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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA KARROZERIA JARTZEAREN ETA BERRITZE GARRANTZITSUAK 

EGITEAREN PLANGINTZA ETA GARAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF1255 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ibilgailuen egiturak Iraupena 130 

Egiturazko deformazioen diagnostikoa 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ibilgailuen egitura-elementuen konponketa edo ordezkapena 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Trebakuntza-atal hau bat dator UC0135_3 IBILGAILUEN EGITURAK KONPONTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN 
GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuak berritzean eta karrozak jartzean erabiltzen diren lan-sistemak planifikatzea eta garatzea. 

EI1.1 Lantegia antolatzea: lan-eremuetan banaketa-planak egitea, martxan jartzeko eskakizunak aztertzea, eta lan-kargak giza 
baliabideekin eta baliabide materialekin lotzea. 
EI1.2 Ordezko piezen eremua antolatzea: biltegi baten banaketa fisikoa eta izakinen kontrola planifikatzea, urteko inbentarioa egitea 
eta baliabide informatikoekin datu-base bat sortzea. 

A2: Multzo osoaren eraginkortasunean bete beharreko araudiak, legediak eta prozedurei buruzko informazio teknikoa aztertzea.  
EI2.1 Karrozak jartzeari eta berritze garrantzitsuak egiteari buruz fabrikatzaileak ematen duen informazioa hautatzea. 
EI2.2 Karrozeria jartzeari buruzko araudia eta indarrean dagoen legedia hautatzea. 
EI2.3 Multzo osoari lotutako programa informatikoa hautatzea. 
EI2.4 Transformazioak egiteko krokisak eta planoak egitea. 

 Sortzen diren ohiko arazoak identifikatzea. 
 Egin beharreko lanei eragiten dieten baimenen inguruko erabakiak hartzea. 

A3: Egiaztatzea eta ziurtatzea azken eraginkortasunaren garapena bat datorrela indarrean dagoen araudiarekin eta bezeroak eskatutako 
berritzearekin. 

EI3.1 Ordezko piezak aztertzea, fabrikatzailearen, posizioaren, kokapenaren eta erresistentziaren arabera. 
EI3.2 Egiaztatzea ezarritako berritze-lanak egin direla, eskatutako kalitate-estandarrak betez. 
EI3.3 Egiaztatzea ibilgailuaren egitura-elementuak tolerantziaren barruan daudela. 
EI3.4 Lanetan ezarritako doikuntzei jarraitu zaien begiratzea. 
EI3.5 Egiaztatzea kaltetutako sistema mekanikoak ondo konpondu edo ordezkatu direla. 
EI3.6 Egindako lanen itxura estetikoak eta azken kalitateak ibilgailuari behar dituen ezaugarriak ematen dizkien begiratzea. 

 
Edukiak 
1. Plangintza eta garapena 

- Lantegiaren antolamendua: Plangintza. 
- Lantegiko instalazio orokorrak. 
- Karrozeria-, pintura- eta mekanika-arloetako lanaren egituraren planifikazioa. 
- Eragiketa- eta kudeaketa-ratioak kontrolatzeko metodoa. 
- Ordezko piezen arloa antolatzeko metodoa. 
- Plangintzari eta garapenari lotutako sistema informatikoak. 

2. Informazioa hautatzeko metodoak eta teknikak 
- Krokisak eta planoak egiteko metodoa. 
- Fabrikatzailearen informazioa erabiltzeko metodoa. 
- Programa informatikoak: Erabilera eta menderatzea. 
- Azken eraginkortasuna begiratzeko teknika. 

3. Berritzearen azken eraginkortasuna 
- Ordezko piezak begiratzeko teknika. 
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- Egitura-elementuak begiratzeko teknika.  
- Ezarritako doikuntzak begiratzeko metodoa. 
- Sistema mekanikoen egiaztapena. 
- Berritzearen itxura eta azken kalitatea begiratzeko teknika.  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1254: Ibilgailuen egitura-elementuen konponketa edo ordezkapena. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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