratzeko eta birziklatzeko ekipoa, 
balantza eta dosifikagailuak. 
EI2.11 Trebetasunez erabiltzea hozgarria kargatzeko ekipoak, botilak eta zerbitzu-balbulak, atmosferarako ihesik 
gerta ez dadin. 

A3: Ibilgailuaren klimatizazio-sisteman mantentze-lanak egitea eta matxurak konpontzea. 
EI3.1 Klimatizazio-sisteman aldizkako mantentze-lanak egitea, iragazkiak aldatzea, uhalak aldatzea, eta presioak, 
tenperaturak eta funtzionamendu-parametroak egiaztatzea. 
EI3.2 Matxuraren diagnostiko-prozesuaren sekuentzia logikoaren diagrama egitea. 
EI3.3 Egiaztapenetan lortutako parametroen balioak dokumentazio teknikoan jasotakoekin alderatzea, konpondu edo 
ordeztu behar diren elementuak zehazteko. 
EI3.4 Matxuraren kausak eta matxura konpontzeko prozesua azaltzea. 
EI3.5 Egiaztatzeko, desmuntatzeko eta muntatzeko eragiketen sekuentzia egitea, ezarritako prozedurari jarraituz. 
EI3.6 Osagai elektrikoak ongi dabiltzala egiaztatzea, neurgailu elektrikoak erabiliz 
EI3.7 Aire girotuaren eta klimatizagailuaren sistemako elementuak konpontzearekin lotuta nahitaez bete behar diren 
segurtasun- eta ingurumen-arauak azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Klimatizazioa ibilgailuetan 

- Xedea. Gidatze seguruagoa.  
- Konfort-baldintzak udan eta neguan. Kanpoko eta barneko kargak. 
- Tenperaturaren, hezetasun erlatiboaren, airearen abiaduraren eta kalitatearen parametroak. 
- Klimatizagailuaren prozesuak: Hoztea, berotzea, hezetasuna kentzea, airea berritzea eta iragaztea. 
- Beirek eguzki-erradiazioa blokeatzea. 
- Klimatizagailu baten oinarrizko eskema. Uhateen funtzioak. 
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- Zona askotako eta/edo zirkuitu askotako sistemak. 
- Tenperatura-eskalak eta -unitateak. 
- Beroa eta haren unitateak. 
- Egoera-aldaketak. Bero sentikorra eta sorra. 
- Presio absolutua eta erlatiboa. Presio-unitateak. 
- Gasen funtsezko legeak. 
- Hozte-ziklo teorikoa, Mollier-en diagraman. 

2. Hozgarrien ingurumen-inpaktua eta haiei dagokien ingurumen-araudia 
- Klima-aldaketa, Kyotoko eta Montrealeko protokoloak. 
- Ozono-geruza urritzea (ODP). 
- Atmosfera berotzea eta gasen berotegi-efektua. 
- Hozgarri alternatiboak erabiltzea. 
- Europako araudia: Europako Parlamentuko 1005/2009 Araudia (EE), Europako Parlamentuko 2006/40/EE 

direktiba, 842/2006 Araudia (EE) 
- Espainiako araudia: 795/2010 Errege Dekretua 

3. Hozte-sistema (haren osagaiak eta ezaugarriak), gas hoztaileak eta olio lubrifikatzaileak  
- Pistoi lerrokatuko eta ardazkideko konpresoreak, pala-konpresoreak, espiraldunak eta zilindrada aldakorreko 

konpresoreak. 
- Enbrage elektromagnetikoa. 
- Kondentsadorea, bero-trukaketako atalak. 
- Elektrohaizagailua eta haren kudeaketa. Kondentsadorearekiko posizio erlatiboa. 
- Iragazki deshidratatzaileak eta haiek zirkuituan duten posizio erlatiboa. 
- Likido-metagailuak. Birlurrungailuak eta indargetzaileak. 
- L motako espantsio-balbulak, kanpo-sentsorea dutenak; H motakoak, barne-sentsorea dutenak; eta OT motako 

