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IZENA
JOSTE-TRENETAKO ERAGIKETAK

KODEA
ARGC0209

LANBIDE-ARLOA
Arte grafikoak.

LANBIDE-EREMUA
Koadernaketa industriala

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ARG290_2 Joste-trenetako eragiketak (1135/2007 EDa, 2007ko abuztuaren 31koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Makinak prestatzeko eta kontrolatzeko lanak egitea tartekatuz edo alanbrez josiz eta altxatuz edo landare-hariz josiz, eta
prozesu grafikoan esku hartzea ezarritako produktibitatearen eta kalitatearen arabera, lan-arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko planak aplikatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0200_2: Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta produktibitate-baldintzetan jardutea.
- UC0691_2: Lehengaiak eta produktu osagarriak koadernaketarako prestatzea.
- UC0926_2: Parametroak doitzea, ekipoak sinkronizatzea eta grapaz koadernatzea.
- UC0927_2: Parametroak doitzea, elementuak nibelatzea, altxatzea eta landare-hariz jostea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Industria grafikoan egiten du lan, postinprimaketaren edo koadernaketa industrialaren sailean. Inprimaketa-,
postinprimaketa- eta koadernaketa-enpresetan. Antolakuntza-maila eta maila teknologiko desberdinetako enpresa
ertain edo handietan. Enpresa publikoetan zein pribatuetan. Haren taldeak banakako zein taldeko zereginak
garatzen ditu joste-trenetako eragiketei dagokienez. Antolakuntzari dagokionez, erdi-mailako agintari baten mende
dago oro har. Normalki, besteren kontura egiten da lan.

Ekoizpen-sektoreak
Arte grafikoen sektorea. Koadernaketa-azpisektore propioa osatzen dute, edo prozesu grafiko osoa duten enpresen
zati dira —enpresa horietan daude prozesu grafikoaren gainerako faseak—.

Lanbideak edo lanpostuak
6

Grapaz koadernatzeko makinen makinaria.
Altxatzeko makinen eta hari-landarez josteko makinen makinaria.
Landare-hariz josteko makinaren gidaria.

Joste-trenetako eragiketak

Kaierak josteko makinaren operadorea.
Altxatzeko makinaren operadorea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0200_2 (ZEHARKAKOA)
Arte grafikoetako prozesuak.

ORDUAK

100

MF0691_2 (ZEHARKAKOA)
Koadernaketarako materialak eta
produktuak

80

MF0926_2
Grapaz koadernatzea.

90

MF0927_2
Altxatzea eta landare-hariz jostea

90

MP0271
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen
modulua joste-trenetako eragiketetan.

120

ORDUAK, GUZTIRA

480

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0241 Arte grafikoetako faseak eta
prozesuak

40

UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan

30

UF0509 Laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzioa industria
grafikoan

30
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1. gaitasun-atala:
PROZESU GRAFIKOAN, SEGURTASUN-, KALITATE- ETA
PRODUKTIBITATE-BALDINTZETAN JARDUTEA
Kodea: UC0200_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Prozesu grafikoa osoki egiaztatzea eta jarraitzea lan-fluxuen bidez bere fase guztietan (aurreinprimaketa,
inprimaketa eta postinprimaketa), estandarizazioa eta komunikazioa bitarteko dituela, kalitatea eta produktibitatea
lortzeko, ezarritako zehaztapenei jarraikiz.
BI1.1 Prozesu grafikoaren segimendua lan-fluxuen bidez egiten da, plangintza, automatizazioa, prozedurak eta
ekoizpenaren inguruneari eragiten dioten beste faktore batzuk errazteko.
BI1.2 Faseak estandarizatuz eta komunikatuz, prozesuaren azken emaitza eraginkorra izatea lortzen da.
BI1.3 Prozesu grafikoaren faseak aztertzeko, haren elementuak zehazten dira, eta elementu horietako bakoitzaren
erabilera eta sekuentzia aplikatzen dira.
BI1.4 Aurreinprimaketarako hautatutako parametroak eta elementuak zehaztapen teknikoei jarraikiz egiaztatzen
dira.
BI1.5 Inprimaketa-sistema bat dator erabilitako euskarriarekin eta lortu nahi den produktuarekin.
BI1.6 Erabilitako euskarriak, jarraitutako prozesuak eta erabilera-beharrek baldintzatzen dute zer akabera
aplikatuko den, zehaztapen teknikoei jarraikiz.
BI1.7 Hautemandako anomaliak kontuan hartzen dira, beharrezko neurri prebentibo eta zuzentzaileak har
daitezen.
BI1.8 Segurtasun-, higiene- eta ingurumen-araudia kontuan hartuz eta aplikatuz gauzatzen dira prozesu
grafikoaren fase guztiak.
LB2: Arte grafikoen prozesuan kalitatea kontrolatzeko metodoak aplikatzea zehaztutako produktua lortzeko, indarrean
dauden arauei eta estandarrei jarraikiz.
BI2.1 Produktu grafikoaren ekoizpen-faseetan kalitatearen funtsezko kontzeptuak kontuan hartuz egiten da
produktua.
BI2.2 Prozesuaren fase bakoitzeko kalitate-ezaugarri esanguratsuenak aldagaien eta atributuen arabera
identifikatzen dira.
BI2.3 Kalitatea metodikoki kontrolatzen da, ezaugarri bakoitzari dagozkion kontrol-elementuak erabiliz.
BI2.4 Kalitate-irizpideak aplikatzen dira zehaztutako kalitate- eta tolerantzia-mailen arabera.
BI2.5 Kontrol-maiztasunak aplikatzen dira kontrolatu beharreko ezaugarri-motaren eta lortu beharreko unitatekopuruaren arabera.
BI2.6 Kalitate-kontrolaren emaitzak eta gertakariak dagozkien kontrol-orrietan jasotzen dira.
BI2.7 Lortu nahi diren koloreak eta tonuak kolore-parametroen eta -neurrien arabera lortzen dira.
BI2.8 Neurketa-aparatuak behar diren balioen berariazko beharren arabera erabiltzen dira.
BI2.9 Irudi-transferentzia puntu-aldakuntzaren eta kontrastearen arabera aztertzen da.
LB3: Produktu grafikoen ezaugarriak zehaztea ekoizpen-prozesu egokia hautatzeko, eskura dauden elementuak eta
araudi aplikagarria kontuan izanik.
BI3.1 Produktu grafikoak beren ezaugarri funtzional eta komunikatiboen arabera identifikatzen dira.
BI3.2 Produktu grafikoen erlazio funtzionalak eta teknologikoak haien elementuen arabera ezartzen dira.
BI3.3 Produktu grafikoak originalen, zirriborroen eta maketen arabera definitzen dira.
BI3.4 Produktu grafikoek ezarritako zehaztapen teknikoak betetzen dituzte.
BI3.5 Produktu grafikoei esker, enpresak baldintza lehiakorrei euts diezaieke.
BI3.6 Produktu grafikoen ezaugarri fisiko-kimikoek kontuan hartzen dituzte ingurumen-araudien eta laneko
segurtasun- eta higiene-araudien murriztapenak.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak. Inprimagailuak. Komunikazio-estandarrak. Lan-fluxuak. Argi normalizatudun idazmahaia.
Neurketarako eta kontrolerako tresnak: dentsitometroa, tipometroa, hari-zenbatzailea, kolorimetroa, espektrofotometroa.
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Produktuak eta emaitzak
Kalitate-kontroleko gertakariak. Kontrol-orriak. Prozesuetan anomaliak edo akatsak identifikatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ekoizpen-agindua. Aurreinprimaketarako, inprimaketarako eta postinprimaketarako ekipoen eta makinen dokumentazio
teknikoa. Segurtasun-, higiene- eta ingurumen-araudia. Kalitate-estandarrak eta -arauak. Lagin baimenduak. Fitxa
teknikoak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Kontrol-planak.

2

2. gaitasun-atala:
LEHENGAIAK ETA PRODUKTU OSAGARRIAK KOADERNAKETARAKO
PRESTATZEA
Kodea: UC0691_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lan-aginduak interpretatzea lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzeko, eta lana kalitate- eta produktibitateirizpideekin egitea.
BI1.1 Lan-aginduan agertzen den informazio teknikoa eta ekoizpen-informazioa interpretatzen da lehengaiak eta
produktu osagarriak (paperak, kartoiak, kolak, altzairuzko haria, haria, larruak, telak) eta erabili beharreko ekipo
osagarriak (eskorgak, soka jartzeko makinak, prezintuak, paletak eta kaxak) prestatzeko.
BI1.2 Lehengaiak prestatzeko eragiketak enpresak ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz egiten dira.
BI1.3 Maketa, proba edo eredu gisa balio duen beste edozein produktu lan-aginduko argibideekin egiaztatzen da,
lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzean akatsik egin ez dadin.
LB2: Kaier inprimatuak berrikustea, koadernaketa-prozesuetan haien kalitatea bermatzeko.
BI2.1 Kaier inprimatuak egiaztatzen dira haien foliazioa, trazadurak, berariazko neurriak, birpintatzeko aukerak,
zimurrak, tolestearekiko erresistentzia, zuntzaren norabidea, toleste-haustura eta abar kalitatekoak direla
bermatzeko.
BI2.2 Kaier inprimatuak berrikusten dira inprimaketa-fasean gertatu ahal izan diren akatsak hautemateko eta neurri
zuzentzaileak har daitezen jakinarazteko.
BI2.3 Kaierak berrikusten dira haien posizionamendua eta makinan nola sartuko diren zehazteko eta erregistrogidekin doitzeko.
LB3: Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzea, tiradarekin jarraitzea berma dadin.
BI3.1 Lehengaien eta produktu osagarrien kopurua eta kalitatea egiaztatzen dira ekoizpen-aginduarekin bat
datozela bermatzeko.
BI3.2 Lehengaiak modu ordenatuan pilatzen dira makinaren ingurunean, ekoizpenarekin etenik gabe jarraitzea
berma dadin, enpresak ezarritako segurtasun-, osasun- eta ingurumen-planari jarraikiz.
BI3.3 Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzen dira koadernaketa-prozesua osatzen duten makinetan
sartzea eta haietatik pasatzea ziurtatzeko ezarritako lan-metodoei jarraikiz.
BI3.4 Produktu osagarrien parametroak (biskositatea, tenperatura, nahasketak) neurtuz, behar diren kalitatezehaztapenetara egokitzen dira.
BI3.5 Produktu osagarriak modu ordenatuan kontserbatzen eta biltegiratzen dira, errazago aurkitu daitezen.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Paperaren hezetasuna kontrolatzeko makinak, eskuairak, flexometroak. Ekipo osagarriak.

Produktuak eta emaitzak
Lehengaien, produktu osagarrien eta kaier inprimatuen kalitatea kontrolatzea. Koadernaketarako pilatutako eta
prestatutako paperak, telak, larruak, kartoiak eta kartoi meheak. Produktu osagarriak: koadernaketarako prestatutako
kolak, hariak, altzairuzko haria.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Lehengaien dokumentazio teknikoa. Maketak. Lanpostuan aplikatzekoak diren segurtasun- eta osasunaraudiak eta ingurumena babestekoa. Kalitate-estandarrak.

3

3. gaitasun-atala
PARAMETROAK DOITZEA, EKIPOAK SINKRONIZATZEA ETA GRAPAZ
KOADERNATZEA
Kodea: UC0926_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lan-aginduak beharrezko argibideak eta datuak jasotzen dituela egiaztatzea alanbrez josteko makina prestatzeko
eta, ondoren, tirada hasteko.
BI1.1 Lan-aginduaren osagarri den eredua edo maketa makina prestatzen hasi aurretik egiaztatzen da, lanaginduko datuekin bat datorren ikusiz, eta kaier-kopurua, topatzeak, dekalajeak eta abar egiaztatzen dira.
BI1.2 Lan-aginduan definitutako kalitate-kontrolak identifikatzen dira, eta haien ezaugarriak interpretatzen dira.
BI1.3 Lan-aginduan agertzen diren argibide teknikoak baliozkotzat jotzen dira, makina prestatzen hasi ahal izateko.
BI1.4 Pilatzeen, akaberen eta etiketen motei buruzko argibide teknikoak lan-aginduan agertzen direla egiaztatzen
da.
LB2: Alanbrez josteko makinaren eta ekipo osagarrien mekanismoak doitzea eta sinkronizatzea, haiek martxan jar
daitezen lanaren ezaugarri teknikoen eta erabiliko diren materialen arabera.
BI2.1 Hornitutako kaierak begiz egiaztatzen dira, eta ikusten da ez dutela anomaliarik ondorengo ekoizpenprozesua zailduko duenik, hala nola birpintatzea, toleste-hausturak eta zimurrak, eta haiek elikatzeko leku egokian
jartzen dira.
BI2.2 Eredua edo maketa eta koadernatu beharreko produktua aldez aurretik alderatu eta egiaztatzen dira,
produktuaren lagin bat eginez eta orrialde-zenbaketa, tamaina eta marjinak egokiak direla egiaztatuz.
BI2.3 Lana osatzen duen kaier-kopuruagatik behar ez diren eta, hargatik, erabiliko ez diren estazioak ezeztatu
egiten dira, gorabeherak saihesteko.
BI2.4 Altxatze-estazioak prestatzen dira eskuairak, aspirazio-bentosak, kaier aldatuaren kontrol optikoak eta
kaierak erortzeko erretilua ezarriz.
BI2.5 Papera elikatzeko estazioak prestatzen dira kaier bakoitzaren eta estalkiaren tartekatuaren oina edo burua
bat datorrela egiaztatuz, eta haiek ondo kokatuta daudela bermatzen da.
BI2.6 Grapa-kopurua, haien kolokazioa, grapatzen duten buruek egiten duten presioa eta haiek elikatzen dituen
alanbre-mota bat datoz egin beharreko lanaren ezaugarri teknikoekin.
BI2.7 Hiru aldeko gillotina produktuaren neurrien arabera prestatzen da, gidak formatuaren eta ebaki beharreko
produktuaren arabera doituz eta sumila ebakiko den euskarriaren arabera nibelatuz.
BI2.8 Ebakitzeko hortzak berrikusi egiten dira, eta, akatsik izanez gero (besteak beste, koskak edo bizarrak),
aldatu egiten dira.
BI2.9 Erregistro-elementuak, gidak, haztagailuak, grapen kontrolak eta lerrokatze-kontrolak egiaztatzen dira
sinkronizatuta daudela ziurtatuz eta ondo funtzionatzen dutela bermatuz.
BI2.10 Pilatze- eta irteera-sistemen elementuak eta mekanismoak doitzen dira eta ondo funtzionatzen dutela
egiaztatzen da; ekoizten ari den lanaren arabera egiten da hori.
BI2.11 Doitze-eragiketa guztiak beharrezko neurriak aplikatuz egiten dira, lan-arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko planetan jasotako argibideei jarraikiz.
LB3: Produktu grapatua lortzeko tirada egitea lan-aginduko argibideei jarraikiz, makinen errendimendu optimoa lortuz,
aurreikusitako kalitate-kontrolak eginez eta ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz.
BI3.1 Makinen funtzionamendu orokorra tiradan zehar egiaztatzen da, haren elementuak berrikusiz eta anomaliak
zuzenduz.
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BI3.2 Ekoizpenerako behar diren materialak (besteak beste, kaierak, alanbrea, zumitzak…) alferrikako geldialdiak
saihesteko moduan pilatzen eta elikatzen dira.
BI3.3 Kalitate-kontrola egiten da enpresak lan-mota jakin baterako ezarritako maiztasunaren arabera edo lanaginduko argibideei jarraikiz, eta tiradan zehar emaitzen uniformetasuna bermatzen da, egon litezkeen urradurei
eta arraste-markei behatuz batik bat.
BI3.4 Kontrolatu beharreko aleak enpresa bakoitzaren argibideei edo lan-aginduko kontrol-argibideei jarraikiz
gordetzen dira.
BI3.5 Kalitateari buruzko datuak erregistratzen dira balio estandarrekin alderatzeko.
BI3.6 Tiradan zehar makinaren abiadura optimoari eusten zaio, eta gertakariak erregistratu eta informatu egiten
dira.
BI3.7 Ekoizpenari buruzko datuak identifikatu eta erregistratu egiten dira, ekoizpen- eta kostu-planak kontrolatzen
laguntzeko.
BI3.8 Makina erabiltzen da lan-arriskuak prebenitzeko planean zehaztutako segurtasun-arauak betez.
BI3.9 Tiradan sortutako hondakinak ingurumena babesteko planean agertzen diren argibideei jarraikiz tratatzen
dira.
LB4: Grapatutako produktuetan zumitza jartzea eta/edo produktuak kaxetan edo paletetan jartzea garraioari begira,
haien osotasuna ziurtatuz eta edukiaren informazioa argi eta garbi erakutsiz.
BI4.1 Grapatutako produktuei zumitza jartzen zaie eta paketatu edo kaxetan sartzen dira lan-aginduko argibideei
jarraikiz, eta makina osagarriak behar bezala erabiltzen dira ekoizpena gelditu ez dadin.
BI4.2 Grapatutako produktuak paletetan jartzen dira lan-aginduko argibideei jarraikiz, eta kontu izaten da erabili eta
garraiatuko direnean hondatu ez daitezen.
BI4.3 Kaxei eta/edo paletei kartelak jartzen zaizkie lan-aginduko argibideei jarraikiz; hala, ekoizpenaren kontrola
errazten da eta haiek identifikatzea errazten da.
BI4.4 Paketatutako produktuak kartelekin identifikatzen dira; karteletan, paketatutako aleen modeloa eta kopurua
adierazten dira, baita haiek identifikatzeko behar den informazioa ere.
BI4.5 Zumitza jartzeko makinak eta ekipo osagarriak segurtasun-neurriak errespetatuz maneiatzen dira.
LB5: Lehen mailako mantentze-lanak egitea eta segurtasun-sistemak egiaztatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz
grapatze-makinek prest jarraitu dezaten.
BI5.1 Aldizkako koipeztaketa makinaren fabrikatzailearen argibideei jarraikiz egiten da.
BI5.2 Zirkuituen, grapatze-buruen eta aire-iragazkien funtzionamendua egiaztatzen da ezarritako mantentze-arauei
jarraikiz.
BI5.3 Makinen osagaiek eta erreminta osagarriek mantentze-araudian ezarritako garbitasun-mailei eusten diete.
BI5.4 Lehen mailako mantentze-lanak aurreikusitako planei jarraikiz eta behar diren datuak prozeduretan
erregistratuz egiten dira.
BI5.5 Segurtasun-sistemak egiaztatzen dira makinak eta ekipo osagarriak segurtasun-baldintza optimoetan
edukitzeko.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekoizpen-baliabideak. Tartekatzeko edo alanbrez josteko makinak, hiru aldeko gillotina. Ekipo osagarriak: pilatzeko
makina, zumitza jartzeko makina eta soka jartzeko makina. Kaierak. Alanbrea. Zumitzak. Kartelak. Paletak. Baliabide
informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Bukatutako aldizkari edo liburuxka grapatuak. Ondorengo ekoizpen-prozesurako aldizkariak edo liburuxkak. Bukatutako
aleak, bezeroari zuzenean emateko. Kaier tartekatuak. Alanbrez jositako kaierak. Makinak eta ekipo osagarriak doitzea
eta sinkronizatzea. Zumitza jarri zaien eta paletetan jarri diren produktuak. Produktuaren kalitate-kontrola. Lehen mailako
mantentze-lanak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-parteak. Makinaren fabrikatzailearen gida-liburuak. Lan-aginduak. Ereduak. Ferroak. Lan-arriskuak prebenitzeko eta
ingurunea babesteko planak. Produktu osagarrien fitxa teknikoa eta mantentze-fitxak. Kalitate-estandarrak.
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4. gaitasun-atala
PARAMETROAK DOITZEA, ELEMENTUAK NIBELATZEA, ALTXATZEA
ETA LANDARE-HARIZ JOSTEA
Kodea: UC0927_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lan-aginduak beharrezko argibideak eta datuak jasotzen dituela egiaztatzea altxatzeko makinan eta landare-hariz
josteko makina prestatzeko eta, ondoren, tirada hasteko.
BI1.1 Lan-aginduaren osagarri den eredua edo maketa makina prestatzen hasi aurretik egiaztatzen da lanaginduko datuekin bat datorren ikusiz, eta kaier-kopurua, orrialde-zenbaketa eta abar egiaztatzen dira.
BI1.2 Lan-aginduan definitutako kalitate-kontrolak identifikatzen dira, eta haien ezaugarriak interpretatzen dira.
BI1.3 Lan-aginduan agertzen diren argibide teknikoak baliozkotzat jotzen dira, makina prestatzen hasi ahal izateko.
BI1.4 Pilatzeen, akaberen eta etiketen motei buruzko argibide teknikoak lan-aginduan agertzen direla egiaztatzen
da.
LB2: Altxatzeko makina prestatzea eta produktu altxatua lortzeko tirada egitea lan-aginduko argibideei jarraikiz, makinen
errendimendu optimoa lortuz, aurreikusitako kalitate-kontrolak eginez eta ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz.
BI2.1 Hornitutako kaierak begiz egiaztatzen dira, eta ikusten da ez dutela anomaliarik ondorengo ekoizpena
zailduko duenik.
BI2.2 Papera elikatzeko estazioak prestatzen dira kaier bakoitza altxatzean oina edo burua bat datorrela
egiaztatuz, eta haiek ondo kokatuta daudela bermatzen da.
BI2.3 Lana osatzen duen kaier-kopuruagatik behar ez diren eta, hargatik, erabiliko ez diren estazioak ezeztatu
egiten dira, gorabeherak saihesteko.
BI2.4 Kaierak makinaren oinean pilatzen dira, eta haietako bakoitza bere signaturari dagokion estazioan ezartzen
da.
BI2.5 Estazio bakoitzean kaierak elikatzen dira alferrikako geldialdiak saihesteko moduan.
BI2.6 Altxatzea makinaren abiadura optimoari eutsiz egiten da, egiaztaturik estazio bakoitzak kaier bat erortzen
uzten duela iraganaldi bakoitzean.
BI2.7 Kalitate-kontrola egiten da enpresak lan-mota jakin baterako ezarritako maiztasunaren arabera edo lanaginduko argibideei jarraikiz, eta tiradan zehar emaitzen uniformetasuna bermatzen da.
BI2.8 Kontrolatu beharreko aleak enpresa bakoitzaren argibideei edo lan-aginduko kontrol-argibideei jarraikiz
gordetzen dira.
BI2.9 Kalitateari buruzko datuak erregistratzen dira balio estandarrekin alderatzeko.
BI2.10 Altxatutako kaieren gidatze-, pilatze- eta irteera-sistemen elementuak eta mekanismoak doitzen dira, eta
ondo funtzionatzen dutela egiaztatzen da.
BI2.11 Altxatutako kaierak prestatzen dira bata bestetik bereiziz; horretarako, begiz identifikatzen dira landare-hariz
josteko prozesurako txartelei esker.
BI2.12 Makina erabiltzen da lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko planetan zehaztutako
segurtasun-arauak betez.
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LB3: Josteko makinaren mekanismoak erregulatzea eta doitzea hura martxan jartzeko, lanaren ezaugarri teknikoen eta
erabiliko diren materialen arabera.
BI3.1 Hornitutako kaieren edo blokeen altxatzeak begiz egiaztatzen dira, eta ikusten da signatura guztiak dagokien
ordenan daudela eta ez dutela anomaliarik ondorengo ekoizpena zailduko duenik.
BI3.2 Josi beharreko produktuaren eta ereduaren artean egon litezkeen desberdintasunak aldez aurretik
egiaztatzen dira, produktuaren lagin bat eginez eta ereduarekin edo maketarekin alderatuz.
BI3.3 Lanaren parametroak (besteak beste, koadernoaren neurriak, kaier-kopurua, kaier bakoitzaren orrialdekopurua, koadernoaren irekiera-mota eta liburuaren orrialde-kopurua) ordenagailuan edo makinaren agintepanelean sartzen dira.
BI3.4 Eskuairak doitzen dira neurriak kaieren elikatze-estazioan sartuz.
BI3.5 Kaierak garraiatzeko eta irekitzeko doikuntza bentosen aspirazioa edo bultzagailuaren edo pintzaren luzera
erregulatuz egiten da.
BI3.6 Astoa, orratzak, puntzoiak eta kakoak josiko den paperaren ezaugarriak kontuan hartuz doitzen dira.
BI3.7 Jostura-kopurua, josteko buruen posizioa eta egiten duten presioa eta hari-mota bat datoz lan-aginduko
zehaztapenekin eta/edo egingo den lanarekin.

Joste-trenetako eragiketak

BI3.8 Pilatze- eta irteera-sistemen elementuak eta mekanismoak doitzen dira, eta ondo funtzionatzen dutela
egiaztatzen da.
LB4: Produktu josia lortzeko tirada egitea lan-aginduko argibideei jarraikiz, makinen errendimendu optimoa lortuz,
aurreikusitako kalitate-kontrolak eginez eta ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz.
BI4.1 Makinaren funtzionamendu orokorra tiradan zehar egiaztatzen da, haren elementuak berrikusiz eta
anomaliak zuzenduz.
BI4.2 Ekoizpenerako behar diren materialak (besteak beste, kaierak eta haria) alferrikako geldialdiak saihesteko
moduan pilatzen eta elikatzen dira.
BI4.3 Kalitate-kontrola egiten da enpresak lan-mota jakin baterako ezarritako maiztasunaren arabera edo lanaginduko argibideei jarraikiz, eta tiradan zehar emaitzen uniformetasuna bermatzen da.
BI4.4 Kontrolatu beharreko aleak enpresa bakoitzaren argibideei edo lan-aginduko kontrol-argibideei jarraikiz
gordetzen dira.
BI4.5 Kalitateari buruzko datuak erregistratzen dira balio estandarrekin alderatzeko.
BI4.6 Tiradan zehar makinaren abiadura optimoari eusten zaio, eta gertakariak erregistratu eta informatu egiten
dira.
BI4.7 Ekoizpenari buruzko datuak erregistratu egiten dira ekoizpen- eta kostu-planak kontrolatzen laguntzeko, eta
behar diren datu guztiak identifikatzen dira.
BI4.8 Makina erabiltzen da lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko planetan josketa-lanei buruz
zehazten diren segurtasun-arauak betez.
BI4.9 Lanpostuan sortutako hondakinak indarrean dagoen ingurunea babesteko planari jarraikiz tratatzen dira.
LB5: Jositako produktuak paletetan jartzea barne-garraioari begira, haien osotasuna ziurtatuz eta edukiaren informazioa
argi eta garbi erakutsiz.
BI5.1 Jositako produktuak paletetan jartzen dira lan-aginduko argibideei jarraikiz, eta kontu izaten da erabili eta
garraiatuko direnean hondatu ez daitezen.
BI5.2 Paletei kartelak jartzen zaizkie lan-aginduko argibideei jarraikiz; hala, ekoizpenaren kontrola errazten da eta
haiek identifikatzea errazten da.
BI5.3 Gurpilaren soberakina pilatu, identifikatu eta biltegiratu egiten da, ondorengo prozesuetan kaieren bat
berreskuratu behar bada ere.
LB6: Lehen mailako mantentze-lanak egitea eta segurtasun-sistemak egiaztatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz
altxatzeko makinak eta landare-hariz josteko makinak prest jarraitu dezaten.
BI6.1 Aldizkako koipeztaketa makinaren fabrikatzailearen argibideei jarraikiz egiten da.
BI6.2 Zirkuituen, josteko buruen eta aire-iragazkien funtzionamendua egiaztatzen da ezarritako mantentze-arauei
jarraikiz.
BI6.3 Makinen osagaiek eta erreminta osagarriek mantentze-araudian ezarritako garbitasun-mailei eusten diete.
BI6.4 Lehen mailako mantentze-lanak aurreikusitako planei jarraikiz eta behar diren datuak prozeduretan
erregistratuz egiten dira.
BI6.5 Makinak eta ekipo osagarriak ezarritako segurtasun-baldintzetan edukitzen dira, eta segurtasun-sistemak
erregulartasunez egiaztatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekoizpen-baliabideak. Altxatzeko makinak eta landare-hariz josteko makinak. Ekipo osagarriak: pilatzeko makinak.
Baliabide informatikoak. Kaierak. Landare-haria. Kartelak. Paletak.

Produktuak eta emaitzak
Altxatzeko makina eta josteko makina prestatzea. Kaier altxatuak. Landare-hariz jositako kaierak. Koadernatzeko prest
dauden liburuen, aldizkarien edo liburuxken blokeak. Pilatutako eta kartelen bidez identifikatutako produktuak.
Produktuaren kalitate-kontrola. Lehen mailako mantentze-lanak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-parteak. Makinaren fabrikatzailearen gida-liburuak. Lan-aginduak. Ereduak. Kalitateko prozedurak. Lan-arriskuak
prebenitzeko eta ingurunea babesteko planak. Ekipo osagarrien fitxa teknikoa eta mantentze-fitxak. Kalitate-estandarrak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ARTE GRAFIKOETAKO PROZESUAK
2. prestakuntza-modulua:
KOADERNAKETARAKO MATERIALAK ETA PRODUKTUAK
3. prestakuntza-modulua:
GRAPAZ KOADERNATZEA
4. prestakuntza-modulua:
ALTXATZEA ETA LANDARE-HARIZ JOSTEA
5. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK JOSTE-TRENETAKO
ERAGIKETETAN

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
ARTE GRAFIKOETAKO PROZESUAK
Kodea: MF0200_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0200_2 Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta produktibitate-

baldintzetan jardutea.

Iraupena: 100 ordu
1.1. prestakuntza-atala
ARTE GRAFIKOETAKO FASEAK ETA PROZESUAK
Kodea: UF0241
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Prozesu grafikoa osoki eta bere fase guztietan (aurreinprimaketa, inprimaketa, koadernaketa eta transformazioa)
aztertzea, estandarizazio-ereduen bidez haien arteko komunikazioa kontuan hartuz.
EI1.1 Ekoizpen-fasearen arabera, enpresen konfigurazioak deskribatzea eta azaltzea, enpresek berek ekoizpenprozesuan edo haren azpi-dibisioetan ezarri dituztenak.
EI1.2 Produktu grafiko batetik abiatuta, ekoizpen-ingurune hipotetiko bateko zereginen edo eragiketen sekuentzia
deskribatzea lan-fluxuen bidez.
EI1.3 Produktu jakin batetik abiatuta, hura egitean burutu diren aurreinprimaketa-faseak erlazionatzea eta
sekuentziatzea:
- Testua: gorputza, familia, estiloa, paragrafoa, lerroartea.
- Bilbeak: lineatura, puntuaren forma eta angeluazioa.
- Koloreen bereizketa.
- Erabilitako trazadura- eta orrialdekatze-sistemak.
EI1.4 Produktu jakin batetik abiatuta, erabilitako inprimaketa-sistemaren ezaugarriak deskribatzea eta bereiztea, hauen
arabera:
- Erabilitako euskarri-mota.
- Tintak: motak eta geruzak.
- Bilbadura.
- Karaktereen profila.
- Euskarriaren gaineko aztarna edo erliebea.
- Inprimaketa-akatsak.
- Makinetatik zenbat aldiz pasatu den.
EI1.5 Aurreinprimaketa-, inprimaketa-, koadernaketa- eta transformazio-sistemak aztertzea, haien fase nagusiak
deskribatuz eta makinekin, ekipoekin, lehengaiekin eta produktuekin erlazionatuz.
EI1.6 Inprimaketa-sistema esanguratsuenak deskribatzea.
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A2: Estandarizazio- eta komunikazio-ereduak aztertzea lan-fluxuen bidez.
EI2.1 Prozesu grafikoaren segimendua lan-fluxuen bidez aztertzea, plangintza, automatizazioa, prozedurak eta
ekoizpenaren inguruneari eragiten dioten beste faktore batzuk errazteko.
EI2.2 Lan-faseetan lortzen den estandarizazioaren eta komunikazioaren bidez, prozesuaren azken emaitza
eraginkorragoa izatea lortzen den aztertzea.
EI2.3 Prozesu grafikoaren faseak deskribatzea, haren elementuen zehaztapenak aztertuz, eta elementu horietako
bakoitzaren erabilera eta sekuentzialitatea aplikatuz.

Joste-trenetako eragiketak

EI2.4 Aurreinprimaketarako hautatutako parametroen eta elementuen egiaztapena azaltzea, zehaztapen teknikoei
jarraikiz.
EI2.5 Inprimaketa-sistema erabilitako euskarriarekin eta lortu nahi den produktuarekin bat datorren aztertzea.
EI2.6 Akabera erabilitako euskarrien, jarraitutako prozesuaren eta erabilera-beharren arabera aplikatzen den aztertzea,
zehaztapen teknikoei jarraikiz.
EI2.7 Kasu praktiko batean, hautemandako anomaliak deskribatzea, eta horiek kontuan hartzea gero beharrezko neurri
prebentibo eta zuzentzaileak hartzeko.
EI2.8 Prozesu grafikoa aztertzea, fase guztietan segurtasun-, higiene- eta ingurumen-araudia kontuan hartu eta
aplikatzen dela egiaztatuz.
A3: Produktu grafikoak beren osaeraren eta ezaugarri funtzionalen arabera sailkatzea: paper-gauzak, karpeta-gauzak,
estutxe-gauzak, argitalpena eta publizitatea.
EI3.1 Produktu grafikoen ezaugarriak azaltzea.
EI3.2 Produktu grafikoen egitura-ezaugarriak aztertzea.
EI3.3 Produktu grafikoen lagin batzuetatik abiatuta:
Produktu grafikoen ahalmen komunikatiboa eta funtzionala balioztatzea.
Haien osaera fisiko-kimikoa aztertzea eta haien ahalmen funtzionala identifikatzea.
EI3.4 Diseinuaren ikuspuntutik, produktu grafiko jakin baten ezaugarriak aztertzea:
- Formatuak eta neurriak.
- Tipologia.
- Koloreak.
- Euskarriak.
- Koadernaketa eta akabera.

Edukiak:
1. Prozesu grafikoak: produktuak eta sistemak
-

Produktu grafikoen motak.
Enpresa-motak: antolaketa eta egitura.
Estandarizazio- eta komunikazio-ereduak. Lan-fluxuak.
Sarrera-periferikoak, irteera-periferikoak, berariazko softwarea eta hardwarea, prozesadoreak eta proba-sistemak.

2. Arte grafikoetako ekoizpen-prozesuak
Aurreinprimaketa-prozesuak.
Original-motak. Irudi sorra eta inprimatzeko formaren elaborazio-prozesuak.
Trazadura eta muntaia. Muntaiaren elementuak. Berariazko softwarea.
Bilbe-motak. Testuen eta irudien tratamenduak.
Original-motak.
Sarrera-periferikoak, irteera-periferikoak, berariazko softwarea eta hardwarea, prozesadoreak eta proba-sistemak.
Trazadura eta muntaia. Muntaiaren elementuak. Berariazko softwarea.
Inprimatzeko forma.
Inprimaketa-prozesuak:
•
Offset bidezko sistemak, flexografia, serigrafia, sakongrabatua, tanpografia, digitala.
•
Printzipioak, analisi konparatiboa eta erabilera-irizpideak.
•
Ekipoak, prestazioak, hainbat sistemaren alderaketa.
•
Inprimaketa-euskarriak.
•
Elementu bistaratzaile motak, inprimaketa-motaren arabera.
- Koadernaketa- eta transformazio-prozesuak:
•
Koadernaketa- eta transformazio-motak: eskuzkoak eta mekanikoak.
•
Transformatuen prestazioak: kalitatea eta babesa.
•
Lineako edo lineaz kanpoko transformazio-ekipoak.
•
Transformatuen ezaugarriak: aplikagarritasuna eta azken helburua.
•
Euskarrien manipulazioak, material-motaren arabera.
•
Koadernaketako eta transformazioko kontrol-motak eta ezaugarri aldakorrak.
-

3. Akabera-produktuak
- Ezaugarriak eta erabilerak.
- Akaberen xede-merkatua.
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4. Sektore grafikoko jarduerak eta produktuak
-

Paperezko, kartoizko eta bestelako euskarri grafikozko ontziak eta bilgarriak.
Publizitate eta komunikazio grafikoa.
Liburuen, egunkarien, aldizkarien eta bestelakoen argitalpena.
Etxean eta osasun-arloan erabiltzeko paperezko eta kartoizko artikuluak.
Paper-gauza komertzialak eta enpresakoak.

1.2. prestakuntza-atala
KALITATEA PROZESU GRAFIKOETAN
Kodea: UF0242
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Arte grafikoetan erabilitako kolore-parametroak eta -neurriak bereiztea eta aztertzea.
EI1.1 Gune kromatikoak deskribatzea: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
EI1.2 Kolorea neurtzeko aparatuak deskribatzea: kolorimetroa eta espektrofotometroa.
EI1.3 Argiztapen-iturriak, kolorearen tenperatura eta behatzeko baldintzak deskribatzea.
EI1.4 Kolore-laginetan:
Kolorearen parametroak identifikatzea: distira, asetasuna, tonua eta metameria-indizea.
Gune kromatikoetan balore kolorimetrikoak irudikatzea.
Koloreen arteko aldeak eta horiek sistema grafikoan berregiteko duten aukera ebaluatzea.
EI1.5 Neurtzeko tresnak erabiltzea (higrometroa, termometroa, doitasun-balantza, dentsimetroa, biskosimetroa eta
mikroskopioa), hauen balioak lortzeko: euskarrien, materialen eta lehengaien hezetasuna, tenperatura, dentsitatea eta
dimentsio-aldaketak.
EI1.6 Kolorea neurtzeko aparatuak deskribatzea: kolorimetroa eta espektrofotometroa.
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A2: Kalitatea kontrolatzeko «ereduzko» prozesu esanguratsuena aztertzea arte grafikoen prozesuaren fase bakoitzean.
EI2.1 Fabrikazioko kalitatea kontrolatzeko faseak eta funtsezko kontzeptuak deskribatzea.
EI2.2 Harrera kontrolatzeko prozesua labur deskribatzea.
EI2.3 Ekoizpen-prozesuko kalitatea kudeatzeko eta kontrolatzeko faseak deskribatzea.
EI2.4 Kalitatea kontrolatzeko tresnak deskribatzea: dentsitometroak, kolorimetroak, kontrol-zerrendak eta ekoizpena
linean kontrolatzeko aparatuak.
EI2.5 Aurreinprimaketa-proba batean, eta inprimaketa-estandar batzuk kontuan izanda:
Neurketa dentsitometrikoak eta kolorimetrikoak egitea.
Kolore-gamaren erreprodukzioa finkatutako estandarrekin bat datorren ikustea.
EI2.6 Inprimatutako produktu batean, eta estandar batzuk kontuan izanda:
Neurketa-tresna hautatzea.
Neurketa-tresna kalibratzea.
Neurketa dentsitometrikoak eta kolorimetrikoak egitea, eta «trapping-a», irristadura eta grisen oreka neurtzea.
Gune kromatikoa.
Kontrol-zerrendan neurketak egitea.
Finkatutako estandarrekiko doikuntza egiaztatzea.
EI2.7 Produktu hauen kalitate-ezaugarririk esanguratsuenak deskribatzea:
Koadernaketa eta manipulazioak: balorazio subjektiboa, ebakidura-markak, aztarnak, erregistro-seinaleak,
kolatzea.
Tolestaketarekiko erresistentzia.
Igurzketarekiko erresistentzia.
Inprimaketa: dentsitatea, «trapping-a», estanpazio-irabazia, kolore-oreka, enpastatzea, irristadura, erregistroa.
Aurreinprimaketa: probak, estandarrak.
EI2.8 Inprimakiaren azken egoera egiaztatzea, eta manipulazioaren zehaztapenekin erlazionatzea.
EI2.9 Produktua bukatu ondoren, lortutako kalitatea ebaluatzea, hura lortzeko prozesua aztertuz.

Joste-trenetako eragiketak

Edukiak:
1.

Kalitatea prozesu grafikoetan
-

Kalitate-kontrola. Hari dagozkion kontzeptuak.
Kontrol-elementuak.
Kontrol-faseak: materialen harrera, prozesuak eta produktuak.
Saiakuntzak, tresnak eta neurketa bereizgarrienak.
Aurreinprimaketaren kalitatea: puntu-irabazia, grisen oreka eta dentsitatea.
Inprimaketa-aldagaiak (inprimaketa-dentsitatea, kontrastea, barnatzea, finkatzea, estanpazio-irabazia, kolore-oreka
eta grisen oreka).
Inprimaketako kontrol-guneak. Neurketa.
Postinprimaketaren kalitatea.
Koadernaketa eta manipulazioa begiz kontrolatzea.
Koadernaketaren eta manipulazioen akatsak egiaztatzea. Fabrikazioaren kalitatea.
ISO eta UNE arauak.
AENOReko 54 Batzordeak prozesu grafikoari buruz argitaratutako arauak eta estandarrak.

2. Kolorea eta haren neurketa
-

Argiaren izaera.
Espektro elektromagnetikoa.
Ikusmenaren filosofia.
Gune kromatikoa.
Kolorearen pertzepzioari eragiten dioten faktoreak.
Kolorearen teoria. Kolorearen sintesi gehikorra eta kenkorra.
Kolorea irudikatzeko sistemak: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT.
Kolorea neurtzeko tresnak: tentsiometroak, distira neurtzeko gailuak eta espektrofotometroak.
Kolorearen ebaluazioa.

1.3. prestakuntza-atala
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INDUSTRIA
GRAFIKOAN
Kodea: UF0509
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazioen eta banakako eta taldeko babes-ekipoen prebentzio- eta segurtasun-neurriak aztertzea, sektoreko enpresen
segurtasun-planetan daudenak.
EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak
zehaztea.
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, industria grafikoaren prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena
babestekoak aztertzea.
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak eta
babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne.
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:
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Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.
Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak
eramatea.
A3: Industria grafikoek ingurumenarentzat dituzten arrisku nagusiak identifikatzea.
EI3.1 Hondakinak sortzen dituzten edo ingurumenarentzat arriskuak eta gorabeherak izan ditzaketen arte grafikoetako
prozesuak deskribatzea.
EI3.2 Hondakin nagusiak eta haien tratamendua identifikatzea, ingurumen-inpaktua saihesteko.
EI3.3 Prozesuetan, kontsumoetan eta baliabideetan, ingurumeneko jardunbide egokiak aplikatzea.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
-

Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak.
Lan-istripua.
Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.
Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua.
Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.

2. Arrisku orokorrak, haien prebentzioa eta larrialdi- eta ebakuazio-ekintzak
-

Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Sistemak eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntza. Sorospena.
Larrialdi-egoerak. Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

3. Industria grafikoaren berariazko arriskuak
-

2

Industria grafikoko ingurumen-jardunbide egokiak.
Erabilitako materialen baliabideak.
Sortzen diren hondakinak.
Ingurumenean eragina duten ekintzak.
Baliabideen kudeaketa.
Kutsaduraren eta hondakinen kudeaketa.

2. prestakuntza-modulua:
KOADERNAKETARAKO MATERIALAK ETA PRODUKTUAK
Kodea: MF0691_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
prestatzea

Iraupena: 80 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lan-aginduak ulertzea koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzeari
dagokionez, haien osagarri izan daitezkeen ereduak, laginak edo maketak aztertuz.
EI1.1 Koadernatu beharreko produktu baten lan-agindua osatzen duten eremuak identifikatzea, eta han koadernaketa
industrialaren prozesurako beharrezkoak diren lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzeari buruz agertzen diren
argibideak deskribatzea.
EI1.2 Koadernatu beharreko produktuaren lan-aginduaren osagarri izan daitezkeen produktu koadernatuen laginak edo
ereduak identifikatzea, eta han idatzita ager daitezkeen argibideak ezagutzea.
EI1.3 Hainbat eredu, lagin edo maketa osagarritzat dituzten balizko koadernaketa-prozesu batzuen lan-aginduetan:
Beharrezko lehengaiak eta produktu osagarriak identifikatzea, adierazitako argibideei jarraikiz.
Prozesuan parte hartzen duten lehengaiak eta produktu osagarriak (paperak, kartoiak, kolak, itsasgarriak,
landare-haria, josteko alanbrea…) ondo prestatzeko behar diren datu guztiak jasota daudela egiaztatzea.
Produktua koadernatzeko prozesua sekuentziatzea emandako lan-aginduak interpretatuz.
EI1.4 Lan-agindu jakin batzuetan, informazio teknikoa eta ekoizpenekoa erlazionatzea erabili beharreko lehengaiak eta
material osagarriak (paperak, kartoiak, kolak, itsasgarriak, landare-haria, josteko alanbrea, paletak, kaxak, koadernatu
beharreko kaierak…) prestatzearekin.
EI1.5 Hainbat kasu praktikotan, eta lan-agindu batzuetatik eta koadernaketa-produktuen eredu, lagin edo maketa
batzuetatik abiatuta:
Lan-aginduen argibideak alderatzea eta ereduekin, laginekin edo maketekin erlazionatzea.
Haiek egiteko behar diren lehengaiak eta material osagarriak identifikatzea lan-aginduaren argibideei jarraikiz,
eta beharrak zehaztea.
A2: Kaier inprimatuak aztertzea haien xede diren koadernaketa-prozesuen kalitatean parte hartzen duten alderdiei
dagokienez.
EI2.1 Benetako kaier inprimatu jakin batzuetan, neurketak egitea eskuairaketa, tolestearekiko erresistentzia, paperaren
hezetasuna eta abar egiaztatzeko, dagozkien neurketa-aparatuak erabiliz.
EI2.2 Benetako kaier inprimatu batzuetan, koadernaketa-prozesuetan eragin zuzena duten alderdiak egiaztatzea:
foliazioa, trazadurak, erregistroa, berariazko neurriak, birpintatzeak, zimurrak, zuntzaren norabidea, toleste-haustura…
EI2.3 Hainbat akats dituzten kaier inprimatu batzuetan, akatsak hautematea eta ondorengo koadernaketa-prozesuetan
izango lituzketen gorabeherekin erlazionatzea.
A3: Koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzea, prozesuaren berezko
kalitate- eta segurtasun-arauak aplikatuz.
EI3.1 Koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren lehengaiei eta produktu osagarriei aplikatu beharreko kalitate- eta
segurtasun-arauak identifikatzea eta deskribatzea.
EI3.2 Lehengai eta produktu osagarri jakin batzuetan, haien neurriak, kopurua eta kalitatea lan-aginduko zehaztapenekin
bat datozela egiaztatzea.
EI3.3 Enpresa batetik hartutako lan-metodoak —koadernaketako lehengaiak eta produktu osagarriak manipulatzeari
buruzkoak— ulertzea.
EI3.4 Papera eta kartoia aireztatzea eta berdintzea orrien itsaspena hautsiz, eta haiek pilatzea ezarritako lan-metodoei
jarraikiz, haiek koadernaketa-prozesuak osatzen dituzten makinetan sartzea eta handik pasatzea ziurtatzeko moduan.
EI3.5 Lehengaiak eta produktu osagarriak biltegiratzeko prozesua —koadernaketa-enpresen bereizgarria dena—
aztertzea.
EI3.6 Koadernaketan erabiltzen diren lehengaiak eta produktu osagarriak haiek biltegiratzeko behar diren prozedurekin
eta baldintzekin erlazionatzea.
A4: Koadernaketako lehengaiei eta produktu osagarriei zumitza jartzea eta/edo kaxetan edo paletetan jartzea, jasotako
argibideei jarraikiz eta eskatutako segurtasun-arauak errespetatuz.
EI4.1 Koadernaketa-prozesuetan gehien erabiltzen diren kaxak edo paletak seinaleztatzeko eta identifikatzeko sistemak
identifikatzea.
EI4.2 Kartelak betetzea koadernaketako lanetarako lehengaien edo produktuen kaxetako eta paletetako edukiak
identifikatzeko.
EI4.3 Hainbat kasu praktikotan, material eta lan-argibide jakin batzuetatik abiatuta, inprimaketarako lehengaiei eta
produktuei zumitza jartzea beharrezko segurtasun-arauak betez, eta behar bezala identifikatzea.
EI4.4 Kasu praktiko batzuetan, material eta lan-argibide jakin batzuetatik abiatuta, lehengaiak eta produktu koadernatuak
kaxetan eta paletetan jartzea beharrezko segurtasun-arauak betez, eta behar bezala identifikatzea.
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A5: Lehengaien kalitate-aldagaien ezaugarriak ebaluatzea, tresna egokiak erabiliz.
EI5.1 Koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren materialen eta produktuen ezaugarriak bereiztea eta deskribatzea.
EI5.2 Koadernaketan erabiltzen diren euskarrien iraunkortasuna eta portaera erlazionatzea horiek hezetasuna eta
tenperaturagatik, biltegiratzeagatik eta zuntzaren norabideagatik jasaten dituzten aldaketekin.
EI5.3 Koadernaketan erabiltzen diren produktu kimikoen iraunkortasuna eta portaera erlazionatzea horiek
tenperaturagatik, hezetasunagatik, osaeragatik, herdoiltzeagatik eta argiagatik jasaten dituzten aldaketekin.
EI5.4 Lehengaien kalitatea kontrolatzeko erabiltzen diren neurketa-tresnen ezaugarriak eta funtzionamendua bereiztea.
EI5.5 Saiakuntza baten kasu praktiko batean, neurtzeko tresnak erabiltzea (higrometroa, termometroa, doitasunbalantza, biskosimetroa eta mikroskopioa), hauen balioak lortzeko: euskarrien, materialen eta lehengaien hezetasuna,
presioa, dentsitatea eta dimentsio-aldaketak; eta neurketen emaitzak zuzen adieraztea.
EI5.6 Koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren lehengaien ezaugarriak koadernatu beharreko materialen
ezaugarriekin eta haien xede den azken emaitzarekin bat datozela egiaztatzea.
A6: Koadernaketa-prozesuetan erabiltzen diren makinak erabiltzen diren lehengaiekin, koadernatu beharreko produktuarekin
eta haren akaberaren ezaugarriekin erlazionatzea.
EI6.1 Koadernatzeko eta akabera emateko makina-motak sailkatzea —pilatzekoa, zumitza jartzekoa,
erretraktilatzekoa…—, eta haiek ematen dituzten prestazioak deskribatzea.
EI6.2 Azken produktu batzuetan, koadernatzeko eta akabera emateko makinak —pilatzekoa, zumitza jartzekoa,
erretraktilatzekoa…— zer sekuentziatan erabili behar diren zehaztea artikulu bakoitza lortzeko.
EI6.3 Koadernatzeko eta akabera emateko makinek —pilatzekoak, zumitza jartzekoak, erretraktilatzekoak…— dituzten
osagai- eta gailu-motak deskribatzea.
EI6.4 Elementu osagarriak haiek erabil daitezkeen makina-motarekin erlazionatzea.

Edukiak:
1. Koadernaketako lehengaiak
- Koadernaketa-prozesurako lehengaiak:
•
Papera: neurri estandarizatuak, gramajea, lodiera, paper-kolorea.
•
Kartoia: neurri estandarizatuak, gramajea, lodiera, kartoi-kolorea.
•
Telak: kolorea, telaren osaera, lodiera.
•
Larruak: porositate- eta malgutasun-ezaugarriak, haien jatorriaren arabera.
•
Estanpazio-pelikulak: pelikularen kolorea, estanpatu beharreko euskarriaren araberako ezaugarriak.
•
Kortxo-materiala: gainazal-motak, kalibreak.
•
Material zelulosikoak, akrilikoak eta PVCak: kalibreak.
•
Kolak: lehortze-denborak.
•
Bernizak: biskositatearen kontrola, igurzketarekiko eta urradurekiko erresistentzia.
•
Alanbrea.
•
Hariak.
- Lehengaiak eta produktu osagarriak manipulatzeko arauak.
- Koadernaketarako materialak hautatzea eta kuantifikatzea.

2. Paketatzea eta biltegiratzea koadernaketan
- Biltegiratze-baldintzak. Tenperatura eta hezetasuna.
- Biltegiratzeko sistema automatikoak.
- Biltegiratzeko sistemak eta seinaleztatzeko eta identifikatzeko sistemak:
•
Kartelak.
•
Paletak: kolokazioa eta maneiua.
•
Kaxak: motak eta materialen araberako erabilera.
- Paketatze-sistemak:
•
Soka jartzeko makinak: funtzionamendua eta maneiua.
•
Prezintua: motak eta kolokazioa.
•
Zumitza jartzeko makinak.
•
Erretraktilatzeko makina: maneiua eta erabilera.
- Lan-arriskuak prebenitzeko arauak paketatzean eta biltegiratzean.
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3. Koadernaketa-prozesuko makinak eta elementu osagarriak
- Koadernaketa-prozesua. Prestazioak.
- Koadernaketa-prozesurako makina-motak:
•
Gillotinak.
•
Tolesteko makinak.
•
Josteko makina.
•
Estanpatzeko prentsa.
•
Erliebe-prentsa.
•
Kolatzeko makinak (orriena, estalkiena, bizkarrena)
•
Zizailak.
•
Fresatzeko makinak.
- Koadernaketa-prozesuko makinen osagaiak eta ekipo osagarriak.
•
Osagai- edo gailu-motak: abiaraztea, makinaren doikuntzak, segurtasun-gailuak.
•
Ekipo osagarrien motak: pilatzekoa, eskuairatzekoa, akabera ematekoa, kontserbatzekoa eta
biltegiratzekoa.

