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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA OSAGAI ETA PERIFERIKO MIKROINFORMATIKOEN 

MUNTAKETA Espezifikoa 
Kodea  UF0465 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako 

eragiketa osagarriak 
Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Osagai informatikoen muntaketako eragiketa osagarriak. Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ekipo eta periferiko mikroinformatikoen testaketa eta egiaztapena Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1207_1 EKIPO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elementu elektrikoak eta elektronikoak deskribatzea, ekipoak muntatzeko lanetan segurtasunez manipulatzearren, tresnak eta aplikatu 

beharreko araudia identifikatuta. 
EI1.1 Ekipoak muntatzean erabil daitezkeen elementu elektriko eta elektronikoen ezaugarriak azaltzea, magnitudeak eta neurri-unitate 
elektrikoak identifikatuta. 
EI1.2 Osagai elektronikoak segurtasunez manipulatzeko aurretiazko eragiketak eta egiaztapenak deskribatzea, bereziki elektrizitate 
estatikoa saihesteko argibideak kontuan hartuta. 
EI1.3 Ekipo elektronikoak segurtasunez manipulatzeko beharrezkoak diren gailuak eta neurri-tresnak identifikatzea, erabilera-gidetako 
jarraibideei jarraiki. 
EI1.4 Elementu elektrikoak eta elektronikoak manipulatzeko garaian aplikatu beharreko segurtasun-neurriak identifikatzea, laneko 
arriskuen prebentzioari buruzko segurtasun-araudia kontuan izanik. 
EI1.5 Ekipo mikroinformatiko batean osagaiak muntatu behar direnean aldez aurretik honako egiaztapen hauek egin behar dira: 

- Eragiketa horretan esku hartzen duten elementu elektrikoak ezagutzea. 
- Muntaketa-prozeduran agertzen diren elementu elektronikoak bereiztea. 
- Kontuan izan beharreko segurtasun-neurriak adieraztea, muntaketa-prozeduran esku hartzen duten elementu elektriko eta 

elektronikoen arabera. 
- Jarduera egiteko beharrezkoak diren segurtasun pertsonaleko elementuak eta gailuak deskribatzea. 

 
A2: Sistema mikroinformatiko batean, hardware-osagaiak identifikatzea, horien ezaugarriak eta funtzionaltasunak ezagututa, muntatzeko, 

aldatzeko eta ekipo informatiko bati konektatzeko. 
EI2.1 Sistema mikroinformatiko baten bloke funtzionalak identifikatzea fabrikatzaile guztien plaka nagusietan lokalizatzeko, ekipoaren 
forma-faktorea kontuan izanik. 
EI2.2 Sistema mikroinformatiko baten hardware-osagai guzti-guztiak aipatzea, bakoitzaren ezaugarriak eta bakoitza osatzen duten 
elementuak zehaztuta. 
EI2.3 Sistema mikroinformatiko batean dauden atakak, barne-badiak eta konexio-kableak ezagutzea eta datuetarako diren edo 
elikatzeko diren identifikatzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean hainbat plaka nagusi mota aurkezten dira txartel, gailu eta guzti (disko gogorraren unitateak, euskarri 
optikoen irakurgailu eta grabagailuak, busen anpliazioak, besteak beste) eta muntatzeko eta desmuntatzeko argibide zehatzak ematen 
dira: 

- Hardware-osagai guztiak ezagutzea. 
- Osagai bakoitzaren funtzioak identifikatzea. 
- Osagaiek zer nolako konexio-mota behar izango duten deskribatzea, behar izanez gero. 
 

A3: Eskaera baten osagaiak hautatzea, betiere jasotako konfigurazio-orriaren arabera, gerora mihiztatzeko. 
EI3.1 Eskaera baten osagaiak eta periferikoak hautatzea biltegian, jasotako konfigurazio-orriaren arabera. 
EI3.2 Hautatutako osagaiak eskaera-orrian markatzea, eskaera-orrian zehaztutakoekin bat ez datozenak eta horien ordezkoak 
adierazita. 
EI3.3 Eskaeraren osagaiak multzo berean izatea, gerora mihiztatzen diren arte. 
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A4: Muntaketa-prozeduretan esku hartzen duten elementuak identifikatzea eta barneko hardware-osagaiak mihiztatzea erreminta egokiak 

erabilita eta jasotako argibideei jarraiki, ekipo mikroinformatiko bat sortzeko. 
EI4.1 Sistema mikroinformatiko baten barneko hardware-osagaia mihiztatzeko edo integratzeko prozedurei buruzko argibide-gidak 
interpretatzea prozedura hori gauzatu ahal izateko, ekipo informatikoaren forma-faktorea kontuan izanik. 
EI4.2 Sistema mikroinformatiko baten barneko hardware-osagaiak muntatzeko, aldatzeko edo konektatzeko prozeduretan erabili behar 
diren erreminta guztiak aipatzea. 
EI4.3 Plaka nagusietan mikroprozesadoreak konektatzeko zokaloak eta disipadoreak bereiztea, bakoitza finkatzeko moduak 
identifikatuta. 
EI4.4 Sistema mikroinformatiko batean dauden ataka, barne-badia eta konexio-kable motak ezagutzea, baita horiek finkatzeko sistemak 
ere, eta eskema grafikoen bitartez identifikatzea. 
EI4.5 Ekipo mikroinformatikoaren txartel-konektoreak identifikatzea itxurari eta koloreei erreparatuta, eskemen eta diagramen bitartez. 
EI4.6 Gailu edo txartel bat dagokion badian edo erretenean instalatzeko posizio zuzenak identifikatzea, instalazioko gida xehatuen 
arabera. 
EI4.7 Sistema mikroinformatiko batean barneko hardware-osagaiak mihiztatzeko eta integratzeko prozeduretan erabiltzen diren 
erremintak erabiltzeari eta maneiatzeari dagokionez, ezarritako segurtasun-arauak deskribatzea. 
EI4.8 Sistema mikroinformatiko batean barneko hardware-osagaiak muntatzea, aldatzea eta konektatzea, laneko gida xehatuen 
arabera: 

- Gida xehatuaren argibideak interpretatzea. 
- Muntatu, aldatu edo konektatu behar diren osagaiak identifikatzea. 
- Armairu edo kaxak erabiltzea baliatu behar diren erremintak ongi antolatuta eta eskura egoteko moduan izateko. 
- Adierazitako osagaiak instalatzeko edo desinstalatzeko behar diren erremintak aukeratzea. 
- Barneko hardware-osagaiak (memoria, prozesadorea, bideo-txartela, pila, besteak beste) sistema mikroinformatikoaren plaka 

nagusian integratzea edo mihiztatzea. 
- Sistema mikroinformatikoan integratzeko konexio-kableak behar dituzten barneko hardware-osagaiak (disko gogorra, DVDa, 

CD-ROMa, besteak beste) behar bezala konektatzea. 
- Txartelak eta barne-osagaiak behar bezala instalatzea eta finkatzea ekipo mikroinformatikoetan. 
- Erabilitako hardware-osagaia muntatu, aldatu edo konektatzeko ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Lana egindakoan erremintak jasotzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

 
A5: Periferikoak muntatzeko, aldatzeko edo konektatzeko prozeduretan esku hartzen duten elementuak deskribatzea eta prozedura horiek 

aplikatzea sistemaren funtzionaltasunari eusteko edo zabaltzeko, gida xehatuei eta jasotako argibideei jarraiki. 
EI5.1 Sistema mikroinformatiko baten periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozedurei buruzko argibide-gidak 
interpretatzea prozedura hori gauzatu ahal izateko, teknologia-mota guztiak kontuan izanik. 
EI5.2 Sistema mikroinformatiko baten periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozeduretan erabili behar diren erreminta 
guztiak deskribatzea, gida espezifikoak erabilita. 
EI5.3 Ekipo mikroinformatiko batek periferikoak konektatzeko dituen kanpo-atakak identifikatzea, krokisak eta eskema grafikoak 
baliatuta. 
EI5.4 Ekipo mikroinformatikoari periferikoak konektatzean erabili behar diren datu-kable eta elikatze-kableen konektore-motak eta 
ezaugarriak aipatzea. 
EI5.5 Periferikoen eta ekipo mikroinformatikoen arteko datu-konexiorako kableak egiteko erabili behar diren erremintak eta prozedurak 
deskribatzea, gida xehatuak baliatuta. 
EI5.6 Sistema mikroinformatiko batean periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko prozeduretan erabiltzen diren erremintak 
erabiltzeari eta maneiatzeari dagokionez, ezarritako segurtasun-arauak aipatzea. 
EI5.7 Datu-konexioak eta elikatze elektrikoko konexioak segurtasunez manipulatzeko prebentzio-neurriak zerrendatzea, osagai-mota 
kontuan izanik. 
EI5.8 Sistema mikroinformatiko batean periferikoak muntatzea, aldatzea eta konektatzea, laneko gida xehatuen arabera: 

- Muntatu, aldatu eta konektatu behar diren osagai periferikoak identifikatzea. 
- Atakak eta horiei dagozkien kable eta konektoreak identifikatzea, elikatze elektrikoa duten konexioak eta ez dutenak bereizita. 
- Periferiko bat muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko erreminta egokiak hautatzea. 
- Periferikoen eta sistema mikroinformatikoen arteko datu-konexiorako kableak egitea, behar izanez gero. 
- Periferikoa muntatzea edo aldatzea, baita konektatzea ere, segurtasunez eta zehaztasunez. 
- Periferikoen eta sistema mikroinformatikoen arteko konexio-kableak behar bezala konektatzea eta erabiltzea. 
- Sare-konexioko gailuak (errepikagailua, kommutadorea eta bideratzailea, besteak beste) banaketa-armairuetan edo aurrez 

zehaztutako tokietan kokatzea, erreminta egokiak erabilita. 
- Konektatutako periferikoek elikatze elektrikoa izan badutela egiaztatzea, baita datu-konexioak ere, argi-adierazleen bitartez. 
- Periferikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 
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EI5.9 Ekipo eta periferiko mikroinformatikoen instalazio batean, honako lan hauek egin behar dira: 
- Sare elektrikoarekin konektatzeko kable- eta konektore-motak ezagutzea. 
- Datuak komunikatzeko kable- eta konektore-motak bereiztea. 
- Ekipo eta periferikoetako konektoreak eta kableak aldatzeko prozedurei ekin aurretik, ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Ekipoen eta periferikoen arteko datu- eta elikatze-kableak eta sareko loturak aldatzeko erreminta egokiak erabiltzea. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Egindako eragiketak erregistratzea ezarritako formatuen arabera. 

 
Edukiak 
1.  Elektrizitatearekin loturiko kontzeptuak 

- Isolatzaileak eta eroaleak. Korronte elektrikoa. 
- Zirkuitu baten oinarrizko elementuak. Oinarrizko zirkuitua. 
- Magnitudeak. Intentsitatea. Potentzial-diferentzia (tentsioa). Erresistentzia. 
- Magnitude elektrikoen neurria. Aparatuak. Amperemetroa. Voltimetroa. Ohmmetroa. Polimetroa. 
- Ohmen legea. 
- Korronte elektriko motak. Korronte zuzena. Korronte alternoa. 
- Potentzia elektrikoa. Kontzeptua. Potentziaren neurria. Energia. 
- Erresistentziak elkartzea. 
- Segurtasun elektrikoa. 

• Arrisku elektrikoen prebentzio-neurriak. 
• Deskarga elektrikoak eragindako kalteak. 

- Segurtasuna erreminta eta osagai elektrikoak erabiltzeko garaian. 
 
2.  Sistema mikroinformatikoetan erabiltzen diren osagai elektriko eta elektronikoen funtzionamendu-printzipioak 

- Osagai elektronikoak. Erresistentziak. Kondentsadoreak. Diodo artezgailuak. LED diodoak. Transistoreak. Zirkuitu integratuak. 
Beste batzuk. 

- Ekipo elektronikoak. Elikatze-iturria. 
- Osagai elektrikoak. Etengailuak, sakagailuak eta fusibleak. Pilak eta bateriak. 
- Segurtasuna erreminta eta osagai elektronikoak erabiltzeko garaian. 

• Elektrizitate estatikoa. Deskarga elektrostatikoak (ESD). 
• Deskarga elektrostatikoen prebentzioa. Babes elektrostatikoaren eremua. 
• Txartelak eta osagaiak paketatzea. 
• ESDagatiko kalteak izateko arriskua duten osagai elektronikoetarako sinboloa. 

 
3.  Ekipo mikroinformatikoen barneko hardware-elementuen ezaugarriak. 

- Arkitektura. Prozesadorea. Memoria. Sarrera- eta irteera-unitateak. 
- Ordenagailu-kaxak. Motak. Oinarrizko ezaugarriak. 
- Elikatze-iturria. Motak. Potentzia. Haizagailuak. 
- Plaka nagusiak. Ezaugarriak. Chipset-a. EPROM-motak. 
- Mikroprozesadorea. Ezaugarri nagusiak. Zokaloak. Bero-disipadoreak eta haizagailuak. 
- Memoria-moduluak. Motak. Edukiera. Abiadura. 
- Barneko biltegiratze-gailuak. Ezaugarriak eta motak. Disko gogorrak. Diskete-unitateak. CD eta DVD irakurgailu eta grabagailuak. 
- Hedapen-badiak. Motak. 
- Hedapen-txartelak. Ezaugarriak. Motak (grafikoak, soinu-txartelak, sare-txartelak, bestelakoak). 
- Barne- eta kanpo-busak, konektoreak, datu-kableak eta elikatze-kableak. 
- Beste osagai-mota batzuk. 

 
4.  Sistema mikroinformatiko baten kanpoko busak eta konektoreak 

- Atakak. Paraleloa. Seriea. USB (Serie Unibertsaleko Busa) «Firewire» (IEEE 1394). Beste batzuk. 
- Hari gabeko konektoreak. Ataka infragorria (IrDA estandarra). Irrati-frekuentzia ("Bluetooth" eta "ZigBee" estandarrak). Beste 

batzuk. 
- Sareko kableak. Kable-motak, Konektore-motak. 

 
5.  Periferiko mikroinformatikoak 

- Oinarrizko periferikoak, Monitorea. Teklatua. Sagua. 
- Beste periferiko batzuk. Inprimagailuak. Bozgorailuak. Mikrofonoa. Eskanerra. Multimedia-gailuak. Beste batzuk. 
- Konektibitate-gailuak. Modema. Sare-txartelak. 

 
6.  Osagai eta periferiko mikroinformatikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko teknikak. 

- Muntatzeko gidak. 
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- Finkatzeko elementuak, torloju-motak. 
- Mihiztatzeko erremintak. Estutze-momentuaren kontrola. 
- Instalatzeko eta finkatzeko prozedurak. 
- Gailu periferikoen konexioa 

 
7.  Banaketa-armairuak 

- Ekipoak. Kontzentratzaileak. Kommutadoreak. Bideratzaileak. Beste batzuk. 
- Banaketa-panelak. 
- Kable egituratuak. Krinpatzeko erremintak. 

 
8.  Ingurumena babesteko arauak 

- (10/1998 Legea, Hondakinena). Definizioak. Hondakin-kategoriak. 
- 11/1997 Legea, Ontzien eta Ontzien Hondakinena, eta horren garapena. Definizioak. 
- 208/2005 EDa, aparatu elektriko eta elektronikoen eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoa. 

• Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
• Hondakinen tratamendua. 
• berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa eta desagerraraztea. berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa 

eta desagerraraztea. 
• Aparatu elektriko edo elektronikoen kategoriak. 
• Material eta osagaien gaikako tratamendua. 
• Hondakin informatikoak birziklatzeko eta desagerrarazteko tokiak. Gaikako bilketaren sinboloa. 

- 106/2008 EDa, pilei eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. 
• Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
• Pila- eta metagailu-motak. 
• Bilketa, tratamendua eta birziklatzea. 
• Gaikako bilketaren sinboloa. 

9.  Lan-arriskuen prebentzioa. 
- Lege-esparrua. 

• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• 39/1997 EDa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia. 
• Araudi espezifikoa. LSHINren gida teknikoak. 

- Prebentzio-ekintzaren printzipio orokorrak. 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak. 
- Istripu ohikoenen prebentzioa. Arauak eta gomendioak. 

• Txukuntasuna eta garbitasuna. 
• Datuak Ikusteko Pantailak maneiatzen dituzten postuak. 
• Kargak eskuz maneiatzea. 
• Eskuzko erremintak. 
• Soldadura elektrikoa. 
• Arrisku elektrikoa. 

- Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-bitartekoak. 
- Segurtasun-baldintzak eta -irizpideak osagai eta periferiko mikroinformatikoak muntatzeko, aldatzeko eta konektatzeko 

prozeduretan. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak. 
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