espantsio-balbulak. 
- Lurrungailua, bero-trukaketako atalak. Drainatzea. 
- Mahukak, errakoreak, juntura torikoak, zerbitzu-balbulak eta segurtasun-balbula. 
- Partikula-iragazkiak, ikatz aktibokoak, plasma-iragazkiak eta polenaren aurkakoak. 
- R-134aren eta erabiltzen diren beste gas batzuen propietate termodinamikoak. 
- Olio lubrifikatzaileen propietateak. Poliolesterra eta PAGa. 
- Gas hozgarriak garraiatzeko eta gordetzeko botilak. 
- Gas hozgarriak manipulatzea eta batetik bestera eramatea. 
- Atmosferarako isurien debeku-arauak. 
- Gas hozgarria kargatzeko, berreskuratzeko eta birziklatzeko gunea. 
- Manometro-zubia, karga-estazioan integratua. 
- Karga-estazio zaharrak eta zubi ez-integratuak erabiltzeko debekua. 

4. Klimatizazioa erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak 
- Oinarrizko eskema elektrikoa. Fusible eta errele nagusiak. 
- Izotzaren aurkako termostatoa. Termostato mekanikoak. Kanpoko tenperaturarako eta bidaiari-lekurako PTC eta 

NTC zundak, airea nahasteko tenperatura-zunda eta lurrunketakoa. 
- Eguzki-erradiazioko zunda. Hezetasun erlatiboko zundak. 
- Haizagailuen abiadura-aldagailu elektronikoak. 
- Aire-uhateen eragingailu pneumatikoak eta elektrobalbulak. 
- Klimatizagailuaren aginte-panela. 
- Klimatizagailuaren antolaketa-arkitektura, eta motor-kudeaketako zentralarekiko komunikazioa. 

5. Matxuren diagnostikoa eta konponketa-prozesuak  
- Gas guztia erauztea, pisatzea eta birziklatzea. Ateratako olioa drainatzea. 
- Zirkuituan edo osagai bereizietan hutsa egitea. 
- Sistema olioz betetzea edo sisteman olioa gehitzea. 
- Ihesak detektatzeko kontraste-tindagaia gehitzea. 
- Hermetikotasun-kontrola zunda bidez. 
- Gas hozgarria erabat kargatzea. 
- Sistemaren tenperaturak eta errendimendua egiaztatzea. 
- Gas hozgarria partzialki kargatzea. 
- Ihesak detektagailu elektronikoarekin eta lanpara ultramore bidez detektatzea. 
- Zerbitzu-balbulen obusak ordeztea. 32 
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- Matxura ohikoenak.  
- Kausa-ondorio zuhaitza. Lantegiko eskuliburuak. 
- Manometroen eta tenperaturen zubi bidezko diagnosia. 
- Diagnosiak egiteko makinetan txertatutako matxura-menuak. 
- Sistematik elementuak kentzea, beste sistema batzuk konpontzeko. 
- Osagaiak ordezteko edo konpontzeko prozedurak. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
AUDIOKO, BIDEOKO ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKO EKIPOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1107 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Audio-, bideo- eta telekomunikazio-ekipoak muntatzea, eta ekipoen instalazioa eraginkor mantentzea. 

EI1.1 Ekipoen ezaugarriak eta haren instalazioa azaltzea, bloke-diagramen bidez. 
EI1.2 Ekipo-elementuak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesua deskribatzea.  
EI1.3 Bidaiari-lekuan ekipoaren osagaiak zuzen kokatzea. 
EI1.4 Elikadura-konexioak egitea, zirkuitua fusible egokiarekin babestuz. 
EI1.5 Sistemaren funtzionaltasuna egiaztatzea, dituen prestazioen arabera. 

A2: Audio, bideo eta telekomunikazioko elementuak edo ekipoak ordezteko eta/edo konpontzeko behar diren material, ekipo, 
erreminta eta tresneria espezifikoak trebetasunez erabiltzea. 

