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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN KONPONKETA 

Berariazkoa 

Kodea  UF0396 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Arrantza eta nabigazioa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea. Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Arteen eta aparatuen mantentze-lanak Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Arrantza-arteen eta -aparailuen kontserbazioa. 
Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0014_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin: ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
MANTENTZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Arrantza-arteak konpontzeko eragiketetan erabiltzeko oihalak hautatzea eta ebakitzea. 

EI1.1 Konpondu beharreko arrantza-artearentzako hari egokiak identifikatzea. 

EI1.2 Kaltetutako oihalean konponketa non egin behar den aurkitzea. 
EI1.3 Oihalean dauden maila kaltetuak zenbatzea, eta haien ezaugarriak eta noranzkoa zehaztea. 
EI1.4 Oihala parametro egokien arabera eta materiala aurreztea kontuan hartuz ebakitzea. 

A2: Arrantza-arteetan eta -aparailuetan izandako matxurak konpontzea. 

EI2.1 Arteetako eta aparailuetako kalteak detektatzea. 

EI2.2 Konpontzeko behar diren elementuak identifikatzea eta hautatzea. 

EI2.3 Arrantza-arte edo -aparailu baten hausturaren kasu praktiko batean: kaltetutako elementuak garbitzea, pikatzea, askatzea eta 

ordeztea. 

EI2.4 Arrantza-artearen edo-aparailuaren parte kaltetuak ahalik eta denbora gutxienean eta behar bezala zaharberritzea. 

EI2.5 Laneko jarrera txarrengatiko arriskuak zehaztea, eta lana segurtasun handienez egiteko aukera ematen dutenak hautatzea. 

EI2.6 Eguraldia dela-eta izan litezkeen arriskuak detektatzea, eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea. 

EI2.7 Arrantza-arteen eta -aparailuen konponketa- eta kontserbazio-lanetako norbera babesteko ekipoak eta baliabideak identifikatzea, 

eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzea. 
 

Edukiak 

1. Arrantza-arteak eta -aparailuak konpontzeko materiala  
- Oihalak egiteko gehien erabiltzen diren hariak. Haien ezaugarriak eta diametroa. 
-  Arteak eta aparailuak egiteko gehien erabiltzen diren sokak, alanbreak eta osagarriak.  
-  Oihalak edo konpondu beharreko arte edo aparailuaren zatiak ebakitzeko eta konpontzeko behar diren tresnak (orratzak, guraizeak, 

labanak, antzadilak, kortxoak, berunak eta abar). 
-  Arte edo aparailu bakoitzarekin erlazionatutako korapiloak.  
-  Begiak eta josturak: 

ο Jostura luzeak 

ο Jostura motzak 

 
2. Arte eta aparailuetan konponketak egiteko ebakidurak 

-  Egin beharreko konponketaren arabera egiten diren ebakidura-motak eta haien izenak 
-  Mailak: ebakitzeko moduak eta ebakiduren neurria. 
-  Oihalak: 

ο Pikatu aurretik ondo aprobetxatzeko arauak. 

ο Oihalak artean hartzen duen posizioaren araberako ebaketak. 

ο Kaltetutako oihala ordeztea. 
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3. Arrantza-arteetako konponketak.  
-  Arteetan konpondu edo ordeztu behar diren oihalak, piezak eta/edo elementuak detektatzea eta ezagutzea. 
-  «Firmea» kokatzeko modu egokia. 
-  Maila-albo bat hartzeko modu ezberdinak, oihalaren zein zatitan gauden aintzat hartuta. 
-  Oihaletan matxurak garbitzea, konpontzeko 
-  Oihala falta deneko konponketa: 

ο Sarea hausteko erak (maila-alboa, maila-erdia) 

ο Mailaren korapiloa garbitzeko modu egokia. 
-  Oihal gutxi falta deneko konponketa: Kaltetutako oihala berriz jartzeko ebaketa-motak. 
-  Oihal asko falta deneko konponketa: 

ο Oihalak artean hartzen duen posizioaren araberako ebaketak. 

ο Sarea ez den beste arte-zati batzuetako konponketak. 

 
4.- Arrantza-aparailuetako konponketak. 

-  Aparailuak garbitzea eta haiei uretan eragitea, konpondu aurretik. 
-  Aparailuetan konpondu edo ordeztu behar diren elementuak detektatzea eta ezagutzea. 
-  Aparailuen konponketa: 

ο Potxera prestatzea, amarekin lotzeko. 

ο Korapiloa egitea, aparailua behar bezala konpontzeko. 

 
5. Arrantza-arteen eta -aparailuen konponketarekin erlazionatutako arriskuen prebentzioa  

-  Jarduerak egiteko jarrera egokiak 
-  Laneko jarrera okerren ondoriozko arriskuak  
-  Eguraldiaren arabera langileak zenbateko esposizio-maila duen 
-  Arte eta aparailuen konponketetan diharduen saregilearentzako prebentzio- eta babes-neurriak. 
-  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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arteak eta aparailuak egitea eta mantentzea. 
 


