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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEKO ETA 
MUNTATZEKO PRESTAKETA: PLANOAK ETA MATERIALAK Berariazkoa 

Kodea  UF0393 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Arrantza eta nabigazioa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Arrantza-arteen eta -aparailuen muntaketa Iraupena 190 

Arrantza-arteetako eta -aparailuetako elementuak eta oihalak egitea. 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arteen ea aparailuen armamentua eta muntaketa. 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0013_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin: ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA 
MUNTATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Arteen eta aparailuen piezak identifikatzea dagozkien planoetan. 

EI1.1 Arteen eta aparailuen eraikuntza-planoetan dagoen informazioa interpretatzea. 

EI1.2 Planoetan zerrendatutako materialen ezaugarriak azaltzea. 

EI1.3 Piezak artean edo aparailuan dagokien zatiarekin erlazionatzea. 

EI1.4 Artearen edo aparailuaren piezak edo sekzioak marraztea, ohar eta ezaugarri eta guzti, argibide egokiei jarraikiz —planorik ez 

dagoenean—. 

A2: Arrantza-modalitate ezberdinetan erabiltzen diren arteak eta aparailuak egiteko eta muntatzeko behar diren materialak, elementuak eta 

erremintak hautatzea. 

EI2.1 Arteen edo aparailuen atalei dagozkien materialak zerrendatzea, planoetako espezifikazioen edo jasotako argibideen arabera. 
EI2.2 Artea edo aparailua muntatzeko erremintak behar ondo aukeratzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Lantokia prestatzea, lana segurtasun-berme handienez egiteko. 
 

Edukiak 

1. Arrantza-arteak eta -aparailuak sailkatzea eta egitea  
-  Arrantza-arteen eta -aparailuen ezaugarri orokorrak 

-  Haien zatien izenak eta zenbakiak 

-  Arteen banaketa:  

ο inguraketa 

ο arrastea  

ο arte xeheak 

-  Arte bakoitzaren ezaugarriak. Egitea. 

-  Aparailuen banaketa:  

ο Hondoko tretza 

ο sakonera ertainekoa  

ο ur azalekoa 

ο aparailu xeheak.  

-  Aparailu bakoitzaren ezaugarriak. Egitea. 

 
2. Arrantza-arteen eta -aparailuen planoak interpretatzea  

-  Eskalak: Kontzeptua eta eragiketak. 

-  Arteen eta aparailuen planoetan erabiltzen diren laburdurak eta sinboloak.  

-  Planoak interpretatzea.  

-  Arte edo aparailu baten zatiak kokatzea.  

 
3. Arrantza-arteak eta -aparailuak egiteko materialen erabilera  
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-  Egiteko eta muntatzeko behar diren ebakitzeko, neurtzeko, ekoizteko eta doitzeko tresnak:  

ο Ebakitzeko tresnak: guraizeak, aliketak eta labanak  

ο Neurtzeko tresnak: hagak eta metroa  

ο Ekoizteko tresnak: orratzak, kabilak eta itzulgartzak  

ο Doitzeko tresnak: antzadilak 

-  Zuntzak eta hariak.  

ο Zenbaki-sistemak. 

ο Zuntza nagusien propietateak.  

ο Elastikotasuna eta hausturekiko erresistentzia. 

ο Gehien erabiltzen diren hariak. Haien izen komertzialak. Ezaugarriak. Aurkezpena. 

ο Hariak eraiki beharreko artearen edo aparailuaren arabera hautatzea. 

-  Arlingak, sokak, amu-hariak, kableak eta alanbreak:  

ο Motak, zenbakiak eta izenak.  

ο Eraiki behar den piezaren arabera eta haren barruan hartuko den tokiaren arabera aintzat hartu beharreko ezaugarriak. 

-  Arte edo aparailurako erabiliko diren materialak hautatzea eta konbinatzea.  

-  Hainbat material erabiltzeko eta maneiatzeko segurtasun-neurriak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
 

Sartzeko irizpideak 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 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: Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea. 
 


