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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KONTROLA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1126 

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 programazio-teknikak 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 LB2 lanbide-burutzapenarekin, UC1267_3 FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA 
ETA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrolari dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ekoizpenaren kontrola egitea, fabrikazio mekanikoko ereduak aztertuta eta karakterizatuta. 
EI1.1 Fabrikazio mekanikoan erabiltzen diren ekoizpeneko kontrol-ereduak identifikatzea eta karakterizatzea, eta kontrol-teknikak, 
ekoizpeneko desbideratzeak eta haiek eragiten dituzten kausak aztertzea. 
EI1.2 Ekoizpen-datuak atzitzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Ekoizpen-programetan desbideratzeak eragiten dituzten kausak identifikatzea. 
EI1.4 Ekoizpen-programaren desbideratzeak zuzentzeko behar diren teknika eta baliabideak deskribatzea. 
EI1.5 Fabrikazio mekanikoko prozesu baten aldagaiak kalkulatzea (ekoizpena, errendimendua, lan-karga, denbora ez-emankorrak), eta 
dagozkion neurriak hartzea prozesuak optimizatzeko. 

A2: Produktu seriatu baten fabrikazio mekanikoko programa egitea, prozesua, produktuaren espezifikazio teknikoak eta emate-epea 
abiapuntutzat hartuta. 

EI2.1 Fabrikazio mekaniko batetik itoguneak eta denbora hutsak desagerrarazteko moduak kudeatzea. 
EI2.2 Lineak orekatzeko teknikak zehaztea, eta dagozkion jarraibideak interpretatzea. 
EI2.3 Karga-grafiko bat ezartzeko modua deskribatzea, eta denbora-esleipena aztertzea. 
EI2.4 Ibilbide-orri batek izan beharreko ezaugarriak ezartzea. 
EI2.5 Programazio-teknika garrantzitsuenak zerrendatzea. 

A3: Fabrikazio mekanikoko enkargu baten, produktuaren dokumentazioaren, kopuruaren, emate-epearen, kostuaren, fabrikazio-
prozesuaren, denboren azterketaren, ekoizpen-baliabideen erabilgarritasunaren, laneko egutegiaren, eskulanaren gorabeheren, mantentze-
lanetarako denboraren eta ekoizpen-gaien horniduraren plangintza egitea: 

EI3.1 Ekoizpen-baliabide bakoitzaren eta lanpostuen eguneko ekoizpena eta ekoizpen metatu totala zehaztea. 
EI3.2 Enkargua, eta, hala badagokio, entrega partzialak behar bezala kuantifikatuta gauzatzeko eguna zehaztea. 
EI3.3 Ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua optimizatzea. 
EI3.4 Pieza bakoitzarentzako ibilbide-orria zehaztea lan-karga kontuan izanda, egin behar zaizkien eraldaketen eta prozesuen arabera. 
EI3.5 Ekoizpen-eragiketetan behar diren material, tresna, erreminta eta ekipoak identifikatzea, izenarekin edo kode normalizatuarekin. 
EI3.6 Prebentzioko mantentze-lanen programazioa zehaztea, mantentze-lanen plana oinarri hartuta. 
EI3.7 Hauek definitzen dituen informazioa sortzea: baliabideak, tresnak eta erremintak, piezen ibilbideak eta bitarteko stockak. 
EI3.8 Ekoizpena kudeatzeko programa informatiko baten bidez (GPAO) kudeatzea zereginak eta mugimenduak. 

 

Edukiak 

1. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa. 
o Stock-mugak, ohiko ekoizpena eta ohiz kanpokoa eta sortakakoa dituen ekoizpena. 
o Ekoizpenaren programazioa. Plan erantsia. 
o Ekoizpen-ahalmenak eta lan-kargak. 
o Ekoizpen-programa nagusia. 
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o Lan-kargak esleitzea eta sekuentziatzea. 
o Produktibitatea. Efizientzia. Efikazia. Eraginkortasuna 

2. Fabrikazio mekanikoko ekoizpen doitua. 
o Ekoizpeneko eta hobekuntzako plan nagusia. 
o Kalitate-zirkuluak. 
o “Just in Time” metodoa (JIT). 
o Ekoizpena nibelatzea. 
o Kanban txartelak. 
o Ekoizpena optimizatzeko teknologia-metodoa (OPT). 
o Mugen teoria (TOC). 

3. Fabrikazio mekanikoko proiektuen programazioa eta beharrizanen plangintza. 
o Six Sigma. Kalitate-filosofia berri bat. 
o Six Sigma ezartzea. 
o Proiektuen programazioa, PERT metodoa. 
o Proiektuen programazioa, ROY metodoa. 
o Material-eskakizunen plangintza (MRP eta MRP II). 
o Aginduak aplikatzea. 

4. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrola. 
o Ekoizpena kontrolatzeko teknikak. 
o Birprogramazioa. 
o SMED sistema fabrikazio-ingurune arin batean.  
o SMED sistema ezartzea eta haren aplikazio praktikoa. 
o Ekoizpenaren segimendurako metodoak:  

• PERT metodoa 

• Gutxieneko kostuaren metodoa 

• ROY metodoa 

• Paretoren diagrama eta taulak 

 

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.              
 