EI2.1 Ekipoa maketan edo ibilgailuan muntatzea, muntaketan esku hartuko duten faktoreak aztertuz: 
- Ekipoaren aurreinstalazioa. Kableatu berriak. 
- Elementuak kokatzeko dauden tokiak. 
- Bozgorailuak, pantailak, antena, kondentsadoreak, perturbazioak eragoztekoak eta abar zuzen kokatzea. 

EI2.2 Neurgailu egokiak erabiltzea. 
EI2.3 Sistema behar bezala dabilela egiaztatzea. 
EI2.4 Ekipoak eta baliabideak erabiltzeko arauak aplikatzea, baita lan-prozesuan zehaztutako segurtasun-arauak 
ere.  

A3: Audio-, bideo- eta telekomunikazio-ekipoetan matxurak konpontzea. 
EI3.1 Sistema matxuratuari egokitutako diagnosi-teknikak erabiltzea. 
EI3.2 Ekipoko elementuak konpontzea edo ordeztea. 
EI3.3 Matxura ohikoenen kausak eta ondorioak azaltzea. 
EI3.4 Sistemaren funtzionaltasuna egiaztatzea, dituen prestazioen arabera. 

 
Edukiak: 
.. 1. Audio-ekipoak 

- Soinu-ekipoen ezaugarriak eta teknologia. 
- Aurretiazko, anplifikazioko eta ekualizazioko etapak. 
- Bozgorailuak eta kutxak. Presio akustikoa eta errendimendua. 
- Muntaketako eta kableatuko eskemak interpretatzea. 

2. Bideo- eta multimedia-ekipoak. 
- Bideo- eta multimedia-ekipoen ezaugarriak eta teknologia. 
- Bideokontsolarako pantailak eta interfazeak. 
- Muntaketako eta kableatuko eskemak interpretatzea. 

33 
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3. Telekomunikazio-ekipoak. 
- Ahots, mezu edo telelaguntza bidezko telekomunikazio-sistema. 
- GPS bidezko sistemak. 
- Bluetooth bidezko komunikazioak. 
- Muntaketako eta kableatuko eskemak interpretatzea. 

 
 
3.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
34 
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Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 
• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

 
2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 

- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 
3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 

- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 
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4 4. prestakuntza-modulua 
IBILGAILUEN SISTEMA ELEKTRIKOEN ETA ELEKTRONIKOEN 
MANTENTZE-LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0230 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

EI1.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI1.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI1.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI1.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI1.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI1.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

A2: Bezeroari arreta emateko prozesuetan parte hartzea, arduradunari lagunduz. 
EI2.1 Bezeroaren ibilgailuko sistema elektriko-elektronikoetan mantentze-lanak eta/edo konponketak egiteko behar 
diren datu garrantzitsuak idaztea. 
EI2.2 Egoera erreal batean, lan-agiriak eta konponketako eskuliburu teknikoak erabiltzea. 
EI2.3 Lan-agiriak eta albaranak betetzea lana amaitutakoan. 

A3: Biltegiko kudeaketan eta piezen eta produktu kontsumigarrien eskaeran parte hartzea. 
EI3.1 Hala badagokio, biltegiko inbentarioa egitea. 
EI3.2 Eskaera-sailetan erabilitako dokumentuak betetzea eskura dauden baliabideak erabiliz, eta, hala badagokio, 
kodeak, kantitateak eta izenak idaztea. 

A4: Egoera erreal batean, ibilgailuen matxura elektrikoen eta elektronikoen diagnostikoa egiten eta horiek konpontzen parte 
hartzea. 

EI4.1 Anomaliak diagnostikatzea eta azaldu direnak aztertzea. 
EI4.2 Elementuen desmuntatze- eta muntatze-sekuentzia egitea. 
EI4.3 Enpresak edo arduradunek ezarritako jarraibideak betetzea, konponketa-prozesuetan. 
EI4.4 Bezeroari konponketa bermatzeko eta ibilgailuaren segurtasuna bermatzeko egin behar diren egiaztapenak 
egitea. 

