
    
 

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua: SISTEMAK ETA TELEMATIKA 

 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh. ordu-

aldea 

MF0490_3 Sistema informatikoko zerbitzuen kudeaketa 90   90 40 
UF1134 Proiektu domotiko/immotikoak instalatzea eta abiaraztea 80 30 

UF1135 Proiektu domotikoaren konektibitatea: komunikazio-sareak, -sistemak eta -protokoloak; 
pasabideak 40 10 MF1219_3 Sistema domotiko/immotikoen ezarpena eta 

mantentze-lanak egitea 150 

UF1136 Proiektu domotikoen dokumentazioa, mantentze-lanak eta gorabeheren kudeaketa 30 20 
UF1137 Bideozaintzako eta segurtasuneko sistemak instalatzea eta abiaraztea 90 40 
UF1138 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemak instalatzea eta abiaraztea 90 40 MF1220_3 

Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemen ezarpena eta 
mantentze-lanak egitea 

220 
UF1139 Bideozaintzako, sarbide- eta presentzia-kontroleko proiektuetako mantentze-lanak egitea eta 

izandako gorabeheren kudeaketa 40 20 

MP0236 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 80   80  
   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 540 200 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(IFCT0409) SISTEMA DOMOTIKO/INMOTIKOETAKO, SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO ELEMENTU INFORMATIKOEN 

EZARPENA ETA KUDEAKETA (686/11 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Eraikin domotiko eta immotikoetako, sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako automatizazio-sistemetako elementu informatikoak eta komunikazio-elementuak integratzea eta 
mantentzea hardware- eta software-mailan, haiek osatzen dituzten moduluen funtzionamendua bermatuz, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, indarreko araudia eta arautegia betez. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0490_3 Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea 

UC1219_3 Sistema domotiko-immotikoak ezartzea eta mantentzea 3 

IFC365_3 SISTEMA 
DOMOTIKO/INMOTIKOETAKO, 
SARBIDE- ETA PRESENTZIA-
KONTROLEKO ETA 
BIDEOZAINTZAKO ELEMENTU 
INFORMATIKOEN EZARPENA ETA 
KUDEAKETA (1701/2997 EDa, 
2007ko abenduaren 14koa) 

UC1220_3 Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak ezartzea eta 
mantentzea. 

− Sistema domotiko/immotikoetako elementu 
informatikoen integratzailea. 

− Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetako 
eta bideozaintzako sistemetako elementu 
informatikoen integratzailea. 

− Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetako 
eta bideozaintzako sistemetako elementu 
informatikoen mantentze-lanetako aditua 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

MF0490_3   2 urte 

UF1134  

UF1135 UF1134 gainditua izan behar du MF1219_3 

UF1136 UF1135 gainditua izan behar du 
2 urte 

UF1137 
 

UF1138 
 

MF1220_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
–Batxilergoko titulua izatea. 
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 
–Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo goi-
mailako 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. UF1139 

UF1137 eta UF1138 gaindituak 
izan behar ditu  

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

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

2 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN  
 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60 

Komunikazio-tailerra 80 150 
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