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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ITSASONTZIA PORTUAN LEKUALDATZEA, KARGATZEA ETA 
DESKARGATZEA  Espezifikoa 

Kodea  UF0795 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Arrantza eta nabigazioa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Itsasontziaren maniobra, portuan dagoenean Iraupena 100 

Itsas teknologia: itsasontziaren atalak (zeharkakoa) 30 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan 

laguntzeko jarduera osagarrietan (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1296_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gartzia mugigarria eta erabili beharreko maniobra-ekipoak —itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko— 

erlazionatzea, lana segurtasun- eta eraginkortasun-kondizioetan egiteko. 

EI1.1 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobretako gartzia mugigarria identifikatzea, kasu bakoitzean 

duen aplikazioa bereiziz. 

EI1.2 Itsasontzia portuan dagoenean pisuak mugitzeko eta itsasontzia lekualdatzeko maniobretarako erabili ohi diren ekipoak aipatzea 

eta bereiztea, egin beharreko maniobraren arabera. 

EI1.3 Soka edo kable batean jostura bat egitea, bi soka korapiloekin lotzea eta begita bat egitea soka edo estatxa batean, betiere 

arrantzaleen ohiko metodo eta praktikei jarraituz.  

EI1.4 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko baliabideak eta/edo ekipoak bereiztea itsasontziaren maketa 

batean edo oinarrizko plano batean.  

 

A2: Itsasontzi bat portuan kargatzea, deskargatzea eta/edo lekualdatzea, egin beharreko maniobrak kontuan hartuz, eta haien 

segurtasuna eta eraginkortasuna bermatuz. 

EI2.1 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko erabiltzen diren terminoak ezagutzea, itsas terminologiarekin 

bat eginez. 

EI2.2 Portuan pisuak manipulatzeko erabiltzen diren elementuak eta ekipoak azaltzea, kontuan hartuz karga-mota eta egin beharreko 

maniobra. 

Edukiak: 
1. Itsasontzi bat portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobrak.  

- Karga eta deskarga:  
� Baliabideak: Aparailuak. Garabiak. Zutabeak, ustagak eta isikinak. Garabi-besoak. Jiragorak eta makinillak. 
� Karga manipulatzeko elementu osagarriak: Estropuak, eslingak, sareak, pertzak, defentsak eta plataformak. 

- Amarratzea: 
� Elementuak: Mutiloia, buiak, defentsak, kizkia. 
� Amarren nomenklatura: Luzea, spring-a, saihetsaldekoa eta txopakoa. Erabilera, haizearen eta/edo korrontearen arabera. 
� Maniobrak sokekin: Unamak estutzea eta laxatzea, soka kiribiltzea, finkatzea, begizta zutoinean sartzea, biratzea, alatzea, 

eustea, tenplatzea, zabaltzea, laxatzea, jaistea, txikota atxikitzea, katigatzea eta deskatigatzea. 
� Maniobretarako ekipoak: Gindaxak eta dibidietak. 
� Maniobretarako terminologia: Eskoratzea eta zuzentzea, haizealdea eta haizebea. 

 

2.  Maniobra-motak 
- Brankatik amarratzea. 
- Atrakatzea.  
- Kai edo nasa batean atrakatzea. Buia bati amarratzea. 
- Kai edo nasa batetik askatzea. 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak.   


