
   

 

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua: EKOIZPEN MEKANIKOA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KUDEAKETA (FMEM0109 2011/05/13) 

Gaitasun orokorra: Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea eta kontrolatzea, ekoizpen-helburuekin eta fabrikazio-aginduekin bat datorrela bermatzeko, 
zenbat sorta fabrikatu behar behar diren eta haien ekoizpenaren hasiera zehaztea, fabrikazio-lerro eta -postuetan lehengaien eta produktu erdilanduen hornidura 
bermatzea eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-irizpideak eta ingurumena babestekoak betetzea. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC1267_3 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea 
eta kontrolatzea. 

3 

FME0356_3 FABRIKAZIO 
MEKANIKOKO EKOIZPENAREN 
KUDEAKETA  
(1699/2007 EDa, 2007ko abenduaren 
14koa) 

UC1268_3 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpen-prozesuak 
hornitzea. 

− 3129.1200 Industria-antolaketako teknikariak.  
Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programatzailea  
Fabrikazio mekanikoko hornikuntza-teknikaria 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

Geh. ordu-

aldea 

UF1125 Fabrikazio mekanikoko programazio-teknikak. 90 30 

UF1126 Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrola. 90 40 MF1267_3 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzeko eta 
kontrolatzeko teknikak. 

210 

UF1127 Fabrikazio mekanikoko ekoizpeneko erregistroa, bilakaera eta gorabeherak. 30 20 

UF1128 Biltegiratze mekanikoaren kontrola. 60 40 
MF1268_3 Fabrikazio mekanikoko hornikuntza. 100 

UF1129 Mekanizazio-prozesuen kostuak. 40 20 

MP0234 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala. 350 150 

 



  

 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-

esperientzia 

UF1125  

UF1126  MF1267_3 

UF1127  

2 urte 

UF1128  

MF1268_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– 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. 

UF1129  

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

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 2 urte 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

 


