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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
INPRIMAKETAREN, KOADERNAKETAREN ETA AKABEREN 
KALITATE-ZEHAZTAPENAK 

Iraupena 60 

Baldintzatua 

Kodea  UF0252 

Lanbide-arloa ARTE GRAFIKOAK 

Lanbide-eremua Argitalpena 

Profesionaltasun-ziurtagiria Argitalpen-ekoizpena Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Kalitatea kudeatzea eta kontrolatzea Iraupena 150 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Lehengaien kalitate-zehaztapenak 
Iraupena 

40 

Aurreinprimaketako kalitate-zehaztapenak 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator  UC0205_3 PRODUKTUAREN KALITATEA KONTROLATZEA, ARGITALPEN-
ZEHAZTAPENETAN OINARRITUTA gaitasun-ataleko LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kalitate egokia bermatzen duten inprimaketaren ezaugarriak aztertzea. 

EI1.1 Produktuaren kalitatea ziurtatzeko aukera emango duten kontrol-elementuak egiaztatzea edo zehaztea. 
EI1.2 Proba inprimatu batean, hauek neurtzea edo egiaztatzea inprimaketa-estandarrei jarraikiz: 

- Inprimaketa-kontrastea, begiz eta dentsitometroarekin, kolorimetroarekin edo espektrofotometroarekin. 
- Grisen oreka, begiz edo kuantitatiboki. 
- Kolorearen oreka, begiz edo kuantitatiboki. 
- Balio kolorimetrikoak primarioen eta sekundarioen masetan, eta espektrofotometro bidezko erreferentzia. 
- Puntu-irabazia, dentsitometroarekin edo espektrodentsitometroarekin. 
- Tonu-erreprodukzioaren mugak, begiz edo dentsitometroarekin. 
- Birpintatzerik, errotik kendutako zatirik, orbanik, puntu zuririk edo puntu beltzik ez dagoela, hari-zenbatzailearekin. 
- Erregistroa, hari-zenbatzailearekin. 

 
A2: Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren sistema bat inprimaketa-prozesuan aplikatzeko aukera aztertzea. 

EI2.1 Inprimaketa-enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta saiakuntza) ulertzea. 
EI2.2 Inprimaketa-prozesuan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta tresnak identifikatzea. 
EI2.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta inprimaketa-prozesuaren 
joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
EI2.4 Inprimaketako hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko prozedurak ezagutzea, lote-materiala 
onartzeko. 
EI2.5 Inprimaketa-prozesuaren kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI2.6 Inprimaketa-prozesuko materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo nazioartekoak zenbateraino 
betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI2.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean inprimaketaren ekoizpen-sisteman zeharkatu dituen ezaugarriak 
identifikatzea. 
EI2.8 Inprimaketa-enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 
 

A3: Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako kalitate-parametroak aztertzea. 
EI3.1 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea. 
EI3.2 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean zeharkatu dituen akabera- eta koadernaketa-eragiketak identifikatzea, eta 
argitalpen-produktuaren kalitatea balioztatzea ezaugarri teknikoei jarraikiz. 
 

A4: Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren sistema bat akabera- eta koadernaketa-prozesuetan aplikatzeko aukera aztertzea. 
EI4.1 Akabera- eta koadernaketa-enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta saiakuntza) ulertzea. 
EI4.2 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta tresnak 
identifikatzea. 
EI4.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta akabera- eta 
koadernaketa-prozesuen joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
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EI4.4 Akaberen eta koadernaketaren hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko prozedurak ezagutzea, 
lote-materiala onartzeko. 
EI4.5 Akabera- eta koadernaketa-prozesuen kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI4.6 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo nazioartekoak 
zenbateraino betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI4.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean akaberen eta koadernaketaren ekoizpen-sisteman zeharkatu dituen 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI4.8 Akabera- eta koadernaketa-enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 

 

Edukiak 

1.  Inprimaketako kalitatearen parametroak 
o Inprimaketa-probaren ezaugarriak aztertzea. 
o Inprimaketa begiz kontrastatzea. 
o Kontrol-irudiak. 
o Dentsitometria, kolorimetria eta espektrofotometria. 
o Irudiaren kalitatea. 
o Estandarrak eta oharrak. 
o Puntu-irabazia, mehetzea eta kontrastea. 
o Tintaren portaera. 
o Transferentzia. 
o Desbideratze monokromatikoa. 
o Tonu-errorea. Gris-maila. 
o Paperaren portaera. 
o Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 

 
2.  Akaberetarako lehengaien kalitate-parametroak 

o Akaberetako kalitate-parametroak. 

• Ebakidura. 

• Tolesdura. 

• Berniza ematea. 

• Plastifikatzea. 

• Erliebea. 

• Estanpazioa. 

• Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 
o Koadernaketako kalitate-parametroak: 

• Grapa. 

• Paper-azal fresatua. 

• Paper-azal josia. 

• Cartoné. 

• Azal gogorra. 

• Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 
 

3.  Inprimaketaren, koadernaketaren eta akaberen kalitatearen segimendua 
o Laginketa-mota. 
o Desbideratze-indizea. 
o Historia. 
o Txostenak. 
o Kalitaterik EZAREN ondorioak. 
o Hobetzeko proposamenak. 
o Kalitatearen kostua/inbertsioa. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 

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. 
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– 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. 
 
UF0250 Aurreinprimaketako kalitate-zehaztapenak eta UF0251 Lehengaien kalitate-zehaztapenak gaindituak izan behar ditu. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Argitalpen-ekoizpena.              
 


