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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA

5

ARTE GRAFIKOAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA

KODEA
ARGI0109

LANBIDE-ARLOA
Arte grafikoak.

LANBIDE-EREMUA
Inprimaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ARGO72_2: Offset bidezko inprimaketa (2004ko otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua, 2005eko irailaren 16ko
1087/2005 Errege Dekretuak aldatua).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Orri bidezko offset inprimaketa egitea, inprimaketa-prozesuko elementuak eta beharrezko lehengaiak zehaztutako
produktibitatearen eta kalitatearen arabera prestatuz eta doituz, eta prozesu grafikoan segurtasun-, osasun- eta ingurumenaraudiari jarraikiz esku hartuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0200_2: Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta produktibitate-baldintzetan jardutea.
- UC0201_2: Lehengaiak eta bitarteko produktuak inprimaketarako prestatzea.
- UC0202_2: Offset bidezko inprimaketa-prozesuak zehaztea eta doitzea.
- UC0203_2: Offset bidez inprimatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lan horiek sektore hauetan egiten dira: arte grafikoak, argitalpenak, prentsa, publizitatea eta paketatzeak, enpresa
handi, ertain zein txikietan.

Ekoizpen-sektoreak
Jarduera hau bera azpisektore bat izan daiteke (inprimaketa) edota hainbat prozesu (aurreinprimaketa, inprimaketa,
postinprimaketa) egiten dituzten enpresen zati izan daiteke, jarduera hau prozesu horietako bat izanik.

Lanbideak edo lanpostuak
7622.1134 Offset makinaren operadorea
7622.1125 Formatu txikiko offset makinaren operadorea
3129.1161 Offset bidezko inprimaketa-teknikaria.
Offset makinaren operadorea, oro har: orri bidezko offset makina eta bobina bidezko offset makina.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0200_2 (ZEHARKAKOA)
Arte grafikoetako prozesuak.

MF0201_2
Inprimaketako materialak eta
produktuak.

MF0202_2
Offset bidezko inprimaketa
prestatzea.

ORDUAK

100

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0241 Arte grafikoetako faseak eta
prozesuak

40

UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan

30

UF0509 Laneko eta ingurumeneko arriskuen
prebentzioa industria grafikoan

30

UF0243: Offset bidez inprimatzeko
makinetako elikatze-sistemak prestatzea eta
erregulatzea

40

UF0244: Offset bidez inprimatzeko
makinetako inprimatze-multzoa prestatzea eta
kalibratzea

60

UF0245: Offset bidez inprimatzeko
makinetako tindatze-sistema, hezegailua eta
irteerako eta akaberako gailua prestatzea

60

90

160

MF0203_2
Offset bidezko inprimaketa

90

MP0058: Lanekoak ez diren lanbidejardunbideak offset bidezko
inprimaketan.

120

ORDUAK, GUZTIRA

560
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
PROZESU GRAFIKOAN, SEGURTASUN-, KALITATE- ETA
PRODUKTIBITATE-BALDINTZETAN JARDUTEA
2. gaitasun-atala
LEHENGAIAK ETA BITARTEKO PRODUKTUAK
INPRIMAKETARAKO PRESTATZEA
3. gaitasun-atala
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA-PROZESUAK ZEHAZTEA
ETA DOITZEA
4. gaitasun-atala
OFFSET BIDEZ INPRIMATZEA

1
2
3
4
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1

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 BITARTEKO PRODUKTUAK INPRIMAKETARAKO
PRESTATZEA
Kodea: UC0201_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ekoizpen-aginduak interpretatzea, lana kalitate- eta produktibitate-irizpideekin planifikatzeko.
BI1.1 Ekoizpen-aginduak egiaztatzen dira kalitateari eta produktibitateari buruzko beharrezko informazio teknikoa
jasotzen dutela ziurtatzeko.
BI1.2 Ekoizpen-aginduak egiaztatzen dira prozesuko elementuekin (makinarekin, materialekin eta metodoekin)
koherenteak direla bermatzeko.
LB2: Inprimatzeko forma berrikustea, transferentzia kalitatez egiten duela bermatzeko.
BI2.1 Inprimatzeko forma egiaztatzen da bere gainazala posizionamenduei, trazadurei eta zehaztutako neurriei
egokitzen zaiela ziurtatzeko.
BI2.2 Inprimatzeko forma ikuskatzen da gainazal-transferentzia alda dezaketen akatsak zuzentzeko.
LB3: Inprimatu beharreko euskarria prestatzea eta kontrolatzea, inprimatze-makina elikatzeko tiradarekin jarraitzea
bermatzeko moduan.
BI3.1 Inprimatu beharreko euskarriaren kopurua eta kalitatea egiaztatzen dira ekoizpen-aginduarekin bat datozela
bermatzeko.
BI3.2 Inprimatu beharreko euskarria biltegitik makinara eramaten da zehaztutako segurtasun-arauei jarraikiz.
BI3.3 Inprimatu beharreko euskarria manipulatu eta tratatzen da hura makinan sartzea eta handik pasatzea
ziurtatzeko ezarritako lan-metodoei jarraikiz.
LB4: Tintak eta gehigarriak tonu estandarretan eta kolore berezietan prestatzea, inprimatuko diren zehaztapenen,
laginen eta euskarrien arabera.
BI4.1 Tinta hautatzeko, kontuan izaten dira inprimaketa-prozesua, makina, euskarri-mota eta akabera.
BI4.2 Inprimaketa-tinten ezaugarri fisiko-kimikoak (biskositatea, tiroa, zurruntasuna) ekoizpen-beharretara
egokitzen dira eragiketa egokien bidez (astinduz; erreduktoreak, bernizak edo olioak gehituz).
BI4.3 Tonu egokiak lortzeko, tintak nahasten dira adierazitako zehaztapenei jarraikiz eta «pantone»rekin edo
kolore-taulekin egiaztapenak eginez.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak, plantxen irakurgailua, argi normalizatudun idazmahaia, dentsitometroa, kolorimetroa, harizenbatzailea.

Produktuak eta emaitzak
Inprimaketa-euskarriak, inprimatzeko forma eta tintak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Inprimatze-ekipoen eta -makinen dokumentazio teknikoa. Kolore-kartak. Segurtasun-, higiene- eta
ingurumen-araudia. Kalitate-estandarrak.

3

3. gaitasun-atala
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA-PROZESUAK ZEHAZTEA ETA
DOITZEA
Kodea: UC0202_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Inprimaketa abiarazteko eta hark ondo funtzionatzeko mekanismoak erregulatzea mekanismo horiek sinkronizatuz
eta doituz, agindu teknikoei, egin beharreko lanari eta erabili beharreko materialei jarraikiz.
BI1.1 Elikatze-sistemaren elementuak eta mekanismoak egiaztatu egiten dira, inprimatu beharreko euskarriarekin
bat datozela bermatzeko.
BI1.2 Makinak ondo funtzionatzen duela egiaztatzen da haren elementuak eta abiaraztea berrikusiz eta anomaliak
zuzenduz.
BI1.3 Irteera-sistemaren elementuak eta mekanismoak egiaztatu egiten dira, inprimatu beharreko euskarriarekin
eta lortu beharreko inprimakiarekin bat datozela bermatzeko.
BI1.4 Doitze-eragiketa guztiak beharrezko segurtasun-neurriak hartuz egiten dira.
LB2: Inprimaketaren kalitatea bermatzeko, inprimatze-ekipo osoaren presio-doikuntzak egiaztatzea, zehaztapenei
eta/edo lagin baimenduari jarraikiz.
BI2.1 Zilindroen diametroa kontrolatzen da presioen transmisioa ziurtatzeko.
BI2.2 Zilindroen arteko tartea egiaztatzen da inprimatu beharreko euskarriaren lodiera kontuan hartuz.
BI2.3 Doikuntza egiaztatzen da segurtasun-neurri guztiak hartuz.
LB3: Inprimatzeko forma doitzea, makinan behar bezala finka eta tenka dadin segurtasuna eta erregistroa bermatzeko.
BI3.1 Inprimatzeko forma finkatzea eta tenkatzea, inprimatzeko forma bere euskarri-zilindrora egokitzeko
ezarritako lan-metodoei jarraikiz.
BI3.2 Inprimatzeko forma tenkatzeari esker, marjina egokiak lortzen dira inprimatu beharreko euskarrian.
BI3.3 Inprimatzeko forma tenkatzeari esker, koloreen erregistroa lortzen da.
BI3.4 Beharrezko segurtasun-neurriekin egiten da doikuntza.
LB4: Tindatze-multzoa eta hezegailua prestatzea, tindaketa eta hezetzea tiradaren zehaztapenei jarraikiz egiteko.
BI4.1 Tintontziak doitu egiten dira, tinta formen inprimatze-guneetara egokitzeko.
BI4.2 Tintontziak erregulatu egiten dira, tinta-fluxuak transferentzia-baldintzak bete ditzan.
BI4.3 Elementu hezetzaileak kalibratu egiten dira, bustitze-soluzioak tenperatura egokia izan dezan eta ondo
dosifikatuta egon dadin.
LB5: Akabera-gailuak prestatzea, azken inprimaketa bat etor dadin zehaztapen teknikoekin.
BI5.1 Akabera-produktuen gailu dosifikatzaileak doitu egiten dira, euskarrian uniformeki aplikatzea bermatzeko.
BI5.2 Akabera-gailuen mekanismoak prestatu egiten dira, zehaztutako tratamenduak lortzeko.
LB6: Makina prebentzioz mantentzea ondo funtziona dezan, segurtasunari eta ingurumenari buruzko arauei jarraikiz.
BI6.1 Koipeztatze-puntuak aldian behin koipeztatzen dira, makinaren fabrikatzailearen argibideei jarraikiz.
BI6.2 Zirkuituen eta aire- eta ur-iragazkien funtzionamendua egiaztatzen da ezarritako mantentze-arauei jarraikiz.
BI6.3 Segurtasun-gailu guztiak indarrean dagoen araudiari jarraikiz egiaztatzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Inprimatze-makinak, argi normalizatudun idazmahaia, dentsitometroa, kolorimetroa, hari-zenbatzailea.

Produktuak eta emaitzak
Inprimatze-makina prestatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Inprimatze-ekipoen eta -makinen dokumentazio teknikoa. Segurtasun-, higiene- eta ingurumen-araudia.
Kalitate-estandarrak.

4

4. gaitasun-atala
OFFSET BIDEZ INPRIMATZEA
Kodea: UC0203_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lehenengo orri inprimatuak lortzea lan-aginduan zehaztutako ezaugarriak egiaztatzeko.
BI1.1 Lehenengo orri inprimatuetatik behar beste kontrolatzen dira, erregistroaren doikuntza, tonuak eta akatsik
eza egiaztatzeko.
BI1.2 Laginei, ereduei, taula normalizatuei eta zehaztapenei jarraikiz egiten da kontrola.
LB2: Prozesuaren aldagaiak aldatzea ezaugarriak zuzentzeko, lehenengo orri inprimatuen emaitzei jarraikiz.
BI2.1 Zuzenketa eta doikuntza makinako elementuei (erregistroa, tinta-fluxua, hezetzea, presioak…) eraginez
egiten dira.
BI2.2 Materialetan zuzenketa eta doikuntza egiten dira tintaren ezaugarri fisiko-kimikoak eta/edo tonu-ezaugarriak
aldatuz eta euskarria manipulatuz.
LB3: Inprimaketa-prozesua gainbegiratzea, autokontrolaren bidez tiradaren uniformetasuna bermatzeko.
BI3.1 Autokontrola egiteko, laginak hartzen dira, eta lortzen ari diren inprimaketa-emaitzak baieztatzen dira.
BI3.2 Autokontrola (bai kontrolatu beharreko ezaugarriak, bai hori egiteko modua eta periodikotasuna) lanmetodoan dago definituta.
LB4: Tiradarekin jarraitzea ziurtatzea beharrezko materialak bilduz, ezarritako produktibitatea lortzeko.
BI4.1 Materialen hornikuntza kontrolatzen da, tiradan zehar kalitate uniformea ziurtatzeko.
BI4.2 Materialen hornikuntza kontrolatzen da, tiradarako behar besteko kopurua bermatzeko.
LB5: Ekoizpen-jakinarazpenak betetzea gertakarien, kalitatearen eta produktibitatearen datuekin, egindako lana
baieztatzeko.
BI5.1 Autokontrolaren emaitzak eta gertakariak dagozkien orrietan jartzen dira, eta aztertu egiten dira.
BI5.2 Ekoizpen-jakinarazpenak betetzen dira zehaztutako produktibitatea lortutako produktibitatearekin bat
datorren ala ez egiaztatzeko.
LB6: Makina garbitzea hurrengo lana prestatzeko, ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI6.1 Makinen elementuak mantentze-araudian ezarrita bezala garbitu behar dira.
BI6.2 Tintontziek tintarik gabe geratu behar dute, hurrengo inprimaketan eraginik ez izateko.
BI6.3 Soberako tinta gorde egiten da, hondakinak desegiteari buruz indarrean dagoen araudiari jarraikiz.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Offset bidez inprimatzeko makinak, argi normalizatudun idazmahaia, dentsitometroa, kolorimetroa, hari-zenbatzailea.

Produktuak eta emaitzak
Euskarri inprimatua eta/edo bukatua.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Lan-partea. Offset bidez inprimatzeko ekipoen eta makinen dokumentazio teknikoa. Segurtasun-, higieneeta ingurumen-araudia. Kalitate-estandarrak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ARTE GRAFIKOETAKO PROZESUAK
2. prestakuntza-modulua:
INPRIMAKETAKO MATERIALAK ETA PRODUKTUAK
3. prestakuntza-modulua:
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA PRESTATZEA
4. prestakuntza-modulua:
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA
5. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK OFFSET BIDEZKO
INPRIMAKETAN

1
2
3
4
5
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1

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.
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.
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EI2.3 Prozesu grafikoaren faseak deskribatzea, haren elementuen zehaztapenak aztertuz, eta elementu horietako
bakoitzaren erabilera eta sekuentzialitatea aplikatuz.
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.
EI2.9 Diseinuaren ikuspuntutik, prozesu jakin baten ezaugarriak aztertzea:
- Formatuak eta neurriak.
- Tipologia.
- Koloreak.
- Euskarriak.
- Koadernaketa eta akabera.
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.

•
•
•
•
•
•
•
-
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•
•
•

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.