 
Edukiak: 
1. 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. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 

2. Bezeroari arreta emateko prozesuak 
- Datu pertsonalak erabiltzea. 
- Ibilgailuaren fitxa irekitzea. 
- Bezeroekiko harremana.  
- Jasotako informazioa baloratzea. 

3. Biltegiaren kudeaketa 
- Inbentarioa. 
- Biltegi- eta apalategi-motak. 
- Piezen eta material kontsumigarrien katalogoak erabiltzea. 

4. Ibilgailuaren mantentze-lanak eta matxuren konponketa 36 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuen sistema elektrikoen eta 
elektronikoen mantentze-lanak 

 

- Mantentze-lanak egiteko datuak hartzea. 
- Datuak hartzea eta matxuren diagnostikoa egitea. 
- Piezak eskatzea 
- Lan-agiriak eta albaranak betetzea. 

.

37 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

38 



 
 

Ibilgailuen sistema elektrikoen eta 
elektronikoen mantentze-lanak 

 

 
 
 

 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0626_2 
Ibilgailuak kargatzeko eta 
abiarazteko sistemak eta 
oinarrizko zirkuitu 
elektronikoak 
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen 
elektromekanika lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0627_2 
Ibilgailuen zirkuitu 
elektriko osagarriak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen 
elektromekanika lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0628_2 
Ibilgailuen segurtasun- 
eta erosotasun-sistemak 
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen 
elektromekanika lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 
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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. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Automobilgintzako 
elektrizitateko lantegia 200 300 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Automobilgintzako 
elektrizitateko lantegia 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 

Automobilgintzako elektrizitateko lantegia 

- Praktikak egiteko ibilgailuak. 
- Ibilgailuen elektrizitateko eta elektronikako maketa didaktikoak. 
- Elikadura-sistema elektronikoen, segurtasun aktiboko eta pasiboko 

sistemen, konfort-sistemen eta aginte-unitateen arteko 
komunikazioko sistemen maketa didaktikoak. 
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Automobilgintzako elektrizitateko lantegia 

- Osziloskopioak 
- Abio-motorrak eta alternadoreak egiaztatzeko bankua eta ekipoa  
- Polimetroak 
- Saiakuntza-lanpara. 
- Sistema elektronikoen diagnosia egiteko ekipoa. 
- Sistema elektronikoen diagnosia egiteko softwarea. 
- Bateria-kargagailua 
- Bateria-egiaztagailua. 
- Hutseko eta presioko ekipoa. 
- Argiak erregulatzeko ekipoa. 
- Gas hozgarriak kargatzeko, berreskuratzeko eta birziklatzeko 

gunea. 
- Gas hozgarrien eta hondakinen botilak. 
- Ihes-detektagailu elektronikoa eta ultramore bidezkoa. 
- Kontaktu-termometroak eta infragorri bidezkoak. 
- Saiakuntza-banku torlojudunak. 
- Ibilgailuen altxagailuak 
- Inpaktu-pistola pneumatikoen eta elektrikoen ekipoak 
- Erremintak eta piezak jartzeko lan-orgak 
- Mota guztietako eskuzko giltzak 
- Mota guztietako aliketak eta barailak 
- Punta bereziko mota guztietako sortak, Torx, Allen eta abar.  
- Mota guztietako bihurkin-motak 
- Kolpekako bihurkina. Zuloak egiteko tresnak. 
- Guraizeak, kuterrak eta hortzak 
- Mota guztietako mailuak, plastikozkoak eta altzairuzkoak 
-  Paper-, film- eta zinta-euskarriak 
- Garbigunea, edukiontziak. Eguneroko garbiketa egiteko erremintak. 
- Produktuen eta erreminten biltegia. Aldagela armairuduna. 
- Botikina. 
-  Instalazio espezifikoak: Aire konprimatuko lerroa; errekuntza-gasen 

xurgapena.  

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien 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. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
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Ibilgailuen sistema elektrikoen eta 
elektronikoen mantentze-lanak 

 

– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 
ezartzen den araudiaren arabera. 
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