4. Koadernaketarako materialen kalitate-kontrola
- Koadernatu beharreko kaieren kalitate-kontrola:
•
Trakzioarekiko erresistentzia egiaztatzea.
•
Zehaztutako lodiera eta gramajea egiaztatzea.
•
Kaier bikoitzekiko erresistentzia egiaztatzea.
•
Abiarazte-ezaugarria.
•
Birpintatzerik ez dagoela egiaztatzea.
•
Zehaztutako distira, lautasuna, porositatea eta opakutasuna egiaztatzea.
•
Kolatzearen erresistentzia.
•
Barne-kohesioa egiaztatzea.
•
Beroarekin estanpatzearekiko erreakzioa.
- Inprimakien kalitate-kontrola:
•
Kaieren neurri estandarrak.
•
Zuntzaren norabidea egiaztatzea.
•
Birpintatzeak eta zimurrak egiaztatzea koadernatzeko kaier inprimatuei dagokienez.
•
Tolestaketarekiko erresistentzia.
•
Toleste-haustura aztertzea.
- Neurgailuak: girometroa, flexometroa, galgak, mikrometroa, termometroa, biskosimetroa, higrometroa, doitasunbalantza, IGT, berogailua…
- Trazadurak egiaztatzea: motak eta ezaugarriak.

3

3. prestakuntza-modulua
GRAPAZ KOADERNATZEA
Kodea: MF0926_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0926_2: Parametroak doitzea, ekipoak sinkronizatzea eta grapaz

koadernatzea

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Grapaz koadernatzeko makina ohikoenen eta haien elementu osagarrien funtzionamendua eta zehaztapen teknikoak
aztertzea.
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EI1.1 Grapaz koadernatzeko hainbat ekiporen katalogoetan edo liburuxketan, haien ezaugarriei eta josteko aukerei
buruzko dokumentazio teknikoa ulertzea.
EI1.2 Grapaz koadernatzeko makinen maniobra- eta zerbitzu-mekanismoak identifikatzea, eta makina horiek osatzen
dituzten elementuak kalibratzeko eta prestatzeko aukera ematen duten kudeatzaileen erabilera azaltzea.
EI1.3 Lan-agindu bateko zehaztapenak aztertzea, grapaz koadernatzeko makinak erregulatzeari eta abiarazteari
buruzkoak.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan lan-agindu batetik eta erantsitako eredu edo maketa batetik abiatuta:
Lana egiteko behar beste datu daudela egiaztatzea, eta datu horiek eredu edo maketa jakinekin zehatzmehatz datozela bat egiaztatzea.
Lan-aginduan jasotako argibide teknikoak behar bezala ulertzea.
Lan-aginduan eskatutako kalitate-kontrolak eta haien aplikazio praktikoa identifikatzea.
A2: Grapaz koadernatzeko makinak abiaraztea eta parte hartzen duten elementuak doitzea eta sinkronizatzea, lan-agindu
jakin bateko zehaztapenei jarraikiz.
EI2.1 Grapaz koadernatzeko makinak abiarazteko elementuak eta mekanismoak in situ edo makinen katalogoen eta
planoen bidez identifikatzea.
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, josteko edo grapatzeko hornitutako kaierek
ondorengo ekoizpena zailduko duten anomaliarik ez dutela egiaztatzea.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten hainbat kasu praktikotan, eta grapaz koadernatzeko ereduzko
makina batean, lan-agindu jakin batzuetatik abiatuta:
Lanaren datuak sartzea makinaren aginte-panelean.
Altxatze-estazioak prestatzea eskuairak, aspirazio-bentosak, kaier aldatuaren kontrol optikoak eta kaierak
erortzeko erretilua ezarriz.
Papera elikatzeko estazioak prestatzea behar bezala kargatuz, eta kaier bakoitzaren eta estalkiaren
tartekatuaren oina edo burua bat datorrela egiaztatzea.
Grapatzen duten buruen posizioa eta presioa doitzea, eta lan-aginduan zehaztutako lan-zehaztapenei
dagokien alanbre-mota behar bezala ezartzea.
Hiru aldeko gillotina prestatzea, gidak formatuaren eta ebaki beharreko produktuaren arabera doituz eta sumila
ebaki beharreko euskarriaren arabera nibelatuz ondo funtziona dezan.
Hortzen ebakitze-kalitatea egiaztatzea, eta, koskak edo bizkarrak edukiz gero, behar bezala eta modu
seguruan aldatzea.
Erregistro-elementuak, gidak, haztagailuak, grapen kontrolak eta elikatze-kontrolak kontrolatzea, haien
funtzionamendua segurua eta jarraitua izan dadin.
EI2.4 Makina jakin baten pilatze- eta irteera-sistemen elementuak eta mekanismoak doitzea, eta haiek ondo
funtzionatzen dutela egiaztatzea, buxatzeak eta produktu akastunak saihesteko.
A3: Hainbat produktu grafiko grapaz koadernatzea lan-agindu jakin bateko argibideei jarraikiz, beharrezko kalitate-kontrolak
eginez eta segurtasun-arauak errespetatuz.
EI3.1 Lan-agindu jakin batzuetan, produktibitateari eta lan-erritmoari, kalitate-kontrolei edo grapaz koadernatzeko
beharrezko beste adierazpen batzuei lotutako argibideak ulertzea.
EI3.2 Koadernaketaren jarraitutasuna ziurtatzea, hauen mekanismoen erregulazioa egiaztatuz:
Kaieren tartekatzeak elikatzeko estazioak.
Grapatzeko buruak.
Hiru aldekoa.
Irteera eta pilatzea.
EI3.3 Materialak behar bezala jartzea makinetan, behar diren emaitzak eta denborak lortzeko.
EI3.4 Grapaz koadernatzeko prozesuan agertzen diren akatsik ohikoenak deskribatzea.
EI3.5 Hainbat akats dituzten produktu grafiko grapatuen lagin batzuetan, akatsen arrazoiak azaltzea eta beharrezko
birdoitzeak proposatzea.
EI3.6 Lan-agindu jakin batzuetan eta tartekatu eta grapatu beharreko material batzuetan, inprimakiak behar adinako
kalitatez tolestea.
EI3.7 Hainbat kasu praktikotan, lan-jarraibide batzuetatik eta kalitate-sistema jakin batetik abiatuta, lanaren ezaugarrien
arabera laginak lortzeko metodoa eta maiztasuna deskribatzea, kalitate-sistemaren eskakizunei jarraikiz.
EI3.8 Hainbat kasu praktikotan, lan-agindu batzuetatik eta tartekatu eta grapatu beharreko material batzuetatik abiatuta:
Kasu bakoitzean emandako materialei dagokien ekoizpen-abiadura egokia finkatzea.
Tirada egitea eta lortutako produktuen kalitatea egiaztatzea, emandako jarraibideak kontuan hartuz: laginak
hartzeko periodikotasuna, birpintatzeak hautematea, grapatzearen akatsak, zimurrak eta abar.
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A4: Grapaz koadernatzeko prozesuan parte hartzen duten makinetan lehen mailako mantentze-lanak egitea, eta haiek ondo
funtzionatzen dutela ziurtatzea.
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EI4.1 Dokumentazio teknikoa, grapaz koadernatzeko makinak mantentzeko gida-liburuak, enpresen prozeduren gidaliburuak eta prebentziozko mantentzeari buruzko segurtasun-arauak behar bezala ulertzea.
EI4.2 Grapaz koadernatzeko makinak koipeztatzeko, mantentzeko eta garbitzeko tresnak eta materialak identifikatzea
eta erabiltzea.
EI4.3 Koipeztatze-puntu guztiak haien formagatik, kolore adierazgarriagatik eta kokapenagatik identifikatzea eta
ezagutzea, baita grapaz koadernatzeko makinetan eta elementu osagarrietan lehen mailako mantentze-lanak egiteko
behar diren eragiketak ere. Zirkuituak eta aire-iragazkiak egiaztatzea.
EI4.4 Mantentze-arauetan ezarritako elementuak garbitzea.
EI4.5 Grapaz koadernatzeko makinen elementuak —mantentze-arau jakin batzuetan ezarritakoak— garbitzea.
EI4.6 Grapaz koadernatzeko makinak mantentzeko hainbat kasu praktikotan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkatenetan:
Lehen mailako mantentze-eragiketak planifikatzea, erabili beharreko produktu lubrifikatzaileak, mantentzemota eta proposatutako maiztasuna definituz.
Zirkuituen eta aire-iragazkien funtzionamendua egiaztatzea ezarritako mantentze-arauei jarraikiz.
Lehen mailako mantentze-lanak egitea elementuetan, mantentze-plan jakin bateko argibideei jarraikiz.
Segurtasun-elementuei eragitea, ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea eta espero diren erantzunak gertatzen
direla egiaztatzea: larrialdiko geldialdia, immobilizazioa…
Grapaz koadernatzeko makinaren elementu guztiak mantentze-plan jakin batean ezarrita bezala garbitzea.
Grapaz koadernatzeko makinen lehen mailako mantentzeari lotutako arrisku-prebentzioari buruzko araudia
aplikatuz egitea eragiketa guztiak.
A5: Segurtasun-planak, osasun-planak, ingurumena babesteko planak eta horiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea,
alanbrez josteko prozesua prestatzean eta prozesu hori gauzatzean segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak behar bezala
erabiltzeko.
EI5.1 Grapaz koadernatzeko lanetan gertatzen diren arrisku ohikoenak identifikatzea, eta arrisku bakoitzari lotutako
faktoreak zehaztea.
EI5.2 Grapaz koadernatzeko prozesuko elementuak prestatzeko eta doitzeko lanei buruzko segurtasun-arauak
erlazionatzea eta deskribatzea.
EI5.3 Ekipoen segurtasun-elementuak identifikatzea, haien funtzioa deskribatzea eta eragiten dioten makinaren zatia
deskribatzea: eragite-botoiak, larrialdiko geldialdirako botoiak, zelula fotoelektrikoak, karkasak…
EI5.4 Grapaz koadernatzeko prozesuko lanetan erabili behar diren norbere babeserako ekipoen (NBE) ezaugarriak eta
erabilera azaltzea, eta prebenitzen dituzten arriskuen arabera sailkatzea.
EI5.5 Grapaz koadernatzeko prozesuan sortutako ebakin-motak deskribatzea, eta haien tratamendua birziklatze-aukeren
arabera bereiztea.
EI5.6 Produktu grafikoak grapaz koadernatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkatenetan,
koadernaketa-enpresek lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko dituzten planetatik abiatuta:
Proposatutako eragiketetan sor daitekeen egoera bakoitzak dituen arriskuak eta arrisku-maila identifikatzea.
Deskribatutako eragiketetarako, jokabide-arauak eta norbere babeserako ekipoak erabiltzeko argibideak
deskribatzea.
Gerta litezkeen istripuak saihesteko ezarritako neurri prebentibo eta prebentzio-metodo egokiak erlazionatzea
eta deskribatzea.
Jokabide-protokoloak deskribatzea planteatutako prozesuetan sortzen diren hondakinak tratatzeari
dagokionez.
Alanbrez josteko makinen segurtasun-sistemek ondo funtzionatzen dutela identifikatzea eta berrikustea.

