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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA ITSAS TEKNOLOGIA: ITSASONTZIAREN ATALAK (Zeharkakoa) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0794 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Arrantza eta nabigazioa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Arrantza-elementuen mantentze- eta konponketa-lanak portuan Iraupena 100 

Arrantza-elementuak portuan konpontzeko teknikak 40 
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 UC1297_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin erlazionatutako itsasontziaren atalak, neurriak eta gehigarriak deskribatzea.   

EI1.1 Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin lotutako itsasontzi baten atalen izenak ezagutzea, maniobrak bereiziz.  
EI1.2 Itsasontziaren tamainak definitzea, eta itsas terminologiaren arabera bereiztea. 
EI1.3 Itsasontzia lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobretan erabiltzen diren gehigarriak aipatzea. 
 

A2: Inguratzearekin, mantentzearekin eta arrantza-elementuak zamatzearekin erlazionatutako itsasontzi-atalak deskribatzea.   

EI2.1 Inguratzearekin lotutako itsasontziaren urgaineko eta urpeko aldeen atalen izenak identifikatzea.   

EI2.2 Itsasontziaren egituran eta azpiegituran mantentze- eta kontserbazio-lanak behar dituzten atalak hautematea. 

EI2.3 Arrantza-elementuak itsasontzian duten kokalekuaren arabera zamatzearekin erlazionatutako atalak hautatzea. 

Edukiak: 
1. Itsas teknologia: itsasontziaren atalak 

- Atalen nomenklatura: Kroskoa, branka, txopa, popa, istribor, ababor, flotazio-marra, urpeko eta urgaineko aldea, alboak, amulak, 
hegalak, kubierta, biltegiak, tanbutxuak, bizkarrarteak, sotoak, sabela eta sentina. 

- Neurriak: Luzera, zabalera, zutabea, edukiera, frankobordoa, sakonera, asentua, desplazamendua eta neurketa. 
- Egitura: Gila, bularra, korasta, zuakerrak, albo-indargarriak, luzerak, jobaltak, zutabeak, bragerrak, habeak, karelak, trenkadak.  
- Gehigarriak: Eskubandak, pataskak eta bitak, aingurak, gindaxa (koroa, enbragea eta balazta), lema, helizea. Inguratzea: Xurruak, 

hustubideak, zingoko zuloak eta iturriak, klaxona, lemoroa, idi-begiak, eskotilak, sabai-leihoak, xukatzeko ponpak.  
- Zamatzea eta lotzea ezer ez erortzeko moduan.  
- Zingoko iturriak ixtea. 

 

2. Itsasontziaren maniobretarako sokak eta kableak. 
- Oinarrizko kontzeptuak: finkoa, bihurgunea, sokamuturra eta begita. 
- Sokak eta kableak manipulatzea: biribilkatzea, txikotetatik lotzea eta josturak. 
- Korapiloak: kotea, buelta, laxa, txiripa, klabua, margarita, lastegia. 
- Soken eta kableen elementuak eta gehigarriak: poleak, gida-txirrikak eta txirrikak. 
- Kakoak. Aparailuak. Girgiluak. Itzulgartzak. Antzadilak. Tenkagailuak. Begi-torlojuak. 

 

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.   


