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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA ITSASGARRIAK JARTZEA 
Iraupena 60 

Espezifikoa 

Kodea  UF0953 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 

Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailuen gainazalen txukunketa eta apainketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazalen pertsonalizazioa eta apainketa Iraupena 270 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Zerrendak eta errotuluak pintatzea eta aerografoz pintatzea  

Iraupena 

90 

Pertsonalizazio-teknikak eta tunning-a 90 

Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa ibilgailuen 
mantentze-lanetan (Zeharkakoa) 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0625_2 GAINAZALAK PERTSONALIZATZEA ETA APAINTZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-
burutzapenarekin, ekipo informatikoen bidez irudiak lortzeko teknikei dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kasu praktiko batean, baliabide digitalen bidez itsasgarriak diseinatzea eta fabrikatzea.  

EI1.1 Itsasgarriak jarriko zaizkion ibilgailuaren irudiaren diseinua bektorizatzea. 
EI1.2 Irudi digitala biniloan egitea, ibilgailuan jartzeko. 

� Itsasgarrietarako erabiltzen diren biniloen ezaugarriak eta erabilerak ezagutzea. 

� Diseinua biniloan egitea inprimatzeko eta ebakitzeko plotterrarekin. 

� Binilo-garraiagailuak erabiltzea. 
EI1.3 Irudiak programa informatiko bidez behar bezala manipulatzea.  

A2: Itsasgarriak transferitzeko metodologia baliatzea. 
EI2.1 Itsasgarriak hezean jartzea. 
EI2.2 Itsasgarriak beroa emanez jartzea. 
EI2.3 Itsasgarriak gainazal leunetan jartzea. 
EI2.4 Itsasgarriak gainazal konkordunetan jartzea. 
EI2.5 Itsasgarriak gainazal barrunbedunetan jartzea. 
EI2.6 Itsasgarriak karrozeriara transferitzeko produktuak identifikatzea. 

A3: Beirak tindatzea. 
EI3.1 Beirak tindatzeko itsasgarriei buruzko araudia ezagutzea. 

� Europako legedia. 

� Espainiako legedia. 

� IATko eskakizunak. 
EI3.2 Orri itsasgarriak jartzeko teknikak erabiltzea: 

� Kristal mugikorretan. 

� Beira finkoetan. 
EI3.3 Itsasgarriak kristaletara transferitzeko produktuak behar bezala identifikatzea eta erabiltzea. 

 

Edukiak 

1. Itsasgarriak jartzea eta transferitzea 
– Itsasgarrietarako biniloak eta polimeroak.  
– Euskarriaren prestaketa. 
– Enkoadraketa. 
– Transferitzeko metodoak. 
– Ibilgailua babestea eta akabera. 
– Biniloak jartzeak eragindako akatsak eta haien konponketa. 

2. Irudiak tratatzeko eta bektorizatzeko erreminta digitalak 
– Photoshop. 
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– Corel Draw. 
– Adobe Ilustrator. 
– Frenad. 
– Arcut. 
– FlexiStater. 

3. Beirak jartzeko materialei buruzko araudiak 
– EEEko direktibak eta gomendioak. 
– Espainiako eta autonomia-erkidegoko araudiak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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: Ibilgailuen gainazalen txukunketa eta apainketa 