Edukiak:
1. Grapaz koadernatzeko prozedurak
- Grapaz koadernatzeko prozesua. Printzipio teknologikoak.
- Grapa bidezko koadernaketaren konpontze-lanak.
- Grapaz koadernatzeko lanak kontrolatzeko parametroak, lan-aginduari dagokionez.

2. Grapaz koadernatzeko makinak.
- Grapaz koadernatzeko makinen motak eta ezaugarriak.
- Grapaz koadernatzeko makinen osagaiak.
•
Kudeatzaileak.
•
Makinak funtzionatzeko elementu elektromekanikoak.
•
Tartekatze-estazioak. Ezaugarriak eta doikuntzak.
•
Grapatzen duten buruak. Ezaugarriak eta doikuntzak.
•
Hiru aldeko gillotina. Ezaugarriak eta doikuntzak.
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•
•
•
•

Erregistro-elementuak.
Pilatze- eta irteera-elementuak.
Grapaz koadernatzeko makinen zehaztapen teknikoak.
Grapaz koadernatzeko makinen mantentze-plana.

3. Grapaz koadernatzeko makinak prestatzea
- Kudeatzaileak prestatzea eta kalibratzea.
- Elementu elektromekanikoak doitzea eta sinkronizatzea.
- Hauek prestatzea:
•
Tartekatze-estazioak.
•
Grapatzen duten buruak.
•
Hiru aldeko gillotina.
•
Erregistro-elementuak. Pilatze- eta irteera-elementuak.

4. Kalitate-kontrola grapaz koadernatzeko prozesuan.
-

Kalitate-kontrola grapaz koadernatzeko prozesuan.
Laginketa-teknika grapaz koadernatzeko prozesuan.
Grapa bidezko koadernaketaren berezko desadostasunak.
Grapaz koadernatzeko sistemaren berezko akatsak.
Desadostasunen erregistroa grapa bidezko koadernaketan.
Desadostasunak direla-eta ekintza zuzentzaileak egitea grapa bidezko koadernaketan.

5. Segurtasuna, osasuna eta ingurumenaren babesa grapaz koadernatzeko prozesuan
-

4

Grapaz koadernatzeko makinen arrisku-elementuak.
Grapaz koadernatzeko makinen segurtasun-, osasun- eta ingurumen-planak eta -arauak.
Norbere babeserako ekipoak grapaz koadernatzeko makinetan.
Prebentzio-ekintzak grapaz koadernatzeko prozesuan.

4. prestakuntza-modulua
ALTXATZEA ETA LANDARE-HARIZ JOSTEA
Kodea: MF0927_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0927_2: Parametroak doitzea, elementuak nibelatzea, altxatzea eta

landare-hariz jostea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Altxatzeko makina eta landare-hariz josteko makina ohikoenen eta haien elementu osagarrien funtzionamendua eta
zehaztapen teknikoak aztertzea.
EI1.1 Altxatzeko eta landare-hariz josteko hainbat makinaren katalogoetan edo liburuxketan, haien ezaugarriei eta
josteko aukerei buruzko dokumentazio teknikoa ulertzea.
EI1.2 Landare-hariz koadernatzeko ekipoak osatzen dituzten elementuak kalibratzeko eta prestatzeko erabiltzen diren
kudeatzaileen erabilera identifikatzea eta azaltzea.
EI1.3 Lan-agindu baten zehaztapenak aztertzea altxatzeko eta landare-hariz josteko makina baten abiaraztea
erregulatzeko.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan lan-agindu batetik eta erantsitako eredu edo maketa batetik abiatuta:
Lan-aginduko datuak ereduarekin edo maketarekin zehatz-mehatz datozela bat egiaztatzea, lan-aginduan
jasotako datu guztiak identifikatuz.
Lan-aginduan jasotako argibide teknikoak behar bezala ulertzea.
Lan-aginduan eskatutako kalitate-kontrolak eta haien aplikazio praktikoa identifikatzea.
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A2: Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinak abiaraztea eta parte hartzen duten elementuak doitzea eta sinkronizatzea,
eta haiek lan-motari eta erabilitako materialei egokitzea lan-aginduari jarraikiz.
EI2.1 Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen elementuak eta abiarazte-mekanismoak identifikatzea.
EI2.2 Kasu praktiko batean, hornitutako kaierek ondorengo ekoizpena zailduko duten anomaliarik ez dutela egiaztatzea.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten hainbat kasu praktikotan, eta altxatzeko eta landare-hariz josteko
ereduzko makina batean, emandako agindu batzuetatik abiatuta:
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinaren prestatze-datuak makinaren aginte-panelean sartzea.
Altxatzeko makinetan papera elikatzeko estazioak prestatzea behar bezala kargatuz, eta kaier bakoitza eta
estalkia altxatzean oina edo burua bat datorrela egiaztatzea.
Landare-hariz josteko makinan, jostura-kopurua eta josten duten buruen posizioa eta presioa doitzea.
Hari-mota behar bezala egokitzea lan-aginduan zehaztutako lan-beharrei.
Landare-hariz josteko makinan, liburuen arteko tartearen distantzia kontrolatzea eta doitzea, unitate bakoitza
behar bezala bereizteko.
Bentosen aspirazioa eta bultzagailuaren luzera doitzea.
Astoa, orratzak, puntzoiak eta kakoak josiko den paperaren arabera kontrolatzea eta doitzea.
Makinen erregistro-elementuak eta elikatze-kontrolak kontrolatzea, haien funtzionamendua segurua eta
jarraitua izan dadin.
EI2.4 Makina jakin baten pilatze-, bereizte- eta irteera-sistemen elementuak eta mekanismoak doitzea, eta haiek ondo
funtzionatzen dutela egiaztatzea, buxatzeak eta produktu akastunak saihesteko.
A3: Hainbat produktu grafiko altxatzea eta landare-hariz jostea lan-agindu jakin bateko argibideei jarraikiz, beharrezko
kalitate-kontrolak eginez eta ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz.
EI3.1 Lan-agindu jakin batzuetan, produktibitateari eta lan-erritmoari, kalitate-kontrolei edo altxatzeko eta landare-hariz
josteko beharrezko beste adierazpen batzuei lotutako argibideak ulertzea.
EI3.2 Altxatzearen eta landare-hariz jostearen jarraitutasuna ziurtatzea, hauen mekanismoen erregulazioa egiaztatuz:
Kaierak elikatzeko estazioak.
Kaierak altxatzea eta signaturak.
Landare-hariz josteko estazioa.
Irteera eta pilatzea.
EI3.3 Materialak behar bezala jartzea makinetan, behar diren emaitzak eta denborak lortzeko.
EI3.4 Landare-hariz josteko prozesuan agertzen diren akatsik ohikoenak deskribatzea.
EI3.5 Hainbat akats dituzten eta landare-hariz josi diren produktu grafikoen lagin batzuetan, akatsen arrazoiak azaltzea
eta beharrezko birdoitzeak proposatzea.
EI3.6 Lan-agindu jakin batzuetan, eta landare-hariz josi beharreko material batzuetatik abiatuta, behar adinako kalitatez
jositako aleak lortzea.
EI3.7 Makinaren eta koadernatu beharreko eta landare-hariz jositako materialen ezaugarriak abiadura egokiarekin
erlazionatzea.
EI3.8 Hainbat kasu praktikotan, lan-jarraibide batzuetatik eta kalitate-sistema jakin batetik abiatuta, lanaren ezaugarrien
arabera laginak lortzeko metodoa eta maiztasuna deskribatzea, kalitate-sistemaren eskakizunei jarraikiz.
A4: Lehen mailako mantentze-lanak egitea altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuan, ondo funtzionatzen duela
ziurtatuz.
EI4.1 Dokumentazio teknikoa, landare-hariz josiz koadernatzeko makinak mantentzeko gida-liburuak, enpresen
prozeduren gida-liburuak eta prebentziozko mantentzeari buruzko segurtasun-arauak behar bezala ulertzea.
EI4.2 Landare-hariz josiz koadernatzeko makinak koipeztatzeko, mantentzeko eta garbitzeko tresnak eta materialak
identifikatzea eta erabiltzea.
EI4.3 Koipeztatze-puntu guztiak haien formagatik, kolore adierazgarriagatik eta kokapenagatik identifikatzea eta
ezagutzea, baita landare-hariz josiz koadernatzeko makinetan eta elementu osagarrietan lehen mailako mantentze-lanak
egiteko behar diren eragiketak ere.
EI4.4 Landare-hariz josiz koadernatzeko makinak mantentzeko arauetan aurreikusitako koipeztatze-puntuak
koipeztatzea.
EI4.5 Zirkuituak eta aire-iragazkiak egiaztatzea ezarritako mantentze-arauei jarraikiz.
EI4.6 Landare-hariz josiz koadernatzeko makinen elementuak —mantentze-arau jakin batzuetan ezarritakoak—
garbitzea.
EI4.7 Landare-hariz josiz koadernatzeko makinak mantentzeko hainbat kasu praktikotan, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkatenetan:
Lehen mailako mantentze-eragiketak planifikatzea, erabili beharreko produktu lubrifikatzaileak, mantentzemota eta proposatutako maiztasuna definituz.
Zirkuituen eta aire-iragazkien funtzionamendua egiaztatzea ezarritako mantentze-arauei jarraikiz.

29

ARTE GRAFIKOAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Lehen mailako mantentze-lanak egitea elementuetan, mantentze-plan jakin bateko argibideei jarraikiz.
Segurtasun-elementuei eragitea, ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea eta espero diren erantzunak gertatzen
direla egiaztatzea: larrialdiko geldialdia, immobilizazioa…
Landare-hariz josiz koadernatzeko makinaren elementu guztiak mantentze-plan jakin batean ezarrita bezala
garbitzea.
Landare-hariz josiz koadernatzeko makinen lehen mailako mantentzeari lotutako arrisku-prebentzioari buruzko
araudia aplikatuz egitea eragiketa guztiak.

-

A5: Segurtasun-planak, osasun-planak, ingurumena babesteko planak eta horiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea,
landare-hariz koadernatzeko prozesuko elementuak prestatzean eta doitzean segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak behar
bezala erabiltzeko.
EI5.1 Landare-hariz koadernatzeko lanetan gertatzen diren arrisku ohikoenak identifikatzea, eta arrisku bakoitzari
lotutako faktoreak zehaztea.
EI5.2 Landare-hariz koadernatzeko prozesuko elementuak prestatzeko eta doitzeko lanei buruzko segurtasun-arauak
erlazionatzea eta deskribatzea.
EI5.3 Ekipoen segurtasun-elementuak identifikatzea, haien funtzioa deskribatzea eta eragiten dioten makinaren zatia
deskribatzea: larrialdiko geldialdirako botoiak, zelula fotoelektrikoak, karkasak…
EI5.4 Landare-hariz koadernatzeko prozesuko lanetan erabili behar diren norbere babeserako ekipoen (NBE)
ezaugarriak eta erabilera azaltzea, eta prebenitzen dituzten arriskuen arabera sailkatzea.
EI5.5 Produktu grafikoak landare-hariz koadernatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkatenetan, koadernaketa-enpresek lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko dituzten planetatik
abiatuta:
Proposatutako eragiketetan sor daitekeen egoera bakoitzak dituen arriskuak eta arrisku-maila identifikatzea.
Deskribatutako eragiketetarako, jokabide-arauak eta norbere babeserako ekipoak erabiltzeko argibideak
deskribatzea.
Istripuak saihesteko ezarritako neurri prebentibo eta prebentzio-metodo egokiak erlazionatzea eta
deskribatzea.
Jokabide-protokoloak deskribatzea planteatutako prozesuetan sortzen diren hondakinak tratatzeari
dagokionez.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen segurtasun-sistemek ondo funtzionatzen dutela identifikatzea eta
berrikustea.

