
   
 

 

GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK 

Lanbide-eremua: Kontsumitzailearendako zerbitzuak 

 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF1434_3 Garbiketa-lanen plangintza eta langileen kudeaketa. 150 

UF1093 Garbiketa-talde baten antolamenduari buruzko lan-plan bat egitea 60 

UF1094 Garbiketa-talde baten kontrola eta banaketa 60 

UF1095 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa 30 

MF1435_3 
Lan-guneko garbiketa-lanak ikuskatzea eta komunikazio-prozedurak 
ezartzea 

60   60 

MF1436_3 Garbitzeko materiala kudeatzea eta antolatzea 90   90 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 380 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SSCI0209) GARBIKETA-TRESNERIEN KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA (990/2013 ED) 

Konpetentzia orokorra: Profesionalen jarduera-plana finkatzea eta haien lana gainbegiratzea, erabili beharreko materialak kudeatuta esleitutako zentroak garbi geratzen direla bermatzeko, betiere segurtasun-arauak betez eta 

norberaren kargurako langileen lan-osasuna zainduz. 

Maila 

Erreferentziako 
 lanbide-

prestakuntza 

Konpetentzia-atalak 
Arloarekin lotutako 

zereginak eta lanpostuak 

3 

SSC436_3 GARBIKETA-
TRESNERIEN KUDEAKETA 
ETA ANTOLAMENDUA (BOE, 
1096/2011 ED, 2011ko 
uztailaren 22koa) 

UC1434_3  Garbiketa-lanaren antolamendua eta profesionalen kudeaketa planifikatzea. 

• Garbiketa-ekipoaren arduraduna 

 Garbiketako arduraduna 
 

UC1435_3 Garbiketa-lanak gainbegiratzea 

UC1436_3 Garbitzeko materiala eta horren biltegiratzea kudeatzea 



  

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia 

  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

esperientzia 
profesionala 

 

MF1434_3 

Baldintza hauetako bat bete behar da: 
- Batxilergoko titulua edukitzea. 
- 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 edota 45 urtetik gorakoak 
unibertsitatera sartzeko proba gaindituta 
edukitzea. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua 
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo 
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

UF1093  

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

baliokidea den beste bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 

tituluduna edo beste baliokideren bat. 

 

1 urte UF1094 
Gaindituta eduki behar da 
UF1093 atala 

UF1095 
Ggaindituta izan behar da 
UF1094 atala 

MF1435_3   1 urte 

MF1434_3  

 

1 urte 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABEETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Eraikin eta lokaletako zoruen eta altzarien garbiketa kudeatzeko 
lantegia 

60 90    


