
   

 

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua: ERAGIKETA MEKANIKOAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

EBAKITZE ETA KONFORMAZIO BIDEZKO MEKANIZAZIOA (FMEH0209 2011/05/13) 

Gaitasun orokorra: Ebakitze, konformazio eta antzeko prozedura berezi bidezko mekanizazio-prozesuetako ariketak egitea, kalitatea, segurtasuna eta 
ingurumenarekiko errespetua irizpide dituzten produktuak lortuz. 

Maila Erreferentziako lanbide-

prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0095_2 
Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazio-
prozesuak zehaztea. 

UC0096_2 
Makinak eta sistemak ebakitze eta konformazio 
bidezko mekanizazioarekin hasteko prestatzea eta 
programatzea. 

2 

FME034_2 EBAKITZE ETA 
KONFORMAZIO BIDEZKO 
MEKANIZAZIOA  
(295/2004 EDa, otsailaren 20koa). 

UC0097_2 
Produktuak ebakitze, konformazio eta antzeko 
prozedura berezien bidez mekanizatzea. 

� Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak, doitzaileak, modelogileak, matrizegileak 
eta antzekoak.  

� Ebaketako eta konformazioko makina-erremintetako langileak.  

� CNCdun makina-erreminten programatzailea lantokian.  

� 7323.1231 Makina-erreminten doitzaile langileak.   

� 7323.1222 Metalak lantzeko CNCdun makina-erreminten prestatzaile doitzailea.  

� 1053.1053 Metala ebakitzeko makinetako operadoreak.  

� 1129.1129 Metala oxiebakitzeko makinetako operadoreak. 

� 1044.1044 Azala lautzeko eta limatzeko makinetako operadoreak (metalak). 

� 1071.1071 Estanpatzeko makinako operadoreak. 

� 1183.1183 Metalen prentsa mekanikoko operadoreak.  

� 7323.1062 Enbutitzeko makina hozkatzaileko operadoreak (metalak). 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

Geh. ordu-
aldea 

UF0584 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazio-prozesuen espezifikazio teknikoak. 60 40 
MF0095_2 

Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazio-
prozedurak. 

100 
UF0585 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazio-prozesuen kostuen kalkulua. 40 20 

UF0586 Makinak, ekipoak eta erremintak prestatzea ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazio-eragiketetan. 80 30 

UF0587 Ebakitze eta konformazio bidez piezak egiteko CNC programak egitea 80 30 

UF0588 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako fabrikazio-prozesu osagarriak. 70 30 
MF0096_2 

Ebaketa eta konformazioko makina eta sistemen 
prestaketa eta programazioa. 

260 

UF0589 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 30 10 

UF0590 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako tresnen prestakuntza. 40 10 

UF0591 Puntzonaketa eta tolesketarako makina-erreminten eragiketak. 80 30 

UF0592 Plasma eta oxiebaketa bidezko ebaketa. 60 20 
MF0097_2 

Ebakitze, konformazio eta prozedura berezien bidezko 
mekanizazioa. 

210 

UF0589 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 30 10 

MP0125 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 620 220 

 



  

 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-

esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF0584  
MF0095_2 

UF0585  
2 urte 4 urte 

UF0586  

UF0587  

UF0588  
MF0096_2 

UF0589  

2 urte 4 urte 

UF0590  

UF0591  

UF0592  

MF0097_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako 
unibertsitatera sartzeko proba gainditu 
izana. 

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

UF0589  

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

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

• Fabrikazio mekanikoko familiako goi-mailako 
teknikaria.   

• Fabrikazio mekanikoa lanbide-arloko eragiketa 
mekanikoen lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila. 2 urte 4 urte 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

2063/95 Errege Dekretua, 
abenduaren 22koa doitzaile 
mekanikari lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen 
duena 

Kudeaketa-gela 45 60    

Ebaketako eta konformazioko lantegia 200 200    

 


