
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuen karrozeria 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVL0209) IBILGAILUETAKO KARROZERIEN ELEMENTU EZ-EGITURAZKOEN MANTENTZE-LANAK (723/2011 ED, 2011ko otsailaren 20koa). 

Gaitasun orokorra: Ibilgailuaren elementu mugigarri metalezko eta sintetikoak eta elementu finko ez-egiturazkoak konpontzea, ezarritako prozedura nahiz epea betez, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasun-baldintzetan 

lan eginez. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

TMV046_2 IBILGAILUETAKO 
KARROZERIEN ELEMENTU EZ-
EGITURAZKOEN MANTENTZE-LANAK 
(295/2004 Errege Dekretua, 2004ko otsailaren 
20koa). 

UC0127_2 
Ibilgailu baten elementu mugigarriak ordeztea eta/edo 
konpontzea 

 8209.1116 Automobilgintzako mihiztatze-lerroetako 
muntatzailea  

 7293.1035 Ibilgailuetako beira-/kristal-instalatzailea.  

 Ibilgailuen material metalezko eta sintetikozko elementu 
mugigarrien eta konformatuen txapista konpontzailea.  

 Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen txapista 
konpontzailea.  

 Ibilgailu astunen txapista konpontzailea.  

 Motozikleten eta tren-materialen txapista konpontzailea. 

UC0128_2 
Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak 
konpontzea 

UC0129_2 
Ibilgailuaren elementu finko ez-egiturazkoak erabat edo 
hein batean ordeztea eta/edo konpontzea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0127_2 Elementu mugigarriak 220 

UF0911: Oinarrizko sistema elektromekanikoak 80 50 

UF0912: Kanpoko eta barneko elementu mugigarriak eta ixte- eta jasotze-sistemak 90 20 

UF0913 Beiren konponketa eta ordezkapena 50 20 

MF0128_2 Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak    230 

UF0914 Material metalikoen konponketa. 80 20 

UF0915: Aluminiozko elementu metalikoen konponketa 40 20 

UF0916: Elementu sintetikoen konponketa 80 30 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan 30 20 

MF0129_2 Elementu finko ez-egiturazkoak 140 

UF0918 Elementu finkoen desmuntaketa eta bereizketa 60 20 

UF0919 Elementu finkoen muntaketa eta lotura 50 20 

UF0920 Aluminiozko elementuen muntaketa eta desmuntaketa 30 10 

MP0190 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 40   40 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 630 230 



  
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN  

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

544/97 EDa, 1997ko apirilaren 14koa 
txapista eta ibilgailu-pintore lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen 
duena 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 “Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-
egiturazkoen mantentze-lanak” 

Kudeaketa-gela  45 60   

Karrozeria-lantegia 210 350  

Biltegia  20 20  

 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0127_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo erdi-
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. 

UF0911:  

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

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

 Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

 Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak lanbide-arloko 
Ibilgailuen karrozeria lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte UF0912: UF0911 gainditua izan behar du 

UF0913 UF0912 gainditua izan behar du 

MF0128_2 

UF0914  

2 urte 4 urte 
UF0915: UF0914 gainditua izan behar du 

UF0916: UF0915 gainditua izan behar du 

UF0917  

MF0129_2 

UF0918  

2 urte 4 urte 

UF0919 UF0918 gainditua izan behar du 

UF0920 UF0919 gainditua izan behar du 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 


