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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOETARAKO LAGINAK ETA EKIPOAK 

PRESTATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0221 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Saiakuntza fisiko-kimikoak Iraupena 130 

Parametro fisiko-kimikoen zehaztapena 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Parametro fisiko-kimikoen analisietan txostenak interpretatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0057_3 SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA ETA EMAITZEN BERRI 
EMATEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Printzipio fisiko-kimikoak materiaren egoerarekin eta propietateekin erlazionatzea. 

EI1.1 Materiaren egoerak eta egoera bakoitzari dagozkion propietateak definitzea, eta egoera-aldaketen mekanismoak azaltzea. 
EI1.2 Egoera gaseosoaren legeak ondorioztatzea, gas erreal edo ideal batean presio-aldaketak nola eragiten duen adieraztea eta gas 
baten konprimagarritasun-grafikoak interpretatzea. 
EI1.3 Disoluzioen propietateak azaltzea, eta konstante fisiko-kimikoak nola aldatzen diren zehaztea, substantzia purua edo disoluzioa 
daukagunean. 
EI1.4 Oreka-diagrama motak interpretatzea. 
EI1.5 Aldagaien propietate fisiko-kimiko garrantzitsuenak deskribatzea, eta, materiaren agregazio-egoeraren arabera eta aldaketaren 
intentsitatearen arabera, propietateek materiaren portaeran duten eragina zehaztea. 
EI1.6 Materiaren propietateak termodinamikaren printzipioen bidez azaltzea, printzipioen aplikazioei dagozkien zenbakizko kalkuluak 
eginez. 

A2: Analisi fisiko-kimikoetan erabilitako tresnak, ekipoak eta teknikak neurtu beharreko parametroekin erlazionatzea. 
EI2.1 Erabili behar den neurgailua zehaztu beharreko parametroarekin erlazionatzea eta aldatzen den aldagai fisiko-kimikoa adieraztea. 
EI2.2 Tresna jakin bat teknika batean aplikatu izana justifikatzea, teknikaren oinarri zientifikoak kontuan hartuz. 
EI2.3 Tresna jakin batek dituen prestazio-motak eta emaitzaren fidagarritasuna deskribatzea, dagozkion patroiak eta, hala badagokio, 
kalibratze-kurbak erabiliz. 
EI2.4 Teknika jakin baten aplikazio-prozesua deskribatzea, aurretiaz eskema sekuentzial eta ordenatu bat eginez, lanerako gida edo 
prozedura gisa balioko duena. 
BI2.5 Aparatu eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea, eta une oro erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea. 

 
Edukiak 
1. Printzipio fisiko-kimikoen oinarrizko aplikazioak. 

- Materiaren egoerak. Propietateak eta aplikazioak. 
- Egoera gaseosoaren legeak. Ekuazioen eta grafikoen erabilera. 
- Disoluzioen propietateak substantzia puruei eta nahasteei aplikatzea. 
-  Termometriaren aplikazioak. Termometroen kalibratzea. 
- Beroaren eta lanaren definizioen benetako aplikazioak. 
- Termodinamikaren aplikazioak: 

o Potentzial kimikoa. 
o Oreka-diagramak. 
o Termokimika. 
o Bero-ahalmena. 

2. Materiaren propietate fisiko-kimikoak. 
- Materiak ikertu beharreko aldagai fisiko-kimikoak: 

o Legeak. Egoera-aldaketak. Eratorritako propietateak. 
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o Egoera gaseosoa: Propietateak eta legeak. Gas baten konprimagarritasuna. Likidotzea. 
o Dilatazio-koefizientea. 
o Egoera likidoa: Propietateak. Lurruntzea. Bero espezifikoa. 
o Egoera solidoa: Propietateak. Ezaugarriak. Kristalizazioa. 
o Fusio-puntua. Fusio-bero sorgorra. Sublimazioa. Sistema eta egitura kristalinoak. 
o Disoluzioak: Solidoen likidotako disolbagarritasuna. Disolbagarritasun-kurbak. 
o Likidoen likidotako disolbagarritasuna. 
o Banaketa-koefizientea. Gasen likidotako disolbagarritasuna. 
o Disoluzioen lurrun-presioa. Oreka-diagramak. Presio osmotikoa. Bi eta hiru osagaiko sistemak. Azeotropoak eta eutektikoak. 
o Disolbagarritasun-diagramak. 

3. Analisi fisiko-kimikoak egitea. 
- Erabil daitezkeen neurgailuen arteko desberdintasunak eta antzekotasunak. 
- Hautatutako neurgailua aukeratzeko erabili diren printzipio teorikoen interpretazioa. 
- Erabili beharreko ekipoen mantentze-lanak eta kalibratzea. 
- Laginak neurgailuaren arabera prestatzea. 
- Laneko prozedurak erabilitako teknikaren arabera deskribatzea eta gauzatzea, analisiaren trazabilitatea eta errepikagarritasuna 

bermatuz. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako 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: Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak 
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