
  

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

URRADURAREN, ELEKTROHIGADURAREN ETA PROZEDURA BEREZIEN BIDEZKO MEKANIZAZIOA (FMEH0409 2011/05/13) 

Gaitasun orokorra: Urraduraren, elektrohigaduraren eta antzeko prozedura berezien bidez mekanizatzea, betiere lortutako produktuak kontrolatuta eta makina eta 
ekipoen lehen mailako mantentze-lanen ardura hartuta, eta kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenarekiko errespetuaren irizpideak kontuan izanda 

Maila Erreferentziako lanbide-

prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0092_2 
Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien 
bidezko mekanizazio-prozesuak zehaztea 

UC0093_2 
Makinak eta sistemak prestatzea urraduraren, 
elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidezko 
mekanizazioari ekiteko 

2 

FME033_2 URRADURAREN, 
ELEKTROHIGADURAREN ETA 
PROZEDURA BEREZIEN BIDEZKO 
MEKANIZAZIOA  
(295/2004 Errege Dekretua, otsailaren 
20koa). UC0094_2 

Produktuak urradura, elektrohigadura eta prozedura 
berezien bidez mekanizatzea 

� 3139.1085 Zenbakizko kontrola duten makinen programatzailea, oro har  

� 7323.1231 Makina-erreminten doitzaileak eta operadoreak. Orokorra.  

� 7323.1222 Metalak lantzeko CNCdun makina-erreminten prestatzaile-doitzaileak.  

� 7323.1138 Arteztailea  

� Elektrohigatzailea   

� CNCdun makina-erreminten programatzailea lantokian  

� Makinen prestatzailea (arteztekoak, elektrohigatzekoak, 

transferrak, sistema malguak...). 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

Geh. ordu-

aldea 

UF1006 
Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidezko mekanizazio-prozesuen espezifikazio 
teknikoak. 

60 40 
MF0092_2 

Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura 
berezien bidezko mekanizazio-prozedurak 

100 

UF1007 
Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidezko mekanizazio-prozesuen kostuen 
kalkulua. 

40 20 

UF1008 
Makinak, ekipoak eta erremintak prestatzea urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien bidezko 
mekanizazio-eragiketetan 

80 30 

UF1009 Urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien bidez piezak egiteko CNCko programak egitea 80 30 

UF1010 Urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien bidezko mekanizazioko fabrikazio-prozesu osagarriak 70 30 
MF0093_2 

Urradura, elektrohigadura eta prozedura berezietako 
makina eta sistemen prestaketa eta programazioa 

260 

UF1011 
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa, urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien 
bidezko mekanizazioan 

30 10 

UF1012 Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidezko mekanizazio-prozesua 80 20 

UF1013 
Urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien bidezko mekanizaziorako CNCko programaren 
egiaztapena eta optimizazioa 

70 20 

UF1014 Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien bidez mekanizatutako produktuaren egiaztapena 30 10 
MF0094_2 

Urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien 
bidezko mekanizazioa 

210 

UF1011 
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa, urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien 
bidezko mekanizazioan 

30 10 

MP0207 
Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura 
berezien bidezko mekanizazioko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 
  

80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 620 210 

 

 

 



  

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-

esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF1006  
MF0092_2 

UF1007  
2 urte 4 urte 

UF1008  

UF1009  

UF1010  
MF0093_2 

UF1011  

2 urte 4 urte 

UF1012  

UF1013  

UF1014  
MF0094_2 

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. 

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

UF1011  

• Lizentziatua, 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 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Urraduraren, elektrohigaduraren eta prozedura berezien 
bidez mekanizatzeko mekanika-lantegia 

150 200 
   

 


