
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LAN-ARRISKUAK ETA INGURUMENEKOAK PREBENITZEA 
ITSASONTZIEI PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA 
OSAGARRIETAN (Zeharkakoa)  

Espezifikoa 

Kodea  UF0796 

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 

Itsas teknologia: itsasontziaren atalak (zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arrantza-elementuak portuan konpontzeko teknikak 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1297_1eko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Baliabide eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (itsasontzien segurtasun-planetan jasotzen 

direnak) aztertzea. 
EI1.1 Baliabide eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko 
neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak aztertzea. 
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak eta babes 
kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

-Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
-Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
-Larrialdietan itsasontzia ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak eramatea.  

A3: Itsasontzia portuan inguratzeko eta/edo lekualdatzeko kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriak eta segurtasun-irizpideak 

zerrendatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz, ahalik eta istripu gutxien gertatzeko. 
EI3.1 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzeko maniobrak egitean erabiltzen diren norbera babesteko 
ekipoak erlazionatzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak dioenari jarraituz.  
EI3.2 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzean gerta daitezkeen egoera arriskutsuak deskribatzea, lan-
arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz. 
EI3.3 Itsasontzia portuan inguratzeko, pisuak mugitzeko eta lekualdatzeko egoera simulatu batean: arriskuak minimizatzeko kontuan 
hartu beharreko metodoak eta neurriak azaltzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak kasu bakoitzerako zehazten duenari jarraituz. 

Edukiak: 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 
- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

� Lan-istripua. 
� Lanbide-gaixotasuna. 
� Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
� Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
� Lan-arriskuen prebentziorako legea. 



Euskal Enplegu Zerbitzua  

 2 

� Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
� Irismena eta oinarri juridikoak.  
� Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
� Estatuko erakundeak. 
� Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
- Lanpostuarekin eta lantokiarekin zerikusia duten arriskuak: 

� Maila berean eta beste maila batera erortzea. 
� Objektu finko eta mugikorren aurkako kolpeak. 

- Sokekin eta kableekin zerikusia duten arriskuak: Kolpeak, harrapaketak, katigatzeak. 
- Prebentzio-neurriak:  

� Soken eta kableen ezaugarriak. 
� Erabilera- eta manipulazio-arau nagusiak. 

- Kargak eskuz manipulatzearekin zerikusia duten arriskuak: 
� Giharretako eta hezurretako lesioak. 
� Ebakidurak eta ziztadak. 

- Prebentzio-neurriak: 
� Lanaren antolamendua 
� Laguntza mekanikoen erabilera. 
� Manipulazio-arau oinarrizkoak. 

- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Ekipoak eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

� Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
� Sua. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
� Neke fisikoa. 
� Neke mentala. 
� Lanean pozik ez egotea. 

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
� Babes kolektiboa. 
� Banakako babesa. 

- Norbera babesteko ekipoak. Motak, ezaugarriak eta erabilera egokia, arriskuaren arabera. 
 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. Sorospena. Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpiderik gabe. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak.   


