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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA IBILGAILUEN HARRERAKO KUDEAKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF1260 
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 mantentze-lanetako eta lan-kargen banaketako prozesuen 
plangintza 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 LB1, LB6 eta LB8 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ordezko piezen atal baten funtzionamendua antolatzea, banaketa fisikoa ezartzeko eta izakinak kontrolatzeko, eta kudeaketa-ereduak 
aztertzea. 

EI1.1 Biltegiko izakin optimoak zehazteko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Biltegiko izakinen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, eskaera-puntua zehazteko eta izakinak 
baloratzeko. 
EI1.3 Biltegi baten urteko inbentarioa egitea, hainbat aldagai kontuan hartuz (irteerak, sarrerak, hondatutako piezen ehunekoa, etab.). 
EI1.4 Biltegi baten banaketa fisikoa planifikatzea, hauek kontuan hartuz: piezen ezaugarriak, haien eskaerak, lege-arauak eta 
produktuen txandaketa. 
EI1.5 Ibilgailuen ordezko piezen biltegi batean aplikatu beharreko segurtasun-arauak deskribatzea.  

A2: Erosketen programazioa antolatzea, erosketan eragiten duten aldagaiak deskribatzea eta prozesua telematikoki mekanizatzea.  
EI2.1 Eskaera bat egitean kontuan hartu behar diren erosketako aldagaiak deskribatzea —hala nola kalitatea, prezioak, deskontuak 
eta entregatzeko epeak—, eskaintza onena aukeratzeko. 
EI2.2 Hornitzaileen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, eskaerak programatzeko eta merkantzien 
harrera berrikusteko. 

A3: Txostenak, aurrekontuak eta beste dokumentu batzuk egitea, programa informatikoen bidez, eta emaitzak aztertzea. 
EI3.1 Matxuren aurrediagnosia egitea, eta konponketak lantegiko zer eremuri esleitu zehaztea. 
EI3.2 Lan-orriak informatizatzea, eta ibilgailua entregatzeko data adieraztea, lan-kargen eta lantegiaren gaitasunaren arabera; 
ibilgailuaren egoerari buruzko txostena idaztea, kontzeptu hauek barnean dituela: matxuraren kausak, garrantzia, kostuak, 
konponketa egitean hauteman diren beste matxura batzuk. 
EI3.3 Bezeroen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, berrikusketen abisuak, fakturazioa eta beste 
dokumentu batzuk programatzeko. 
EI3.4 Aurrekontuak egitea, programa informatikoen bidez 
EI3.5 Ibilgailuaren egoerari buruzko txosten bat egitea, eta egingo ez diren konponketen berri ematea bezeroari. 

A4: Ibilgailuen mantentze-lanetan eta konponketetan sortzen diren hondakinen tratamendua kudeatzea, agente kutsatzaileak identifikatzea, 
eta ingurumenean dituen eraginak deskribatzea. 

EI4.1 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegiko hondakinen kudeaketa arautzen duen lege-araudia deskribatzea 
EI4.2 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituen lantegi batek sortzen dituen hondakinak identifikatzea, eta arrisku-maila zehaztea. 
EI4.3 Hondakinak toxikotasunaren eta ingurumen-inpaktuaren arabera sailkatzeko organigrama bat egitea. 
EI4.4 Aplikatu beharreko lege-mugak identifikatzea. 
EI4.5 Hondakinak kudeatzeko prozesua zehaztea, baimendutako gestoreen bidez.  EI4.6 Lantegiaren eremuko hondakinak tratatzeko 
eta kontrolatzeko sistemak deskribatzea. 
EI4.7 Lantegiko hondakinak kudeatzeko instalazioak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI4.8 Hondakinen gaikako bilketa kudeatzea. 
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A5: Lantegi batek funtzionatzeko kalitate-planak egitea, kudeaketa-eraginkortasuna, zerbitzuaren gogobetetze-maila eta ingurumen-
inpaktua ezarritako araudiaren aplikazioarekin erlazionatuz. 

EI5.1 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegien kalitatea eta ingurumen-kudeaketa ziurtatzeko arauak deskribatzea. 
EI5.2 Ziurtapen, ikuskaritza eta ikuskaritza-ostekoaren prozesuak deskribatzea. 
EI5.3 Ingurumen-kudeaketaren eta bezeroen gogobetetzearen prozesuen kalitatea baloratzeko adierazleak ezartzea. 
EI5.4 Lantegian egiten diren prozesuetan lortzen den kalitatea zehazteko barne-ikuskaritzarako prozesua zehaztea. 
EI5.5 Ingurumen-kudeaketaren eraginkortasuna zehazteko barne-ikuskaritzarako prozedura ezartzea. 
EI5.6 Bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko barne-ikuskaritzarako prozedura garatzea. 
EI5.7 Kalitatea, ingurumen-kudeaketa eta bezeroaren gogobetetzea hobetzeko plan bat deskribatzea. 

 
Edukiak 
1. Erosketen programazioa 

- Inbentarioak. 
- Izakinen balorazioa. 
- Biltegi-mota eta haren antolakuntza fisikoa. 
- Merkantzien babesa eta kontserbazioa. 
- Biltegia kudeatzeko programa informatikoak. 
- Erosketa-puntu optimoa. 
- Erosketa eta salmentetako urteko helburuak. 

2. Hondakinen kudeaketa 
- Hondakinen kudeaketaren lege-araudia. 
- Hondakinak arriskugarritasun-ezaugarrien arabera sailkatzea eta biltegiratzea. 

• Hondakinen tratamendua eta bilketa. 
• Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren planak eta araudiak. 

- Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegietako prozesuen kalitatea zehazteko araudia. 
- Lantegietako ingurumen-kudeaketa espezifikoari buruzko araudia. 

• Egiaztapena. 
• Ikuskaritza. 
• Ikuskaritza-ostekoa. 

- Bezeroen gogobetetzearen adierazleak. 
3. Dokumentu teknikoak prestatzea  

- Lan-orriak: Datuak hartzea. 
- Lan-kargaren banaketa. 
- Lantegia kudeatzeko programak informatikoak. 
- Aurrekontuak egiteko programa informatikoak. 

• Kalteen balorazioa. 
• Programa informatikoetan datuak sartzea 
• Aurrekontuak egitea 

4. Konponketei buruzko aholkuak ematea 
- Bezeroarekiko komunikazioa. 
- Ibilgailuak hartzeko eta entregatzeko protokoloa 
- Lantegiak kudeatzeko softwarea: 

• Konponketa-aginduak kudeatzeko programak 
• Historiak kudeatzeko programak 
• Konponketak baloratzeko programak  

 
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. 
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Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1259:  Ibilgailuen mantentze-lanetako eta lan-kargen banaketako prozesuen 
plangintza. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola. 
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