
   
 
 

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOGINTZA 

Lanbide-eremua: Arotzeriako eta altzarigintzako ekoizpena 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAMD0309) AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO PROIEKTUAK (717/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak definitzea eta garatzea eta arotzeriako eta altzarigintzako prototipoen burutzapena kontrolatzea, laneko osasun-kondizioetan eta ezarritako kalitate-
prozedurak aplikatuz. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

MAM063_3 Arotzeriako eta 
altzarigintzako proiektuak.  
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 
20koa). 

UC0174_3 Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak definitzea eta garatzea.  
� 7820.1077 Altzarien proiektu-marrazkilaria.  
� 7820.1077 Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak garatzeko 

teknikaria.  
� 7820.1077 Arotzeriako eta altzarigintzako proiektugilea 

UC0175_3 Dokumentazio teknikoa garatzea eta doitzea: 

UC0176_3 
Arotzeriako eta altzarigintzako prototipoen burutzapena kontrolatzea 
eta zuzentzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0174_3 
Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen 
definizioa eta garapena 

220 

UF1182 Altzariak eta arotzeriako elementuak garatzeko informazioaren analisia 60 50 

UF1183 Altzariak eta arotzeriako elementuak garatzeko eraikuntza-irtenbideak 90 30 

UF1184 Altzariak eta arotzeriako elementuak garatzeko fabrikazio-prozesuak 70 30 

MF0175_3 
Arotzeriako eta altzarigintzako proiektuen 
dokumentazio teknikoaren garapena 

200 

UF1185 Produktuak garatzeko planoak eskuz egitea 40 10 

UF1186 Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak egiteko planoak diseinu-softwareak erabiliz egitea 90 40 

UF1187 
Arotzeriako eta altzarigintzako produktuak garatzeko dokumentazio teknikoaren eguneraketa eta 
antolamendua 

70 30 

MF0176_3 
Arotzeriako eta altzarigintzako prototipoen 
burutzapena kontrolatzea eta zuzentzea 

90   90 -- 

MP0249 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 590 190 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

MF0174_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 

UF1182  

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

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

2 urte 
UF1183 

UF1182 gainditua izan behar 
du 

UF1184 
UF1183 gainditua izan behar 
du 

MF0175_3 

UF1185  

2 urte UF1186 
UF1185 gainditua izan behar 
du 

UF1187  

MF0176_3   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   

 


