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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA FABRIKAZIO MEKANIKOKO PROGRAMAZIO-TEKNIKAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF1125 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzeko eta kontrolatzeko 
teknikak 

Iraupena 210 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrola 90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Fabrikazio mekanikoko ekoizpeneko erregistroa, bilakaera eta 

gorabeherak 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, UC1267_3 FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA 
ETA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren azterketari eta kontrolari dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzeko eta kontrolatzeko erabiltzen den dokumentazio teknikoa aztertzea. 
EI1.1 Ekoizpenaren antolamenduan erabiltzen diren dokumentu-motak interpretatzea (ibilbide-orriak, material-zerrendak, laneko fitxak, 
argibideen orriak, karga-fitxak, aitzinamendu-orriak). 
EI1.2 Ekoizpena kudeatzeko teknikak eta haien dokumentuen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Industria-antolamenduko teknika operatiboak eta metodo kuantitatiboak zehaztea. 
EI1.4 Ekoizpenaren antolamenduan, metodoen azterketan, plangintzan eta programazioan erabiltzen diren dokumentu, grafiko eta 
diagramak egitea (mugimenduak, zereginak eta denborak). 

- Programa eta baliabide informatikoak aplikatzea. 
- Plangintzako, programazioko eta antolamenduko lengoaia gisa erabiltzea grafoak. 

EI1.5 Modelizazio-teknikak eta itxarote-denborak dituzten sistemak irudikatzea. 

A2: Prozesu baten garapena, faseak, etapak eta sekuentziak kudeatzea.  
EI2.1 Ekoizpenaren antolamenduan erabiltzen den dokumentazioa kudeatzea datu eta informazio egokiekin. 
EI2.2 Datuen erregistroa, artxiboa eta dokumentazio teknikoa antolatuta eta eguneratuta izateko teknikak aplikatzea. 
EI2.3 Ekoizpen mekanikoaren programazioan eta kontrolean sortzen den informazioa antolatu eta prozesatzea. 
EI4.3 Izan litezkeen desdoikuntzak eta haiek ekoizpenean izan lezaketen eragina identifikatzea: zoria materialen eta langileen fluxuetan, 
geldialdiak, atzerapenak, ilarak, erroreak. 
EI2.5 Ekoizpen- eta logistika-sistemen diseinuko arazoak konpontzeko bitartekoak ematea. 

A3: Fabrikazio mekanikoko proposamen bat eta produktuaren dokumentazioa egitea eta ekoizpen-baliabideen hurrenkera eta ezaugarriak 
zehaztea. 

EI3.1 Ekoizpen-baliabideen, ekoizpenaren, materialen, giza baliabideen, prozesuen eta ziklo-denboraren beharrak zehaztea. 
EI3.2 Prozesu-diagramak eta eragiketen prozesua egitea eta prozesuetarako aurreikusitako denborak eta izan litzaketen desdoikuntzak 
zehaztea. 
EI3.3 Ibilbide-diagrama egitea, eragiketen sinkronizazioa egitea eta haien puntu kritikoak detektatzea. 
EI3.4 Ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua optimizatzea (absentismoa, oporrak, ordutegiak…) eta 
interferentziarik izan gabe zenbat makina erabil daitezkeen zehaztea. 
EI3.5 Proposatutako kasuaren antolamendua, plangintza eta programazioa grafikoki irudikatzea. 
EI3.6 Diseinua simulatzea eta dauden modeloak aplikatzea. 

 

Edukiak 

1. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa. 
o Sarrera: Historia, kontzeptuak, metodoak, modeloak eta algoritmoak. 
o Plangintza estrategikoa. 
o Ekoizpen agregatuaren plana. 
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o Ekoizpen desagregatuaren plangintza edo ekoizpen-sistema nagusia (MSP). 
o Material-beharren plana (MRP). 
o Ekoizpen-politikak: Stock-mugak, ohiko ekoizpena eta ohiz kanpokoa eta sortakakoa. 
o Ekoizpen-ahalmenak eta lan-kargak. 
o Ilara-sareen kudeaketa eta hastapenak. 
o Lan-kargak esleitzea eta sekuentziatzea. 

2. Grafoen eraikuntza fabrikazio mekaniko plangintzan eta programazioan. 
o Industria-antolamenduaren modelizazioa grafo bidez. 
o Kontzeptuak eta terminologia. 
o Grafoen irudikapena. 
o Zenbakizko arazoak eta grafoen optimizazioari dagozkionak. 
o Pakete informatikoak. 
o Bide-arazoak (lan-ibilbideak). 
o Lan-fluxuak. 
o Itxarote-denboren zergatiak eta kostuak.  

3. Prozesu-informazioa eta ekoizpen-sistemen malgutzea fabrikazio mekanikoan. 
o Prozesuaren informazioa betetzea. 
o Antolamendu-teknikak aplikatzea. 
o Giza baliabideen plangintza eta malgutzea. 
o Itxarote-denborak dituzten sistemak. 
o Ilara-teoriaren eredu estandarren erabilera. 
o Itxarote-denboren zergatiak eta kostuak. 
o Ilarak kudeatzea. 
o Prozesu-parametroen zenbatespena. 

4. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren simulazioa. 
o Kontzeptua, sailkapena eta aplikazioak. 
o Erlojuaren kudeaketa simulazio diskretuan. 
o Ausazko simulazioa, laginak hartzea eta emaitzen azterketa. 
o Simulazio-lengoaien hastapenak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu 

izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa              
 


