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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO ETA LAN-KARGEN 

BANAKETAKO PROZESUEN PLANGINTZA Espezifikoa 
Kodea  UF1259 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ibilgailuen mantentzen-lanetako kudeaketa eta logistika Iraupena 130 

Ibilgailuen harrerako kudeaketa 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen 

mantentze-lanetan (Zeharkakoa). 
Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0137_3 IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK ETA HAIEKIN LOTUTAKO LOGISTIKA KUDEATZEA, 
ERAGINKORTASUN-, SEGURTASUN- ETA KALITATE-IRIZPIDEAK KONTUAN HARTUTA gaitasun-ataleko LB2, LB3, LB4 eta LB5 
lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuen mantentze-lanen planak egitea, eta tartean diren aldagaiak aztertzea, metodoak eta denbora kontuan izanik. 

EI1.1 Denbora aztertzeko teknikak deskribatzea, hala nola kronometratzeak eta ezarritako denbora-tarteak. 
EI1.2 Prozesu baten denbora-tarte ez-produktiboak aztertzea, aintzat harturik eskuragarri dagoen informazioa, segurtasun-arauak eta 
langilearen nekea. 
EI1.3 Prozesu berri bat definitzea edo lehengoa hobetzea, aurretiaz egindako azterketan lortutako datuak kontuan hartuz. 
EI1.4 Esku-hartze bakoitzerako baliabide egokiak definitzea, ziurtatuz prozesuaren alderdi guztiak errespetatzen direla. 

A2: Lana banatzeko planak egitea, lan-kargak instalazio eta ekipoen eraginkortasunarekin erlazionatuz. 
EI2.1 Mantentze-lan motak deskribatzea (prediktiboak, zuzentzaileak eta prebentiboak), eta haietako bakoitzaren ezaugarriak 
zehaztea. 
EI2.2 Lan-karga kontzeptua definitzea; mota desberdinak deskribatzea.  EI2.3 Mantentze-lanen prozesuak programatzea, kontuan 
izanik non, noiz eta nola egiten diren, zer baliabide dauden erabilgarri eta zer lehentasun-irizpideri jarraitu behar zaien. 
EI2.4 Jardueren maiztasun-kurbak egitea. 
EI2.5 Lana banatzeko plan bat egitea, baldintzatzaile teknikoak eta giza baldintzatzaileak kontuan hartuz. 
EI2.6 Ekipoen eta instalazioen mantentze-lan prebentiboen eta prediktiboen grafiko bat egitea, aldizkakotasuna, kostuak eta aukerak 
kontuan hartuz 

A3: Flota handietarako mantentze-lanen planak egitea, haien ezaugarriak eta eskakizunak aztertuz. 
EI3.1 Programatutako mantentze-lanetan berriro definitu beharreko parametroak zehaztea, ibilgailu bakoitzean egin beharreko 
lanaren ezaugarrien arabera. 
EI3.2 Programatutako mantentze-lanetan aldaketak sartzea, ibilgailuen fabrikatzaileak gomendatuta. 
EI3.3 Flotaren mantentze-lan eraginkorrenak lortzeko instalazio, ekipamendu eta giza baliabide optimoak zehaztea.  

A4: Mantentze-lanen planak antolatzea, ibilgailuen historia kontsultatuz. 
EI4.1 Taulak edo irudikapen grafikoak egitea, gorabeherak eta haien aldizkakotasuna adierazteko. 
EI4.2 Aldizkako azterketak direla-eta ibilgailu bakoitza gelditzeko denbora-tartea zehaztea, egin behar diren mantentze-lanen 
arabera. 
EI4.3 Mantentze-lanen plana zehaztea, ezarritako helburuak eta lantegiaren gaitasun produktiboa kontuan hartuz. 

A5: Langileen prestakuntza antolatzea, eta lortu beharreko helburuak zerrendatzea. 
EI5.1 Lortu behar diren helburuak deskribatzea, prozedura guztien ikuspegi orokorra emanez. 
EI5.2 Eraginkortasun-grafikoak egitea, denbora-tarteak, motak eta helburuen lorpena kontuan hartuz. 
EI5.3 Metodo berri bat dela-eta langileek zer prestakuntza-behar dituzten definitzea, eskatutako produktibitatea eta kalitatea lortzeko. 

 
Edukiak 
1. Mantentze-lanen planak 

- Denbora aztertzeko teknikak. 
- Zehaztutako iraupenaren sistemak. 
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- Jarduera baloratzeko teknikak. 
- Langileen lekualdatzeak aztertzeko teknikak. 
- Lan- eta mugimendu-metodoak. 

2. Lanaren banaketa 
- Lan-banaketaren planak. 
- Mantentze-lan motak: prediktiboa, zuzentzailea eta prebentiboa. 
- Lan-kargak.  
- Motak eta dokumentuak. 

3. Mantentze-lanen planen definizioa eta antolakuntza 
- Programatutako mantentze-lanetako parametroak. 
- Gorabeheren kontrola. 
- Aldizkako azterketak. 
- Ezarritako mantentze-lanen plan batean aldaketak egitea. 
- Azterketa historikoak 
- Geldialdien iraupena. 
- Mantentze-lanen plana programatzea eta egitea.  
- Ordezko ibilgailuen kudeaketa.  

4. Langilearen prestakuntzaren antolakuntza  
- Metodoak eta haien ezarpena definitzeko teknikak. 
- Langileei irakasteko teknikak. 
- Helbururako lana  

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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