
 

    
 

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 

UF1271 Web-zerbitzariaren softwarearen instalazioa eta konfigurazioa 90 40 
MF0495_3 Web-zerbitzuen administrazioa 180 

UF1272 Web-zerbitzuen administrazioa eta auditoretza 90 30 

UF1273 Mezularitza elektronikoko zerbitzariaren softwarearen hautaketa, instalazioa eta 
konfigurazioa 60 30 

MF0496_3 Mezularitza elektronikoko zerbitzuen 
administrazioa 120 

UF1274 Mezularitza elektronikoko zerbitzuen administrazioa eta auditoretza 60 20 

UF1275 Fitxategien transferentziarako zerbitzarien hautaketa, instalazioa, konfigurazioa eta 
administrazioa 70 30 

MF0497_3 Fitxategien eta multimedia-edukien 
transferentziarako zerbitzuen administrazioa 120 

UF1276 Multimedia-zerbitzarien hautaketa, instalazioa, konfigurazioa eta administrazioa 50 20 
40 

210 

MF0490_3 Sistema informatikoko zerbitzuen kudeaketa 90   90 
MP0267 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80 
   

 
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 590 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IFCT0509 INTERNETEKO ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA (686/11 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa). 

Gaitasun orokorra: Informazioaren hornikuntza eta elkartrukerako zerbitzu komunak instalatzea, konfiguratzea, administratzea eta mantentzea, Internetek eskaintzen dituen komunikazio-baliabideak erabiliz. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0495_3 Web-ingurune bat kudeatzeko softwarea instalatzea, konfiguratzea eta administratzea 

UC0496_3 Mezularitza elektronikoko zerbitzuak instalatzea, konfiguratzea eta administratzea 

UC0497_3 Fitxategi- eta multimedia-transferentziarako zerbitzuak instalatzea, konfiguratzea eta 
administratzea 

3 
IFC156_3 INTERNETEKO 
ZERBITZUEN ADMINISTRAZIOA 
(1087/05 EDa, 2005eko irailaren 
16koa). 

UC0490_3 Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea 

− Interneteko zerbitzuen administratzailea. 
− Web-inguruneen administratzailea 

(webmaster). 
− Mezularitza elektronikoko zerbitzuen 

administratzailea (postmaster). 
− Interneteko sistemen teknikaria. 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

UF1271  
MF0495_3 

UF1272 UF1271 gainditua izan behar du 
1 urte 

UF1273  
MF0496_3 

UF1274 UF1273 gainditua izan behar du 
1 urte 

UF1275 
 

MF0497_3 

UF1276 
UF1275 gainditua izan behar du 1 urte 

MF0490_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. 
–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.  

 

• –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    

 


	PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA

