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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENEKO ERREGISTROA, 
BILAKAERA ETA GORABEHERAK Espezifikoa 

Kodea  UF1127 

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 ekoizpenaren kontrola 

Iraupena 

90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, UC1267_3 FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA 
ETA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko  fabrikazio mekanikoko erregistroen kudeaketari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Datuen erregistroa kudeatzea GPAO aplikazio informatikoen bidez (ekoizpenaren kudeaketa).  
EI1.1 Fabrikazio mekanikoko prozesu-orri bat interpretatzea (etapak, faseak, eragiketak, eragiketa-krokisak, kontrol-tresnak, ebaketa-
parametroak...) eta erregistratzea eta haren bilakaera kontrolatzea. 
EI1.2 Ekoizpena kudeatzeko aplikazio informatikoetan (GPAO) sartutako datuen erregistroarekin lotutako kontzeptu orokorrak 
identifikatzea. 
EI1.3 Dokumentuen erregistrorako sarreren manipulazio-prozesuak ezartzea. 
EI1.4 Kontsultak egitea eta informazioa berreskuratzea ekoizpenaren kudeaketako aplikazio informatikoen ingurunean. 

A2: Fabrikazio mekanikoaren segimenduan eta kontrolean eragiten duten irizpideak eta ekoizpen-programarekiko izan litzaketen 
desbideratzeak zuzentzeko moduak aztertzea. 

EI2.1 Fabrikazioaren segimendurako eta kontrolerako txostenak interpretatzea eta kontrolatzea: 
EI2.2 Aldez aurretik ezarritako ekoizpen-programa bateko desbideratzeak zuzentzeko behar diren neurriak hartzea: 
EI2.3 Desbideratzeen kausak identifikatzea. 
EI2.4 Desbideratzeak zuzentzeko teknikak aplikatzea. 
EI2.5 Ekoizpen-programa doitzea GPAO softwarea erabiliz. 

 

Edukiak 

1. Proiektuen dokumentazioa eta kudeaketa. 
o Fabrikazio mekanikoko prozesu-orri baten interpretazioa. 
o Proiektu bat egituratzea. 
o Ekoizpen-unitateen funtzionamenduaren kudeaketa eta kontrola. 
o Mezuak sailkatzea eta artxibatzea. 
o Ekoizpenaren programazioan eta kontrolean erabiltzen den dokumentazioaren azterketa.  
o Ekoizpena planifikatzeko eta kontrolatzeko sistema integratuak, ordenagailuz lagunduak. 

2. Ekoizpenaren jarraipena eta kontrola egitea. 
o Txostenen eta grafikoen azterketa 
o Ekoizpenaren kontroleko eguneko planninga prestatzea. 
o Denbora-desfaseak detektatzea eta zuzentzea. 
o Artxiboen tratamendua eta haien bilakaeraren kontsulta. 
o Ekoizpeneko gorabeherak GPAO software bidez. 
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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.           


