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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ARTEEN EA APARAILUEN ARMAMENTUA ETA MUNTAKETA 

Baldintzatua 

Kodea  UF0395 

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 Arrantza-arteetako eta -aparailuetako elementuak eta oihalak egitea. 

Iraupena 

90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0013_2ko LB4 lanbide-burutzapenarekin: ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA 
MUNTATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Arrantza-modalitate ezberdinetan erabiltzen diren arteak eta aparailuak muntatzea 

EI1.1 Arlingen luzera kalkulatzea, oihalen armamentuaren koefizienteen arabera. 
EI1.2 Oihalak arlingetan muntatzea, ohiko teknikak eta korapiloak erabiliz edo planoetan adierazten den bezala. 

EI1.3 Oihalak muntatzeko kasu praktiko batean: oihalak bata bestearekin lotzea, korapiloak edo mailak erabiliz, eta toki espezifikoetan 

errefortzuak jartzea. 

EI1.4 Adierazitako aldaketak egitea artearen edo aparailuaren funtzionamendua optimizatzeko. 

EI1.5 Arte- edo aparailu-motaren arabera behar diren lastak eta flotagailuak kalkulatzea. 

EI1.6 Trenak eta beheko arlingak planoaren espezifikazioen arabera edo arte-motaren arabera egitea eta muntatzea. 

EI1.7 Aparailuak muntatzea, eta finkatzeko eta seinaleztatzeko elementuak jartzea, dagokionean. 

A2: Arrisku pertsonalak eta ingumen-kalteak eragin ditzaketen jarduerak zein diren zehaztea, haiek saihesteko edo minimizatzeko. 

EI2.1 Laneko jarrera txarrengatiko arriskuak zehaztea, eta lana segurtasun handienez egiteko aukera ematen dutenak hautatzea. 

EI2.2 Eguraldia dela-eta izan litezkeen arriskuak detektatzea, eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea.  

EI2.3 Norbera babesteko ekipoak eta baliabideak identifikatzea, eta egiten den jarduera-motarekin erlazionatzea. 

EI2.4 Sektoreko lanarekin zerikusia duten lehen laguntzako teknikak erabiltzea. 
 

Edukiak 

1. Arrantza-arteen armamentua eta muntaketa 
-  Arlingen luzera zehazteko kalkulua: 

ο Mailaren koefiziente bertikala eta horizontala. 

ο Oihala tenkatuta dagoela sareak duen luzera. Sare armatuaren luzera. 

ο Zintzilikatze-koefizientea. «Enbandoa» / «zakua». 

ο Oihala tenkatuta dagoela sareak duen altuera. Altuera eraginkorra. 

ο Armamentu-koefizientea. 

ο Kalkuluen aplikazio praktikoa 

- Arrantza-arteen muntaketa: 
ο Oihalak itsastea.  

ο Maila ezberdineko piezak itsastea. 

ο Artearen araberako errefortzu-tira motak. Maila-errefortzu bikoitzak.  

ο Arteekin armatzeko behar diren korapilo eta josturak  

-  Arlingak, alboko arlingak, lokarriak, matxura-ebakitzekoa 

-  Arlingen, alboko arlingen eta lokarrien gainean oihalak muntatzea, bakoitzaren berezitasunak aintzat hartuta. 

- Askotariko arteetan flotazioak, lastak, buiak eta beheko arlingak finkatzea, planoen edo ohituren arabera.  

- Arte-motaren araberako flotatze- eta ainguratze-sokak, bibikoak, ziertzak eta bestelako elementu gehigarria. Haien muntaketa. 
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2. Arrantza-aparailuen armamentua 
-  Tretza muntatzeko erabiltzen diren korapiloak, josturak eta amu-jotzeak 

-  Tretzak eta beste aparailu batzuk armatzea: tretzen neurriak. 

-  Flotazioak eta pisuak. 

-  Tretza-mota bakoitzaren arrantza-ekipoa osatzen duten buia-, flotazio- eta pisu-moten kontzeptuak. 

 
3. Arteak eta aparailuak armatzearekin eta muntatzearekin erlazionatutako arriskuen prebentzioa 

-  Jarduerak egiteko jarrera egokiak 

-  Laneko jarrera okerren ondoriozko arriskuak 

-  Eguraldiaren arabera langileak zenbateko esposizio-maila duen 

-  Prebentzio-neurriak eta saregilearen babesa 

-  Norbera babesteko ekipoak. Babes-arropa. Eskuen babesa. 

-  Lehen laguntzak eta larrialdi-egoerak 

 
 

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. 
 
UF394 gainditua izan behar du: Arrantza-arteetako eta -aparailuetako elementuak eta oihalak egitea. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea. 
 