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:

Offset bidezko inprimaketa

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.
-

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.
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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:
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
-
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Industria grafikoko ingurumen-jardunbide egokiak.
Erabilitako materialen baliabideak.
Sortzen diren hondakinak.
Ingurumenean eragina duten ekintzak.
Baliabideen kudeaketa.
Kutsaduraren eta hondakinen kudeaketa.
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2. prestakuntza-modulua:
INPRIMAKETAKO MATERIALAK ETA PRODUKTUAK
Kodea: MF0201_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0201_2: Lehengaiak eta bitarteko produktuak inprimaketarako prestatzea
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Inprimaketa-prozesuetan erabiltzen diren lehengaien propietate eta ezaugarri nagusiak bereiztea eta aztertzea.
EI1.1 Paperen, kartoien, plastikoen, metalen eta inprimaketan erabiltzen diren bestelako euskarrien mota eta egitura
bereiztea eta deskribatzea.
EI1.2 Euskarrien ezaugarri eta propietate fisiko-kimiko nagusiak bereiztea eta deskribatzea, eta dagozkien ataletan
adieraztea.
EI1.3 Tinten, pigmentuen, koloratzaileen, erretxinen, olioen, bernizen eta disolbatzaileen ezaugarri eta propietate fisikokimiko nagusiak bereiztea eta deskribatzea, eta dagozkien ataletan adieraztea.
EI1.4 Inprimatzeko formen ezaugarri fisiko-kimiko nagusiak bereiztea eta deskribatzea.
EI1.5 Inprimaketan erabiltzen diren euskarrien akats eta aldaketa nagusiak bereiztea.
EI1.6 Euskarrien, tinten eta inprimatzeko formen laginetan, inprimaketan erabiltzen diren material nagusiak beren izen
komertzialez identifikatzea.
A2: Inprimaketa-, koadernaketa- eta manipulazio-sisteman erabilitako material nagusien (produktuen, tinten, bernizen,
plantxen eta euskarrien) portaera aztertzea, haien aplikazioarekin erlazionatuta.
EI2.1 Tintekin erlazionatutako pigmentu, erretxina, olio, berniz eta disolbatzaile nagusiak deskribatzea.
EI2.2 Inprimatzeko formarekin erlazionatutako material eta produktu kimiko nagusiak deskribatzea.
EI2.3 Materialak erabilitako inprimaketa-moduarekin, koadernaketarekin edo manipulazioarekin eta tiradako alekopuruarekin erlazionatzea.
EI2.4 Materialen propietateak inprimaketako portaera-eskakizunekin erlazionatzea.
A3: Lehengaien kalitate-aldagaien ezaugarriak ebaluatzea, tresna egokiak erabiliz.
EI3.1 Inprimaketako euskarrien iraunkortasuna eta portaera erlazionatzea horiek hezetasuna eta tenperaturagatik,
biltegiratzeagatik, zuntzaren norabideagatik eta orearen osaeragatik jasaten dituzten aldaketekin.
EI3.2 Inprimaketan erabilitako tinten eta produktu kimikoen iraunkortasuna eta portaera erlazionatzea horiek
tenperaturagatik, hezetasunagatik, herdoiltzeagatik, argitan egoteagatik eta beren osaeragatik jasaten dituzten
aldaketekin.
EI3.3 Lehengaien kalitatea kontrolatzeko erabilitako neurketa-tresnen ezaugarriak eta funtzionamendua bereiztea.
EI3.4 Saiakuntza baten kasu praktiko batean:
Neurtzeko tresnak erabiltzea (girometroa, termometroa, doitasun-balantza, biskosimetroa, mikroskopioa eta
IGT), hauen balioak lortzeko: euskarrien, materialen eta lehengaien hezetasuna, presioa, dentsitatea eta
dimentsio-aldaketak; eta neurketen emaitzak zuzen adieraztea.
EI3.5 Ezaugarriak kalitate-estandarren bidez zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ekoizpenerako egokiak diren
materialak zehaztea.
A4: Arte grafikoetan erabilitako materialen biltegiratze-prozesua aztertzea.
EI4.1 Arte grafikoen enpresen berezko biltegiratze-sistemak azaltzea.
EI4.2 Erabilitako materialak kargatzeko, garraiatzeko eta deskargatzeko ekipoen eta bitartekoen ezaugarriak azaltzea,
haien aplikazioekin erlazionatuta.
EI4.3 Materialak haiek biltegiratzeko behar diren prozedurekin eta baldintzekin erlazionatzea.
A5: Lehengaiak prestatzea, zehaztapen teknikoei eta indarrean dauden segurtasun-, higiene- eta ingurumen-araudiei
jarraikiz.
EI5.1 Tratatu beharreko materialak lan-aginduko zehaztapenetan adierazten diren berak direla egiaztatzea.
EI5.2 Inprimaketarako produktu kimikoak prestatzean erabili behar diren osagaiak eta diluzioak deskribatzea.
EI5.3 Lehengaiak nahastea eta prestatzea, ezarritako parametroei jarraikiz eta segurtasun- eta higiene-arauak
errespetatuz.
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EI5.4 Materialen prestaketa aurreikusitako emaitzekin bat datorrela egiaztatzea.
EI5.5 Arte grafikoetan erabilitako materialak ingurumen-araudiarekin erlazionatzea, tradizionalki erabiltzen diren
produktuen ordezkoak aintzat hartuz.
EI5.6 Arte grafikoetan erabiltzen diren materialak eta produktuak manipulatzeak dakartzan arriskuak eta arrisku-mailak
identifikatzea.
A6: Segurtasun- eta higiene-planak eta haiei buruz indarrean dagoen araudia aztertzea eta ebaluatzea, inprimaketarako
lehengaiak garraiatzeko eta manipulatzeko bitartekoak eta ekipoak behar bezala erabiltzeko.
EI6.1 Seinaleen eta alarmen sinbologiari eta egoera fisikoari, suteen aurkako ekipoei eta lehengaiak garraiatzeko eta
manipulatzeko segurtasunari buruzko arauak erlazionatzea eta deskribatzea.
EI6.2 Industria grafikoan lehengaiak garraiatzeko eta manipulatzeko gehien erabiltzen diren norbere babeserako arropen
eta ekipoen ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea.
EI6.3 Inprimaketaren sektoreko enpresen zenbait segurtasun- eta higiene-planetan:
Plan bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak —plana agertzen den agirietan jasoak— identifikatzea eta
deskribatzea.
Osasunerako eta segurtasunerako arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatzea eta deskribatzea.
Istripuak saihesteko ezarritako neurri prebentibo eta prebentzio-metodo egokiak erlazionatzea eta
deskribatzea.

Edukiak:
1. Inprimaketa-euskarriak
-

-

Gramajea, zimurtasuna, hezetasun erlatiboa, dimentsio-egonkortasuna, gogortasuna eta malgutasuna neurtzea.
Paper-euskarriak (papera, kaxa-kartoia, kartoia) iztukatzeko ore-motak.
Euskarrietan akatsak identifikatzea.
Prestaketa:
•
Behar bezala paletizatzea.
•
Euskarrien paketatze desberdinak.
•
Paletak makina-gelara eramatea.
Makinan papera kargatzea, ekoizpen-zehaztapenei jarraikiz.
Euskarri-motak, eta haiek behar bezala aplikatzea inprimaketa-prozesuaren arabera (offset, serigrafia, flexografia
eta sakongrabatua)
Papera
Kartoia
Plastikoa
PVC
Metalak
Ehunak

2. Tinta koipetsu eta likidoen motak, inprimaketa-prozesuaren arabera
- Tinten osaera fisiko-kimikoa. (Fabrikazio- eta formulazio-propietateak)
- Neurketa kalorimetrikoa, biskositatea, dentsitatea, zurruntasuna, gardentasuna, tinten arteko tolerantzia eta
urarekin emultsifikatzeko gaitasuna.
- Inprimaketa-moduaren araberako sailkapena.
- Identifikazioa, aplikazioak eta izendapen komertzialak.
- Tinten nahasketa (pantone, pantone koloreen formulazio zehatza). Prestaketa eta aplikazioak.
- Erresistentzia mekanikoak eta hainbat eragile (argia, ura, koipeak, azidoak, alkaliak eta xaboiak).
- Euskarriaren, sekuentziaren eta makina-moten araberako tinta/paper erlazioak, inprimaketa-prozesuetan erabili
beharreko tintetarako.
- Inprimaketa-prozesuetan erabili beharreko tintentzat bustitze-soluzioaren formulazioa.
- Inprimaketa-sistemaren araberako (offset, serigrafia, flexografia eta sakongrabatua) tinta/euskarri erlazioak,
inprimaketa-prozesurako tinta koipetsu eta/edo likidoentzat.

3. Inprimatzeko forma eta argazki-pelikulak
- Egitura mikroskopikoa. Emultsio-motak.
- Argazki-pelikulen motak.
- Produktu kimikoak.
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-

Sailkapena, identifikazioa, aplikazioak, formatuak eta izendapen komertzialak.
Material sentikorrak prozesatzea.
Inprimaketan erabiltzen diren moduen ezaugarririk garrantzitsuenak: tiradarekiko erresistentzia, gainazal-tentsioa.
Inprimaketa-moduaren araberako inprimatzeko formak. (Inprimatzeko CTP formak eta forma konbentzionalak)
Produktuak prozesatzeko prestatzea eta nahastea (CTP eta konbentzionalak)

4. Material osagarriak
-

Bernizak.
Lakak.
Itsasgarriak.
Plastikoak.
Estanpazio-pelikulak.
Egokitzea eta prestatzea.

5. Lehengaien kalitate-kontrola
- Kontrol-prozesua: materialetan (euskarriak eta tintak), biskositatearen kontrola, lehortze-denborak, igurzketarekiko
erresistentzia eta bernizen eta laken marrak.
- Kalitate-araudiak.
- Kalitate komertzialak.
- Ekipoak eta tresnak.
- Ikuskapen- eta harrera-prozedurak.

6. Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak, inprimaketarako materialak prestatzean.
- Segurtasun- eta ingurumen-arauak, hauek garraiatzean eta manipulatzean:
•
Tintak.
•
Euskarriak.
•
Disolbatzaileak.
•
Ekoizpen- eta mantentze-prozesurako kontsumigarriak.
- Segurtasun- eta ingurumen-gailuak, material hauek garraiatzean eta manipulatzean:
•
NBEak
•
Segurtasun-gailuak garraio-elementuetan
•
Hondakinak gordetzeko ontzi bereziak

3

3. prestakuntza-modulua
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA PRESTATZEA
Kodea: MF0202_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0202_2: Offset bidezko inprimaketa-prozesuko elementuak zehaztea eta
doitzea.

Iraupena: 160 ordu
3.1. prestakuntza-atala
OFFSET BIDEZ INPRIMATZEKO MAKINETAKO ELIKATZE-SISTEMAK
PRESTATZEA ETA ERREGULATZEA
Kodea: UF0243
Iraupena: 40 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, offset bidezko
inprimaketarako makina abiarazteko mekanismoei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Fabrikazio-aginduetan datozen datuak bereiztea eta aztertzea, inprimaketa abiarazteko elikatze- edo sarrera-sistemaren
elementuak doitzeari eta erregulatzeari edo prestatzeari dagokienez.
EI1.1 «Ereduzko» fabrikazio-aginduetan agertzen diren datuak identifikatzea eta interpretatzea, offset bidez inprimatzeko
makinen elikatze-sistemak prestatzeari buruzkoak.
EI1.2 Orri bidezko eta bobina bidezko offset inprimatze-makinaren elikatze-sistemen mekanismoak eta elementuak
identifikatzea.
EI1.3 Orri bidezko eta bobina bidezko elikatze-sistemen arteko desberdintasun operatibo garrantzitsuenak azaltzea,
baita euskarria prestatzearen eta elikatzearen artekoak ere.
EI1.4 Ereduzko prozesu batetik abiatuta, eta ekoizpen-agindu jakin batetik abiatuta, sarrera-multzoko elementuak
kokatzea edo doitzea.
EI1.5 Kasu praktiko batean, fabrikazio-agindu jakin batetik abiatuta:
- Erregistro-gidak zehaztea eta kokatzea.
- Alboko gidaria zehaztea eta kokatzea.
- Xafla bikoitzeko kontrol-gailua(k) erregulatzea.
- Euskarria behar bezala kargatzea edo elikatzea makinan.
- Sarrera-elikagailua kokatzea eta doitzea.
A2: Offset bidezko inprimaketa kalitate-, produktibitate- eta segurtasun-baldintzetan prestatzeko maniobra- eta zerbitzumekanismoak doitzea eta erregulatzea.
EI2.1 Ekipoak osatzen dituzten elementuak (transmisioa, presioa) kalibratzeko erabiltzen diren kudeatzaileen erabilera
identifikatzea eta azaltzea.
EI2.2 Behar bezala bereizitako lan-agindu bat interpretatzetik abiatuta:
Inprimatze-makina abiarazten hastea inprimatu beharreko euskarriaren motaren eta formatuaren arabera, eta egon
litezkeen akatsak zuzentzea.
Inprimatze-makina abiarazi ondoren, elikatze-sistemaren eta markatzailearen elementuak eta mekanismoak doitzea,
euskarriaren tamainaren eta motaren arabera.
EI2.3 Eragiketa guztiak segurtasunean eta ingurumena babestuz egitea.
EI2.4 Euskarriaren pintza transferitzaileen irekiera zehaztea, egiaztatzea eta doitzea lehenengo inprimatze-zilindrorantz.
A3: Segurtasun-planak, laneko osasun-planak eta horiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea, sarrera-multzoa
prestatzeko eta doitzeko eragiketetan segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak behar bezala erabiltzeko.
EI3.1 Offset bidez inprimatzeko makinen mota guztietako sarrera-multzoetan, segurtasun-gailu guztiak identifikatzea eta
haien funtzionaltasuna bereiztea.
EI3.2 Sarrera-multzoaren segurtasun-planak eta erabilera definitzea eta erlazionatzea hura kalibratzeko eta berdintzeko
prozesuetan.
EI3.3 Norbera babesteko ekipoak aplikatzea, segurtasun-planean eta laneko osasun-planean ezarritakoari jarraikiz.

Edukiak:
1. Lan-aginduak interpretatzea offset bidezko makinen sarrera-multzoa prestatzean eta erregulatzean
-

Sarrera-sistema doitzeari lotutako datuak.
Inprimatu beharreko euskarriari buruzko interpretazio teknikoak: mota, formatua, lodiera edo bestelakoak.
Erregistro-gidak erabiltzea, inprimatzeko formaren eta/edo lan-aginduaren zehaztapen teknikoei jarraikiz.
Inprimaketa-prozesuaren, koadernaketaren eta bestelako transformazioen edo kanpoko akaberen arteko erlazioa,
haien zehaztapen teknikoen arabera.

2. Offset makinen sarrera-sistemen elementuak doitzea
- Offset makinetako sarrera-multzoaren erregistro-gailuak doitzea.
- Kudeatzaileak, botoiak, sinbologia…
- Orria edo bobina garraiatzeko gidak eta elementuak.
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3. Lan seguruaren prozedura offset makinen sarrera-sisteman
Etete-botoiak.
Larrialdi-botoiak.
Seinale akustikoak: erabilerak eta interpretazioak.
Harrapatuta geratzeko arriskua adierazten duten idazkunak eta pankartak.
Norbera babesteko ekipoak (NBE).
Etete-elementuak eta arriskuak prebenitzeko elementuak. Identifikazioa eta egoera. Harrapatuta geratzea edo
bestelako arriskuak saihesteko elementuak.
- Offset makinen sarrera-sistema prestatzearen berezko arriskuak identifikatzea.

-

3.2. prestakuntza-atala
OFFSET BIDEZ INPRIMATZEKO MAKINETAKO INPRIMATZE-MULTZOA
PRESTATZEA ETA KALIBRATZEA
Kodea: UF0244
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, inprimatze-multzoa
prestatzeari eta kalibratzeari dagokienez

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekoizpen-prozesuan, inprimatze-multzoa eta haren errotazio egokia osatzen duten elementuak behar besteko kalitatez
doitzea.
EI1.1 Inprimatze-multzoa osatzen duten zilindroak eta haietako bakoitzaren berezitasunak deskribatzea.
EI1.2 Taldeko zilindroen elementuak identifikatzea (barailak, pintzak, uztai gidariak, tenkagailuak, estaldura eta
bestelakoak) eta haien funtzionaltasuna deskribatzea.
EI1.3 Mantentze-prozesua eta hor segurtasunez jarduteko modua deskribatzea.
EI1.4 Inprimatze-multzoan, zilindroen antolamenduak erlazionatzea, hor dauden makinen egituren arabera.
EI1.5 Inprimatzeko formaren eta kautxuzko oihalaren artean irudia transmititzeko prozesuagatik inprimatze-multzo
batzuen eta besteen artean dauden desberdintasunak deskribatzea.
A2: Zilindro xafla-etxeen, zilindro kautxu-etxeen eta inprimatze-zilindroaren presioetan eta estalduretan doikuntzak egitea,
lan-aginduari jarraikiz.
EI2.1 Xafla-kautxu eta kautxu-inprimatze zilindroen diametroak doitzea, eta presio-balioak zehaztea fabrikatzailearen
zehaztapen teknikoei jarraikiz.
EI2.2 Kasu praktiko batean, eta offset bidez inprimatzeko makinaren zehaztapen-datuetatik abiatuta:
Zilindroaren oinarriaren eta uztai gidariaren edo kontrolekoaren arteko desnibela identifikatzea.
Zilindroa xafla-etxea eta zilindro kautxu-etxea estaltzea, fabrikatzailearen zehaztapen teknikoei jarraikiz, eta,
behar izanez gero, berriz estaltzea altxagarri kalibratuekin.
Zilindroen artean presio zuzena ezartzea, irudia bikain transferi dadin.
Xafla eta kautxua behar bezala kokatuta daudela egiaztatzea, ziurtatuz xafla zilindro xafla-etxeari ezin hobeki
atxikita eta fabrikatzaileak gomendatutako presio-kiloekin tenkatuta dagoela.
A3: Fabrikazio-aginduari jarraikiz inprimatzeko forma ondo hartu dela eta ondo ezarri dela egiaztatzea.
EI3.1 Inprimatzeko forma ondo hartu dela egiaztatzea, fabrikazio-aginduaren datuekin egiaztatuz.
EI3.2 Inprimatzeko forma zulatzea eta egokitzea, makinan ondo ezar dadin eta aurre-erregistroko sistemei egokitu
dakien.
EI3.3 Xafla zilindroan eskuz, automatikoki edo erdiautomatikoki ezartzeko, finkatzeko eta tenkatzeko prozesua
deskribatzea.
EI3.4 Xafla kokatzea eta zilindroan behar bezala sartzea.
A4: Segurtasun- eta higiene-planak eta horiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea, inprimatze-multzoa prestatzeko
eta kalibratzeko eragiketetan segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak behar bezala erabiltzeko.
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EI4.1 Offset bidez inprimatzeko makinen inprimatze-multzoko segurtasun-gailu guztiak identifikatzea.
EI4.2 Inprimatze-multzoaren segurtasun-planak eta erabilera definitzea eta erlazionatzea hura kalibratzeko eta
berdintzeko prozesuetan.
EI4.3 Kasu praktiko jakin batean:
Estaldurak doitzeko eragiketetan segurtasunez eta prebentzioz jardutea.

Edukiak:
1. Inprimatze-multzoaren doikuntzak offset bidezko makinetan
-

Inprimatze-multzoaren ezaugarri teknikoak eta funtzionalitatea.
Inprimatze-multzoak euskarriarekiko dituen presioak.
Erabilitako materialen egiaztapen fisikoak: xaflak, kautxuak, altxagarri kalibratuak. Mikrometroa edo palmerra.
Inprimatze-multzoko zilindroek uztai gidariekiko edo kontrolekoekiko dituzten desnibelak.
Zilindroen diametroa egokia dela egiaztatzea.
Inprimatze-multzoko zilindroen mekanismoak eta elementuak egiaztatzea.
Inprimatze-multzoa doitzea kolore bateko eta hainbat koloretako makinentzat (orri bidezkoak eta bobina
bidezkoak).

2. Inprimatzeko forma offset makinan ezartzea eta doitzea
- Inprimatzeko forma kokatzea eta instalatzea.
- Hauen araberako zehaztapen teknikoak: plantxen markak eta inprimatu beharreko koloreak.
- Inprimatzeko formaren identifikazioa eta haren erregistro-trokelaketa.

3. Inprimatze-multzoaren mantentze zuzentzailea/prebentiboa
-

Xaflako zilindroa (kontroleko uztaiak eta xaflari eusteko grapak).
Kautxuzko zilindroa (kontroleko uztaiak eta kautxuaren barrari eusteko eta hura kokatzeko barailak).
Inprimatze-zilindroa (kontroleko uztaiak, euskarri-etxearen sistema).
Xaflako zilindroa (xaflako altxagarri kalibratuak ordeztea).
Kautxuzko zilindroa (kautxuak eta paperezko altxagarri kalibratuak ordeztea).

4. Inprimatze-multzoko segurtasuna
-

Etete-botoiak.
Larrialdi-botoiak.
Seinale akustikoak: erabilerak eta interpretazioak.
Harrapatuta geratzeko arriskua adierazten duten idazkunak eta pankartak.
Norbera babesteko ekipoak (NBE).
Orri bidezko offset makinen inprimatze-multzoa prestatzearen eta doitzearen berezko arriskuak identifikatzea.
Bobina bidezko offset makinen inprimatze-multzoa prestatzearen eta doitzearen berezko arriskuak identifikatzea.

3.3. prestakuntza-atala
OFFSET BIDEZ INPRIMATZEKO MAKINETAKO TINDATZE-SISTEMA, HEZEGAILUA
ETA IRTEERAKO ETA AKABERAKO GAILUA PRESTATZEA
Kodea: UF0245
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, hezetze-,
tindatze- eta irteera-mutzoak prestatzeari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bustitze-soluzioa prestatzea makinaren, euskarriaren eta egin beharreko inprimaketaren ezaugarri teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Offset prozesuko bustitze-soluzioaren parametro idealak azaltzea eta deskribatzea.
EI1.2 Kasu praktiko batean, sare-ura aztertzea, eta, produktu kimiko egokiekin, bustitze-soluzio ideal bat egitea.
EI1.3 Segurtasun-arauak eta egungo arriskuak prebenitzeko arauak errespetatuz isopropil-alkohola eta haren ordezkoak
erabiltzeagatiko abantailak eta desabantailak azaltzea eta deskribatzea.
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EI1.4 Bustitze-soluzioa gaizki formulatzeagatik sortzen diren arazoak azaltzea eta deskribatzea.
EI1.5 Bustitze-soluzioa hornitzen duten ekipo periferikoak gaizki mantentzeagatik edo horretarako behar diren
gehigarriak eta kontsumigarriak egoera txarrean edukitzeagatik sor daitezkeen arazoak azaltzea eta deskribatzea.
A2: Bustitze-multzoko nibelazio- eta mantentze-lanak doitzea, egin beharreko lanaren ezaugarriei jarraikiz.
EI2.1 Bustitze-sistemen konfigurazioak deskribatzea eta dagokien makina-motarekin erlazionatzea. Haiek ekoizpenprozesuaren mesedetan erabiltzeak dituen berezitasunak azaltzea eta ura/tinta oreka azkar lortzeko helburuarekin estu
erlazionatzea.
EI2.2 Kasu praktiko batean, desmuntatze-, muntatze- eta nibelatze-prozesua azaltzea eta deskribatzea. Haien
maniobra-mekanismoak identifikatzea eta erregulatzea.
A3: Ekoizpen-prozesuan, tindatze-multzoa eta haren errotazio egokia osatzen duten elementuak behar besteko kalitatez
doitzea eta prozesu-eragiketak egitea.
EI3.1 Zehaztapen teknikoak ura/tinta oreka lortzeko helburuari eta erabilerari dagokienez azaltzea eta deskribatzea,
tindatze-multzo bat osatzen duten arrabolen egiturak adieraziz.
EI3.2 Kasu praktiko batean, desmuntatzea eta muntatzea, azaltzeko eta deskribatzeko zer tratamendu erabili behar den
fabrikatzailearen jarraibideei eta gomendioei jarraikiz, haren berezitasunak adieraziz eta beste tindatze-multzo batzuen
berezitasunekin alderatuz, eta, hala, haien arteko aldeak argudiatzea.
EI3.3 Ekipo periferiko hornitzaileak gaizki mantentzeagatik edo horretarako behar diren gehigarriak eta kontsumigarriak
egoera txarrean edukitzeagatik sor daitezkeen arazoak azaltzea eta deskribatzea.
EI3.4 Tindatze-multzoak azaltzea eta deskribatzea eta haiek dagokien makina-motaren arabera erlazionatzea. Haiek
ekoizpen-prozesuaren mesedetan erabiltzeak dituen berezitasunak azaltzea eta ura/tinta oreka azkar lortzeko
helburuarekin estu erlazionatzea.
EI3.5 Kasu praktiko batean:
Desmuntatze-, muntatze- eta nibelatze-prozesua azaltzea eta deskribatzea, eta haren maniobra-mekanismoak
identifikatzea eta erregulatzea.
EI3.6 Eragiketa guztiak segurtasunean eta ingurumena babestuz egitea.
A4: Lineako akaberako eta irteerako gailuetan prozesu-eragiketak doitzea eta egitea, azken inprimaketa originalarekin bat
etor dadin.
EI4.1 Lineako akabera-gailuak eta -mekanismoak prestatzea eta kokatzea, adierazitako zehaztapen teknikoei jarraikiz.
EI4.2 Originalari doitutako akaberak aplikatzeko gailuak erregulatzea, bernizen, akrilikoen eta gain-inprimaketaren
zehaztapen teknikoen arabera prestatuz eta egokituz.
EI4.3 Inprimakiak lehortzeko mekanismoak erregulatzea, hala nola infragorrien sistema, aire beroa eta UVI lanparak.
EI4.4 Irteera-gailuak eta -mekanismoak prestatzea eta kokatzea, adierazitako zehaztapen teknikoei jarraikiz.
EI4.5 Eragiketa guztiak segurtasunean eta ingurumena babestuz egitea.
A5: Segurtasun- eta higiene-planak eta haiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea tindatze-, hezetze-, irteera- eta
akabera-multzoak prestatzeko eta doitzeko eragiketetan.
EI5.1 Tindatze-, hezetze-, irteera- eta akabera-multzoetako segurtasun-gailu guztiak identifikatzea.
EI5.2 Tindatze-, hezetze-, irteera- eta akabera-multzoak erabiltzeagatiko arrisku nagusiak adieraztea.
EI5.3 Kasu praktiko jakin batean:
Hezetze- eta tindatze-multzoak osatzen dituzten arrabolak erauzteko, kokatzeko eta nibelatzeko prozesuetan
segurtasunez eta prebentzioz jardutea.
Irteera-multzoko elementuak doitzeko eta nibelatzeko prozesuan segurtasunez eta prebentzioz jardutea.

Edukiak:
1. Hezetze-multzoaren doikuntzak offset bidez inprimatzeko makinetan:
-

Bustitze-soluzioa prestatzea.
Desmuntatzea, fabrikatzailearen zehaztapen teknikoei jarraikiz.
Taldea osatzen duten arrabolak identifikatzea.
Arrabolen erabilera eta misioa, inprimaketa-prozesuan ondo funtziona dezaten.
Elementuen optimizazioa.
Egoera egokia.
Estaldura bikaina.
Bustitze-multzoa muntatzea, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraikiz: kontaktu egokia arrabolen artean.
Mantentze-lan prebentiboak:
•
Errodamenduetan.
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•
•
•

Zorroetan.
Kojineteetan.
Segurtasun-elementuetan.

2. Tindatze-multzoaren doikuntzak offset bidez inprimatzeko makinetan
- Desmuntatzea, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraikiz.
- Taldea osatzen duten arrabolen erabilera eta misioa, inprimaketa-prozesuan ondo funtziona dezaten.
- Elementuen optimizazioa:
•
Egoera egokia.
•
Estaldura bikaina.
- Tindatze-multzoa muntatzea, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraikiz.
- Kontaktu egokia arrabolen artean.
- Mantentze-lan prebentiboak:
•
Errodamenduetan.
•
Zorroetan.
•
Kojineteetan.
•
Segurtasun-elementuetan.
- Eskuzko tintontzia, tintontzi automatikoa.
- Tintontziaren funtzionamendu egokia.
- Eskuzko kontsumoaren profilak sortzea.
- ICC profilak sortzean ondo jokatzea.

3. Akabera-ekipoen eta irteera-sistemaren doikuntzak offset bidez inprimatzeko makinetan
- Inprimatu beharreko euskarriaren irteerako neurriak.
- Inprimatu beharreko euskarriaren irteera-elementu mekanikoak erregulatzea.
- Orban-kontrako hautsak aplikatzeko gailuak, infragorrien lehortze-ekipoak eta UVI lanparen lehortze-ekipoak
prestatzea eta hornitzea.
- Lineako akaberen ekipoak prestatzea: lakak eta bernizak, zenbagailuak, arrailak, zulatzeko makinak eta
bestelakoak aplikatzea.

4. Segurtasuna, offset bidez inprimatzeko makinetako tindatze-sistema, hezegailua eta irteerako eta
akaberako gailua prestatzean
-

4

Etete-botoiak.
Larrialdi-botoiak.
Seinale akustikoak: erabilerak eta interpretazioak.
Harrapatuta geratzeko arriskua adierazten duten idazkunak eta pankartak.
Norbera babesteko ekipoak (NBE).
Offset makinen tindatze-, hezetze- eta irteera-sistemak prestatzearen berezko arriskuak identifikatzea.

4. prestakuntza-modulua
OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA
Kodea: MF0203_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0203_2: Offset bidez inprimatzea.
Iraupena: 90 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Offset bidez inprimatzeko makina eta ekipo nagusiak prestatzeko eragiketak egitea.
EI1.1 Xafla makinan ezartzeko mekanismoak deskribatzea.
EI1.2 Elikatzearen, euskarriaren erregistroaren, garraioaren eta irteeraren mekanismoak deskribatzea eta erlazionatzea.
EI1.3 Offset bidezko tiradarako behar diren erregulazio-eragiketak aztertzea:
Zilindroen arteko presioak.
Tindatze- eta bustitze-arrabolen presioa.
Tindatze- eta bustitze-arrabolen antzekotasunak.
Tindatze- eta bustitze-sistema ondo kargatzea, paper-motaren, erabiliko den makinaren eta inprimatu
beharreko lanaren arabera.
EI1.4 Kasu praktiko batean, makina kalibratzea, arau gomendagarriei jarraikiz zehaztu daitezkeen balioen barruan ondo
inprima dezan.
Makinaren eta makinarako erabiltzen diren kontsumigarrien (xaflak, kautxuak, altxagarriak…) zehaztapen
teknikoak behar bezala interpretatzea.
Neurketa-ekipoak doitzea, inprimatzeko forma egiaztatzeko makinan jarri aurretik.
Makina prestatzea euskarri- eta tinta-mota jakin batekin.
EI1.5 Hauen erregulazioak egiaztatzeko metodo nagusiak azaltzea:
Inprimatzeko forma erdiratzearenak.
Zirkunferentzia- eta ardatz-erregistroarenak.
Euskarria markatzearenak (orria).
Tindatze-bateriarenak, bustitzearenak, presio-mekanismoenak eta zilindroen estaldurenak, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraikiz.
A2: Offset bidez inprimatzeko makina nagusiekin jardutea tirada egiteko eta behar den kalitatea lortzeko.
EI2.1 Materialak behar bezala jartzea makinetan, behar diren emaitzak eta denborak lortzeko.
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
Inprimakiaren parametroak birdoitzearen arrazoiak eta ondorioak erlazionatzea, aparatu markatzailean
erregistroaren, tintaren, uraren, presioen eta erregulazioen elementu mekanikoei eraginez (eskuz edo ekipo
informatizatuen bidez).
Lan-motaren arabera, kolore egokien inprimatze-ordena erlazionatzea.
Prozesua burutzea, baldintza egonkorretan lagin inprimatu bat lortu arte.
Inprimakia originalarekin eta aurreinprimaketako probekin alderatzea, eta inprimatze-parametroak birdoitzea
(presioa, intonazioa, erregistroa) emaitzak kolore-probetara hurbiltzeko.
Neurketak eta egiaztapenak egitea kolore-erreferentziarekin eta haren tonu-balioekin, konpentsazio-prozesuan
lortutako balioak aztertuz inprimatze-prozesuan ondo erreproduzitzeko behar diren parametroen arabera.
EI2.3 Inprimaketa-sistemaren berezko akatsak eta erregistroari, koloreari eta intonazioari dagozkienak deskribatzea.
EI2.4 Inprimakia behar den kalitatearekin lortzea, tiradan zehar inprimaketari baldintza estandarretan eutsiz.
EI2.5 Makinak eta lehengaiak tiradaren inprimatze-abiadurarekin erlazionatzea, inprimakiaren parametroen arabera
(tintaren dentsitatea, inprimaketa-kontrastea, trapping-a, puntu-irabazia).
EI2.6 Inprimakia garraiatzeak eragindako akatsak erlazionatzea (gainetik pintatzea, igurzketarekiko erresistentzia,
marradurak…).
A3: Lehenengo lagin inprimatuetan ekoizpen-parametroak egiaztatzea, fabrikazio-aginduarekin eta originalarekin bat
datozela egiaztatuz.
EI3.1 Lehenengo lagin inprimatuetan, hauek egiaztatzea:
Inprimatu beharreko koloreen erregistroa zuzena dela.
Irudien gainjartzea.
Testuak eta irudiak, egiaztatu beharreko kontrol-elementuekin zehaztutakoa dela egiaztatuz.
Dentsitatea egokia dela, originalaren parametroei jarraikiz.
Kolorea bat datorrela fabrikazio-aginduan adierazten denarekin.
Ez dagoela marrarik, tapoirik, tantarik…
Tinta zuzena lehorra dagoela, marruskaduragatiko orbanik ez dagoela egiaztatuz.
Lineako akaberak fabrikazio-aginduan adierazita bezala daudela.
EI3.2 Kasu praktiko batean, egiaztatzea eta ekintza zuzentzaileak proposatzea.
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A4: Offset bidez inprimatzeko makina doitzea tirada egiteko eta behar den kalitatearen arabera zuzentzeko.
EI4.1 Lehenengo lagin inprimatuetatik abiatuta, beharrezko doikuntza-tratamendua aplikatzea makinan, tirada behar den
kalitatearekin egiteko. Honela egiten da:
Neurketak eta egiaztapenak eginez kolore-erreferentziarekin eta haren tonu-balioekin.
Lortutako balioak aztertuz, erreprodukzio egoki baterako ezarri behar den konpentsazio-prozesua azalduta.
EI4.2 Doikuntza-mekanismoak hauei dagokienez erregulatzea:
Orrien elikagailua edo bobina eta erregistro-gunea.
Zilindroen presioa (xafla-, kautxu- eta inprimatze-zilindroak) eta haien estaldurak.
Garraio-sistema eta irteera-multzoa.
Tindatze-bateria konbentzionala eta automatikoa, tintontzi mekanikoa, urrutiko kontroldun tintontzia, bustitze
konbentzionaleko sistemak edo alkoholarekiko edo ordezkoekiko lineako sistemak.
Inprimatzeko formaren trokelaketa, tolestea, ezarpena, erregistroa eta tentsioa.
A5: Prozesuaren eta inprimatze-produktuen kalitate-aldagaiak neurtzea, tresna egokiak erabiliz.
EI5.1 Kalitatea kontrolatzeko erabilitako neurketa-tresnen ezaugarriak eta funtzionamendua bereiztea eta deskribatzea.
EI5.2 Tirada jakin batean, lagin inprimatuak lortzeko metodoa eta maiztasuna deskribatzea.
EI5.3 Hainbat parametro neurtzea tresna egokiak erabiliz eta neurketaren emaitza unitate eta forma egokian adieraziz,
hala nola:
Tintak: dentsitatea, irabazia, kontrastea, tonu-errorea, gris-edukia, igurzketarekiko erresistentzia, argiarekiko
erresistentzia, euskarriaren inprimagarritasuna, trapping-a, irudiaren desplazamendua.
Bustitze-soluzioa: gehigarri-mota eta haren dosifikazioa, tenperaturak, alkohol-portzentajea, eroankortasuna
eta pH.
A6: Tiradan zehar parametroetan egin beharreko doikuntzak aztertzea behar den kalitateari eusteko.
EI6.1 Ondoko gainazalen koloreen argiztapen-kondizioen (kolore-tenperatura, argiztapen-angelua), euskarriaren
gainazalaren ezaugarrien (opakutasuna, distira, lautasun-maila, tentsioa eta porositatea), barnatzearen eta tinta
lehortzearen eragina deskribatzea kolorea neurtzeko.
EI6.2 Inprimaketako neurketa-prozesu baten kasu praktiko batean:
Kontrol-zerrenda batean esku hartzen duten elementuak behar diren kalitate-parametroen desbideratzearekin
erlazionatzea.
Tiradan kontrolatu behar diren akatsak identifikatzea, deskribatzea, eta, hala badagokio, irudikatzea.
Dentsitatea, irabazia, kontrastea, trapping-a, tonu-errorea, gris-edukia, irudiaren desplazamendua, irristatzemaila, igurzketarekiko erresistentzia, argiarekiko erresistentzia, euskarriaren inprimagarritasuna, pH eta
eroankortasuna neurtzetik ateratako grafikoak kasu praktikoan ezarritako parametroekin erlazionatzea.
Erabili behar diren kontrol-gailuak identifikatzea.
EI6.3 Ereduzko prozesu bateko ekoizpen-datuak eta kalitate-kontrolak egiaztatzea eta aztertzea, baita gero ekoizpenparteak bete direla ere.
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A7: Segurtasun- eta higiene-planak eta haiei buruz indarrean dagoen araudia aztertzea eta ebaluatzea, offset bidez
inprimatzean bitartekoak eta ekipoak behar bezala erabiltzeko.
EI7.1 Offset bidez inprimatzeko sistemak eta makinak gelditzeko eta manipulatzeko arauak identifikatzea eta
deskribatzea.
EI7.2 Offset bidezko inprimaketan erabiltzen diren materialak, produktuak eta ekipoak manipulatzeak dakartzan
arriskuak eta arrisku-mailak identifikatzea.
EI7.3 Inprimatzean erabilitako produktuak eta materialak ingurumen-araudiarekin erlazionatzea, tradizionalki erabiltzen
diren eta araudi horri egokitzen zaizkion produktuen ordezkoak aintzat hartuz.
EI7.4 Inprimatze-makinen segurtasun-mekanismoak (gelditze-botoiak, larrialdia, saretak, karkasak) identifikatzea eta
deskribatzea, baita erabili behar diren babes-bitartekoak eta arropa ere.
EI7.5 Egin behar diren eragiketen ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, segurtasunaraudia erabiliz:
Makinak prestatzeko eta mantentzeko eragiketetako segurtasun-baldintzak deskribatzea.
Hartu beharreko segurtasun- eta prekauzio-neurriak ezartzea, eragiketetan aplikatu beharreko arau eta
argibide espezifikoen arabera.
Lan-inguruneko garbitasunari eta ordenari buruzko arauak aipatzea eta deskribatzea.
EI7.6 Industria grafikoan inprimaketa egiteko gehien erabiltzen diren norbere babeserako arropen eta ekipoen
ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea.
EI7.7 Offset bidezko inprimaketaren sektoreko enpresen zenbait segurtasun- eta higiene-planetan:

Offset bidezko inprimaketa

Plan bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak —plana agertzen den agirietan jasoak— identifikatzea eta
deskribatzea.
Osasunerako eta segurtasunerako arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatzea eta deskribatzea.
Istripuak saihesteko ezarritako neurri prebentibo eta prebentzio-metodo egokiak erlazionatzea eta
deskribatzea.

