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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ARRANTZA-ELEMENTUAK PORTUAN KONPONTZEKO 
TEKNIKAK.  Espezifikoa 

Kodea  UF0797 

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 Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan 

laguntzeko jarduera osagarrietan (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1297_1 gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arrantza-trepetxuak kargatzeko, deskargatzeko, lekualdatzeko eta inguratzeko maniobretan egin beharreko prozesuak azaltzea, garaiz 

eta segurtasunez egiteko. 
EI1.1 Arrantza-trepetxuen, -hornigaien, -materialen eta -ekipoen enbalajeetan egon daitezkeen markak eta oharrak ezagutzea, eta, 
horien arabera, elementu horiek inguratzeko eta zamatzeko modua zehaztea.  
EI1.2 Situazio simulatu batean, imajinatuz zehazten direla kargatzeko eta deskargatzeko elementu eskuragarriak, erabiliko diren 
arrantza-material eta-ekipoak eta haien kantitateak, itsasontzian duten kokapena eta lanean parte hartuko duen pertsona-kopurua: 
- Elementu horiek itsasontzitik kairako maniobran (edo kaitik itsasontzirako maniobran) nola kargatu/deskargatu behar diren 

azaltzea. 
- Kaitik txabolara lekualdatzean kontuan hartu beharrekoak azaltzea.  

 
A2: Arrantza-elementuak aztertzeko eta konpontzeko teknika egokiak aplikatzea, itsasoratzean erabiltzeko prest egon daitezen. 

EI2.1 Zerrendatzea arrantza-lanetan erabiltzen diren zer elementu mekaniko (besteak beste, makinillak, gida-txirrikak, jiragorak) 
aztertu eta koipeztatu behar diren itsasontzia portuan dagoen bitartean. 
EI2.2 Arrantza-elementuak prestatzea, eta arteak garbitzea, pikatzea eta kalte eta matxura txikiak lotzea, betiere marinelen ohiko 
prozedurei jarraituz. (2 kasu praktikoak batu egin beharko lirateke edo kasu teoriko bihurtu) 
EI2.3 Arrantza-elementuak prestatzeko kasu praktiko batean, matxura oinarrizkoak konpontzea (besteak beste, akatsak amuetan eta 
potxeretan) amu-aparailuetan, marinelen ohiko prozedurei jarraituz. 

  
A3: Arrantza-elementuei mantentze-lanetako teknikak aplikatzea, ondo konpontzen eta zaintzen direla ziurtatuz hurrengo mareetan erabili 

ahal izateko. 
EI3.1 Tresna, aparailu eta arteetan aztertu beharreko atalak zerrendatzea, konpon daitezkeen anomaliarik ohikoenak detektatzeko.  
EI3.2 Erabiltzen ez diren arrantza-ekipoei —txabolan daudenean eta eguneroko praktikari jarraituz—aplikatu behar zaien mantentze-
lana azaltzea. 
EI3.3 Kasu praktiko batean, kontuan hartuz txabolan egon ohi diren arrantza-materialen stock ezagun bat dugula itsasontzi bat 
porturatzen denean eta eguneroko materialen altei eta bajei buruzko datuak ematen direla: 
- Txabolako materialaren inbentarioa eguneratua izatea. 
- Itsasontzia itsasoratu ondoren, sotcka osatzeko behar den material-eskaera zehaztea. 

 

Edukiak: 
1. Arrantza-ekipoak mantentzea eta kontserbatzea. 

- Arrantza-arteak: Arrantza-arte motak eta haien ezaugarriak 
- Arrantza-aparailuak: Arrantza-aparailu motak eta haien ezaugarriak 
- Zamatzea eta inguratzea: Inbentarioak. Arrantza-ekipoen parteak. Elementu desmuntagarriak. 
- Arrantza-ekipoen mantentze-lanak. Zaintzea, garbitzea, karrakatzea, pintatzea eta koipeztatzea.  
- Arrantza-ekipoen kontserbazioa.  
� Arte eta aparailuentzako elementu kaltegarriak.  
� Biltegiratzeko ezaugarriak (hezetasuna, tenperatura, aireztapena eta segurtasuna). 

- Arrantzan erabiltzen diren elementu mekanikoak: Aztertzea eta koipeztatzea, itsasontzia portuan dagoela. 
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2. Arrantza-ekipoen matxura txikiak aztertzea eta konpontzea. 
- Tresnak eta materialak:  
� Ebakitzekoak (guraizeak eta labanak) 
� Neurtzekoak (hagak eta metroa) 
� Egitekoak (orratzak, kabilak eta itzulgartzak)  
� Doitzekoak (antzadilak)  

- Oihalen matxurak garbitzea eta arrantza-arteak konpontzea: 
� Mailak: Ezaugarriak, dimentsioak eta neurriak.  
� Maila-galga.  
� Ebakiak oihaletan, gehituak eta gutxituak.  
� Kaltetutako oihala ordeztea. 

- Aparailuak garbitzea, ordenatzea eta konpontzea: 
� Aparailuak uretan eragitea. Korapiloak, josturak eta amu-jotzeak.  
� Erabilitako buiak, flotazioak eta pisuak. Amuak. Potxerak. Potxeraren eta subilaren arteko lotura.  

-  

 

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.   