Edukiak:
1. Landare-hariz koadernatzeko prozedurak
-

Landare-hariz josteko prozesua. Printzipio teknologikoak.
Puntada-motak.
Landare-hariz jositakoa konpontzeko lanak.
Landare-hariz josteko lanak kontrolatzeko parametroak, lan-aginduari dagokionez.

2. Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinak.
- Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen motak eta ezaugarriak.
- Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen osagaiak.
•
Kudeatzaileak.
•
Makinak funtzionatzeko elementu elektromekanikoak.
•
Altxatze-estazioak. Ezaugarriak eta doikuntzak.
•
Landare-hariz josten duten buruak. Ezaugarriak eta doikuntzak.
•
Erregistro-elementuak.
•
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen zehaztapen teknikoak.
•
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen mantentze-plana.

3. Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinak prestatzea
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-

Ekoizpen-parametroak erregulatzea.
Maniobra- eta zerbitzu-mekanismoak prestatzea.
Elementu elektromekanikoak doitzea eta sinkronizatzea.
Elikatze-estazioak prestatzea.
Altxatze-unitateak erregulatzea.
Landare-hariz josteko makinen joste-unitateak erregulatzea.
Irteera-unitateak prestatzea.

Joste-trenetako eragiketak

4. Altxatzeko makinen funtzionamendua eta maneiua
-

Altxatzeko makinen errendimendu optimoa.
Makinan doikuntzak egitea altxatzen ari den bitartean.
Gidatze-, pilatze- eta irteera-sistemak.
Altxatzeko makinen zehaztapen teknikoak.
Altxatzeko makinen mantentze-plana.

5. Landare-hariz josteko makinen funtzionamendua eta maneiua
-

Josteko makinen errendimendu optimoa.
Landare-hariz josteko makinaren elementuen funtzionamendua.
Makinan doikuntzak egitea landare-hariz josten ari den bitartean.
Makinak lan-mota bakoitzerako konfiguratzea.
Landare-hariz josteko makinen zehaztapen teknikoak.
Landare-hariz josteko makinen mantentze-plana.

6. Altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuko kalitate-kontrola.
-

Altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuko kalitate-kontrola.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuko laginketa-teknika.
Altxatzearen eta landare-hariz jostearen berezko desadostasunak.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko sistemaren berezko akatsak.
Desadostasunen erregistroa altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuan.
Desadostasunak direla-eta ekintza zuzentzaileak egitea altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuan.

7. Segurtasuna, osasuna eta ingurumenaren babesa altxatzeko eta landare-hariz josteko
prozesuan
-

5

Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen arrisku-elementuak.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuko segurtasun-, osasun- eta ingurumen-planak eta -arauak.
Norbere babeserako ekipoak altxatzeko eta landare-hariz josteko makinetan.
Prebentzio-ekintzak altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuan.

5. prestakuntza-modulua
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK JOSTE-TRENETAKO
ERAGIKETETAN
Kodea: MP0271
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Enpresan dauden ekoizpen-prozesuei eta egiten dituen produktu nagusiei buruzko txosten bat egitea.
EI1.1 Enpresan dauden ekoizpen-prozesuak eta haren informazio-fluxuak identifikatzea.
EI1.2 Aurreinprimaketa-, inprimaketa-, koadernaketa- eta transformazio-prozesuetan erabiltzen diren teknikak
deskribatzea.
EI1.3 Enpresak egiten dituen produktuak deskribatzea.
EI1.4 Prozesuak eta teknikak enpresak egiten dituen produktu nagusiekin erlazionatzea, eta prozesuko fase
azpikontratatuak adieraztea.
EI1.5 Enpresak kalitatea kontrolatzeko egiten duen ereduzko prozesua deskribatzea.
A2: Enpresako koadernaketa-prozesuan erabili behar diren lehengaiak eta produktu osagarriak pilatzea eta prestatzea.
EI2.1 Enpresan erabili beharreko koadernaketa-prozesuak eta lehengaiak identifikatzea.
EI2.2 Koadernaketa-prozesuan erabili beharreko lehengaiak eta produktu osagarriak identifikatzea.
EI2.3 Lehengaiak koadernaketa-prozesuekin erlazionatzea, zehaztapen teknikoei eta lan-aginduei jarraikiz.
EI2.4 Lehengaiak eta produktu osagarriak garraiatzea enpresako lan-arauen eta -metodoen arabera pilatuz.
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EI2.5 Lehengaiak eta produktu osagarriak kokatzea, sarrera-guneari eta koadernaketa-makinetara pasatzeari buruz
enpresak ezarritakoaren arabera.
A3: Grapaz koadernatzeko makina prestatzea eta euskarria grapaz koadernatzea lan-aginduari, prozesatu beharreko
produktu grafikoari eta segurtasun-, higiene- eta kalitate-arauei jarraikiz.
EI3.1 Produktu grafikoa grapaz koadernatzeko prestatzea; tresneria eta erremintak makinetan ezartzea; grapaz
koadernatzeko makina doitzea edo programatzea; tresneria eta erremintak hautatzea; eta, tailerreko arduradunaren
gainbegiraketapean, segurtasun-gailuak egiaztatzea emandako lan-aginduari eta/edo laginari jarraikiz.
EI3.2 Proba gisako grapa bidezko koadernaketa egiten laguntzea makina ondo doituta dagoela egiaztatzeko; proba gisa
grapaz koadernatutako produktuaren emaitzak egiaztatzea; eta produktuaren kalitate-zehaztapenak identifikatzea.
EI3.3 Grapaz koadernatzeko makinaren mantentze-fitxan haren ohiko funtzionamenduan gerta daitezkeen anomaliak
edo aldaketak islatzea, eta beharrezko koipeztatzea, garbiketa, aldaketak eta birdoitzeak egitea.
A4: Altxatzeko eta landare-hariz josteko makina prestatzea eta euskarria altxatzea eta landare-hariz koadernatzea lanaginduari, prozesatu beharreko produktu grafikoari eta segurtasun-, higiene- eta kalitate-arauei jarraikiz.
EI4.1 Produktu grafikoa altxatzeko eta landare-hariz josteko prestatzea; tresneria eta erremintak dagozkien makinetan
ezartzea; makina behar bezala doitzea; tresneria eta erremintak hautatzea; eta, tailerreko arduradunaren
gainbegiraketapean, segurtasun-gailuak egiaztatzea hasierako informazioa osatzeko emandako lan-aginduari eta/edo
laginari jarraikiz.
EI4.2 Altxatzen eta landare-hariz josten laguntzea lan-aginduan ezarritakoari eta produktibitate-, segurtasun-, higieneeta kalitate-arauei jarraikiz, eta balio ez dutenak baztertzea.
EI4.3 Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinaren mantentze-fitxan haren ohiko funtzionamenduan gerta daitezkeen
anomaliak edo aldaketak islatzea, eta beharrezko koipeztatzea, garbiketa, aldaketak eta birdoitzeak egitea.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Ekoizpen-prozesuak arte grafikoetan
- Prozesuak irudikatzea.
- Prozesu-diagramak interpretatzea.

2. Koadernaketa-prozesurako lehengaiak eta produktu osagarriak
-

Lehengaien zehaztapen teknikoak.
Lehengaiak biltegiratzea.
Lehengaien eta produktu osagarrien mota, koadernaketa-prozesuaren arabera.
Lehengaiak eta produktu osagarriak garraiatzea eta kokatzea.

3. Doitzeko eta grapaz koadernatzeko prozesua
-

Lan-aginduak ulertzea.
Grapaz koadernatzeko makina programatzea.
Grapaz koadernatzeko makinaren ekipo osagarriak doitzea.
Grapaz koadernatzeko makinaren prozesuaren kalitate-kontrola.

4. Grapaz koadernatzeko makinen mantentze-lanak
- Grapaz koadernatzeko makinaren eta ekipo osagarrien mantentze-plana.
- Mantentze-lan prebentiboak.
- Mantentze-lan zuzentzaileak.

5. Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinaren doitze- eta ekoizpen-prozesua
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Lan-aginduak ulertzea.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makina programatzea.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makina doitzea.
Altxatzeko eta landare-hariz josteko prozesuaren kalitate-kontrola.

Joste-trenetako eragiketak

6. Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinen mantentze-lanak
- Altxatzeko eta landare-hariz josteko makinaren mantentze-plana.
- Mantentze-lan prebentiboak.
- Mantentze-lan zuzentzaileak.

7. Kontserbazioa eta biltegiratzea grapaz koadernatzeko prozesuetan eta altxatzeko eta landarehariz josteko prozesuetan
-

Lan-aginduak ulertzea, kontserbazioari eta biltegiratzeari dagokienez.
Zumitza jartzeko prozesua.
Paleten tamainak eta garraioa.
Material osagarriak (plastikoa, ertzekoak…).

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak ulertzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea.
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Joste-trenetako eragiketak

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF0200_2
Arte grafikoetako prozesuak.

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiriak, 3. mailakoak.

2 urte

4 urte

MF0691_2
Koadernaketarako materialak
eta produktuak.

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko inprimaketaren
eta koadernaketa industrialaren lanbideeremuetako profesionaltasun-ziurtagiriak, 3.
mailakoak.

2 urte

4 urte

MF0926_2
Grapaz koadernatzea.

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko koadernaketa
industrialaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. mailakoak.

2 urte

4 urte

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko koadernaketa
industrialaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. mailakoak.

2 urte

4 urte

MF0927_2
Altxatzea eta landare-hariz
jostea.
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GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:

Joste-trenetako eragiketak

-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK

PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Grapaz koadernatzeko,
altxatzeko eta landare-hariz
josteko tailerra

90

120

Prestakuntza-gunea
Erabilera anitzeko gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

X

X

Grapaz koadernatzeko,
altxatzeko eta landare-hariz
josteko tailerra.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak
Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak

Grapaz koadernatzeko, altxatzeko eta
landare-hariz josteko tailerra

−
−
−
−

Erremintak
Material grafikoa
Grapaz koadernatzeko makina
Altxatzeko eta landare-hariz josteko makina

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Desgaitasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
haien eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako 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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