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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA PARAMETRO FISIKO-KIMIKOEN ANALISIETAN TXOSTENAK 

INTERPRETATZEA Baldintzatua 
Kodea  UF0223 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Saiakuntza fisiko-kimikoak Iraupena 130 

Saiakuntza fisiko-kimikoetarako laginak eta ekipoak prestatzea 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Parametro fisiko-kimikoen zehaztapena 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0057_3: SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA ETA EMAITZEN BERRI 
EMATEA gaitasun-ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Parametro fisiko-kimikoen analisietan lortutako emaitzak interpretatzea eta dagokion txostena egitea. 

EI1.1 Datuak lagin- eta saiakuntza-motaren arabera euskarri egokian erregistratzea, eta emaitzak unitate egokietan lortzeko behar diren 
zenbakizko kalkuluak egitea. 
EI1.2 Neurtutako propietatearen arabera, erregistroak aztertzea eta laginaren purutasuna baloratzea. 
EI1.3 Egindako analisiaren informazioa erregistratzea eta interpretatzea emaitzaren errepikagarritasuna eta baliozkotasuna ziurtatzeko. 
EI1.4 Lortutako emaitzen txostena idaztea, bertan jasoz erabilitako metodoa, teknika, emaitzen balorazioa eta saiakuntzan gertatu diren 
gorabehera esanguratsuenak. 
EI1.5 Substantziaren ezaugarriak zehazteko, konstanteen eta propietateen taulak erabiltzea, eta emaitzen baliozkotasunari buruzko 
erabakia hartzea. 
EI1.6 Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 
EI1.7 Laborategiari dagozkion errore-kausak erregistratzea. 

 
Edukiak 
1.  Parametro fisiko-kimikoen analisian lortutako erregistroak antolatzea eta interpretatzea. 

- Parametro fisiko-kimikoen analisian lortutako erregistroak antolatzea eta lortutako datuen trazabilitatea ziurtatzea. 
- Kalkuluak egitea eta haien balorazioa egitea. - Unitate-bihurketak egitea eta unitateen bihurketa-faktoreak erabiltzea. 
- Saiakuntzetako purutasunari dagozkion emaitzak interpretatzea. 

2.  Parametro fisiko-kimikoen analisietan txostenak egitea eta ebaluatzea. 
- Txostenak egitea. Edukiak eta trazabilitatea. 
- Txostenei dagozkien taulak, datuak eta grafikoak erabiltzea. 
- Txostenetan jasotako informazioaren baliozkotasuna ebaluatzea. 
- Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 

o - Emaitzen tratamendu estatistikoa eta errore-kausen erregistroa. 
 

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. 
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– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 
den araudiaren arabera. 

 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0222 Parametro fisiko-kimikoen zehaztapena 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak 
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