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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ARRANTZA-ARTEETAKO ETA -APARAILUETAKO ELEMENTUAK 
ETA OIHALAK EGITEA Baldintzatua 

Kodea  UF0394 

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-arteak eta -aparailuak egiteko eta muntatzeko prestaketa: 
planoak eta materialak 

30 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 LB3 lanbide-burutzapenarekin: ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA 
MUNTATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Arte edo aparailu bat muntatzeko egin beharreko oihalak edo elementuak egitea. 

EI1.1 Lehendik dauden oihal edo materialetatik abiatuz oihal edo pieza jakin bat egiteko prozesua azaltzea. 

EI1.2 Oinarrizko materialetatik abiatuz oihalak egiteko prozesua deskribatzea. 

EI1.3 Egin beharreko oihaletan gehituak eta gutxituak egitea argibide egokien arabera. 

EI1.4 Oihalen ebaketa-arrazoia lortzea, FAOren tauletan finkatutako erlazioen arabera. 
EI1.5 Dauden oihaletan ebaketak egitea, haien ezaugarrien eta artean duten kokapenaren arabera. 

A2: Arrantza-arteak eta -aparailuak muntatzeko aurretiko prestakuntzak egitea. 

EI2.1 Eraiki beharreko pieza kontuan hartuta, korapilo eta jostura egokienak aztertzea. 

EI2.2 Mailak neurtzea, galga erabiliz eta horretarako arauak betez. 

EI2.3 Piezaren gainazala eta haren haria aurkitzen lagunduko diguten datuak identifikatzea oihalaren gainean. 

EI2.4 Tretza batentzako potxeren neurria aztertzea, harrapatu nahi den espeziearen neurria aintzat hartuta. 

EI2.5 Harrapatu nahi den espeziearen arabera zer amu-mota erabili behar den zehaztea, gero behar diren amu-jotzeak egiteko. 
 

Edukiak 

1. Arrantza-arteetako oihalak egitea 
-  Arteekin eta aparailuekin lan egiteko behar diren korapiloak eta josturak. Haietako bakoitzaren abantailak eta eragozpenak. 

-  Maila kontzeptua. Ezaugarriak. Neurriak. Neurtzeko moduak.  

-  Formak eta maila-moldeak. 

-  Mailei buruzko araudia. Maila-galga. 

-  Mailen eta korapiloen noranzkoa.  

-  Oihalen kontzeptua eta zatiak.  

-  Haiek arte bakoitzean hartzen duten azalera finkatzea.  

-  Arte batzuen iragazketa kontzeptua. Haren garrantzia.  

 
2. Arrantza-arteetako oihalen ebaketak 

-  Arte-mota bakoitza muntatzeko sare-oihalak egitea  

-  Oihal batean egin behar izan litezkeen  ebakidurak  

-  Gehituak eta gutxituak.  

-  Egiteko formulak. 

-  Egiteko FAOren taulak erabiltzea. 

-  Ebaketarako mailaren aldeen izena, oihalaren ertzean hartzen duten tokiaren arabera 

-  Ebaketa bereziak: 

ο arte-motaren araberakoak  

ο piezak artearen barruan hartzen duen tokiaren araberakoak 
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3. Tretza osatzen duten elementuak egitea 

- Tretzarekin lan egiteko behar diren korapiloak, josturak eta amu-jotzeak  

- Aparailuaren arabera «ama» prestatzea. 

- «Potxera» kontzeptua: Harrapatu behar den espeziearen arabera halakoen artean izaten den distantzia eta haien neurriak.  

- Amuak:  

- Haiei buruzko oinarrizko ezagutzak.  

- Amu-motak.  

- Amua «potxer»ekin eta haiek «ama»rekin lotzeko moduak. 
 

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. 
 
UF0393 gainditua izan behar du: Arrantza-arteak eta -aparailuak egiteko eta muntatzeko prestaketa: planoak eta materialak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea. 
 