-

A8: Mantentze-lanak egitea, makina ondo kontserbatu dadin.
EI8.1 Makinaren mantentze-lanen fitxatik abiatuta:
Mantendu behar diren elementuak identifikatzea.
Lehen mailako mantentze-lanak (koipeztatzea, koipe lehorra garbitzea, paper-hautsaren hondarrak garbitzea,
orban-kontrako hautsa, ur-deposituak garbitzea) metodikoki egitea, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz eta
segurtasun-arauei erreparatuz.
EI8.2 Offset makina batentzat egokia den lehen mailako mantentze-plan bat definitzea.
EI8.3 Tiradaren fase bakoitzaren ondoren, hondar-tinta garbitzeko produktuak eta metodoak hauetan bereiztea eta
erlazionatzea:
Inprimatzeko forma, bustitze-bateria, tindatze-bateria, inprimatze-zilindroa eta kautxuzko oihala.
EI8.4 Makina metodikoki garbitzea, ingurumena babesteko eta arriskuak prebenitzeko arauei erreparatuz.

Edukiak:
1. Offset bidezko inprimakiaren tirada
- Dosifikazio-elementu mekanikoak (tindatzea, bustitzea, tinta transferitzea, irudia euskarriaren gainean
erregistratzea) eskuz edo elektronikoki birdoitzea.
- Inprimakia berrikustea. Inprimakiaren parametroak birdoitzea.
- Makinaren abiadura. Lehengaien eta abiaduraren arteko erlazioa. Offset bidezko inprimaketako akatsak.
Arrazoia/zuzenketa.
- Inprimakiaren intonazioa eta kolorea. Inprimatze-sekuentzia. Koloreen nahasketa.
- Inprimakia aurreinprimaketa-probekin egiaztatzea.

2. Kalitate-kontrola tiradan
- Inprimakiaren kalitatearen segimendua egiteko programa eta ekipo informatikoak.
- Inprimakia kontrolatzeko ekipoak. Egitura. Ezaugarriak. Neurketak. Kontrolerako elementuak (kontrol-zerrendak,
alboko lekukoa, adabakiak).
- Offset bidezko inprimakiaren kalitate-kontrolean kontuan hartu behar diren irizpideak:
- Kontrol-prozesuko baldintzak: kolorearen tenperatura. Argiztapena. Behaketa-angelua.
- Inprimakia kontrolatzeko prozesua: erregistroa, orearen dentsitatea, tonu-balioa, estanpazio-irabazia.
- Inprimatze-kontrastea, trapping-a, tonu-errorea, gris-edukia.
- Inprimaki bukatuaren kontrola: tintak euskarrian duen portaera. Euskarriaren inprimagarritasun-baldintzak.
- Inprimakia ikuskatzeko jarraibideak. Laginketa. Fidagarritasuna. Neurketa.
- Offset bidezko inprimakiaren kalitate-arauak.

3. Offset makina mantentzea eta garbitzea
-

Mantentze-lanak.
Lubrifikatzaileak (olioak, koipeak).
Garbiketa-sekuentzia.
Disolbatzaileak (organikoak eta ez-organikoak).

4. Arriskuen prebentzioa. Arrisku-faktoreak eta -egoerak.
-

Babes-neurriak.
Makinentzako, instalazioentzako eta materialentzako segurtasun-arauak.
Ingurumena prebenitzeko eta babesteko sistemak.
Segurtasun- eta higiene-planak eta -arauak.
Larrialdi-sistemak.
Norbera babesteko bitartekoak eta ekipoak.
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5. prestakuntza-modulua
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK OFFSET BIDEZKO
INPRIMAKETAN
Kodea: MP0058
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 manipulazio-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: Enpresan erabiltzen diren inprimaketa-euskarrien kalitatea kontrolatzeko prozesuetan parte hartzea.
EI2.1 Inprimaketa-euskarrien kalitatea kontrolatzeko prozeduran ezarritako metodoak aplikatzea.
EI2.2 Euskarrien kalitatea kontrolatzean aplikatu behar diren ikuskatze-, neurketa- eta saiakuntza-ekipoak erabiltzea.
EI2.3 Inprimaketa-euskarrien kalitatea kontrolatzeko, ikuskatze-maiztasunak proposatzea.
EI2.4 Inprimaketa-euskarrian egindako kalitate-kontroletan lortutako emaitzak erregistratzea.
A3: Offset bidez inprimatzeko makinen prestaketa doitzea eta erregulatzea.
EI3.1 Inprimatze-makina abiarazten parte hartzea, inprimatu beharreko euskarri-mota kontuan hartuz.
EI3.2 Akatsak agertuz gero, ekintza zuzentzaileak proposatzea.
EI3.3 Elikatze-sistemetan doikuntzak egitea, inprimaketa-mota eta -euskarriaren arabera.
EI3.4 Inprimatze-multzoak, tindatze-sistema eta hezetze-sistema doitzea, inprimaketa-motaren eta -euskarriaren
arabera.
EI3.5 Irteera-gailuaren doikuntzak egitea.
EI3.6 Akabera-gailuetan doikuntzak egitea.
EI3.7 Inprimatutako lehenengo laginekiko desbideratzeak egonez gero, ekintza zuzentzaileak proposatzea.
A4: Offset bidezko hainbat makina-motatan inprimaketa-tirada egitea ikuskaritzapean eta espezifikatutako kalitatearekin.
EI4.1 Makinaren abiadura egokitzen laguntzea, inprimatu beharreko euskarriaren arabera.
EI4.2 Makinaren abiadura optimoa proposatzea, inprimakiaren kalitate- eta ekoizpen-parametroen arabera.
EI4.3 Inprimatu beharreko euskarria etengabe hornitzea, enpresak ezarritako segurtasun-araudiari jarraikiz.
EI4.4 Inprimakiaren kalitate-parametroak neurtuz tiradaren kalitatea kontrolatzen laguntzea, horretarako neurketa-tresna
egokiak erabiliz.
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.
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2. Kalitatea kontrolatzeko prozedura industria grafikoan
-

Lehengaiaren kalitatea kontrolatzeko prozedura.
Offset bidez inprimatzeko makinen prestaketaren eta doikuntzaren kalitatea kontrolatzeko prozedura.
Kalitatea kontrolatzeko prozedura inprimaketan zehar eta akaberan.
Ikuskatze-, neurketa- eta saiakuntza-ekipoak.

3. Offset makinak doitzea eta erregulatzea
-

Offset makinen sarrera-sistemak.
Inprimatze-multzoa.
Offset bidez inprimatzeko makinetako hezetze-multzoa.
Offset bidez inprimatzeko makinetako tindatze-multzoa.
Offset bidez inprimatzeko makinetako akabera-ekipoak eta irteera-sistemaren ekipoak.

4. Inprimakiaren tirada offset makinetan
- Dosifikazio-elementu mekanikoak (tindatzea, bustitzea, tinta transferitzea, irudia euskarriaren gainean
erregistratzea) eskuz edo elektronikoki birdoitzea.
- