ARTE GRAFIKOAK
Lanbide-eremua: TRANSFORMAZIOA ETA BIHURKETA
INDUSTRIA GRAFIKOETAN
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(ARGT0109) TROKELAKETA (712/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa).

Gaitasun orokorra: Materialak prestatzea, prozesuko elementuak doitzea eta trokelaketa egitea, eta prozesu grafikoan esku hartzea produktuen produktibitatea eta kalitatea lortzeko, segurtasun-araudiei
jarraikiz.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

ARG218_2 Trokelaketa (1228/2006
EDa, 2006ko urriaren 26koa).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC0200_2

Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta
produktibitate-baldintzetan jardutea.

UC0694_2

Trokelaketa-elementuak prestatzea
transformatu beharreko euskarriari
dagokionez.

UC0695_2

Prozesuko elementuak doitzea eta
trokelaketa egitea.

− 5220.1316 Dokumentuak erreproduzitzen dituena (fotokopiak egiten dituena).
− 8143.1056 Papera, kartoia eta antzeko materialak trokelatzeko makinaren
operadorea.
− Trokelatzeko makina autoplatinaren makinaria.
− Linean trokelatzeko multzoekin edo gorputzekin etiketak egiteko makinen
operadorea.
− Trokelatze-gorputzarekin kartoi izurtua egiteko makinen operadorea.
− Trokelatzeko makina zilindrikoaren makinaria.
− Paper ilundua eta airezko posta trokelatzeko makinaren makinaria, edo gutunazalak eta zorroak diren gutun-azalak eta gainerako transformatuak doiketa handiz
inprimatzeko makinaren makinaria.
− Gutun-azalen, poltsak diren gutun-azalen eta gainerako transformatuen papera inprimaketa errazekoa edo inprimaketarik gabekoa- trokelatzeko makinaren
makinaria.
− Trokelatzeko minerva-makinaren makinaria.
− Trokelatzeko inprimagailuaren makinaria.
− Erliebearen makinaria.
− Trokelen prestatzailea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0200_2

Prestakuntza-moduluak

Arte grafikoetako prozesuak.

Orduak

100

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0241

Arte grafikoetako faseak eta prozesuak

40

30

UF0242

Kalitatea prozesu grafikoetan

30

20

UF0509

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa industria grafikoan

30

20

MF0694_2

Trokela prestatzea

70

70

20

MF0695_2

Trokelaketa prestatzea eta egitea.

80

80

30

MP0272

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak trokelaketan

80

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

330

120

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF0241

MF0200_2

MF0694_2

MF0695_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
UF0242
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
UF0509
– 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 erdimailako 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

UF0241 eta UF0242 gaindituak
izan behar ditu
•
•
•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
Arte grafikoen lanbide-arloko transformazioa eta
bihurketa industria grafikoetan lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. mailakoak.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Trokelaketa-praktiketarako lantegia

120

120

Transformatuen biltegia

10

10

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

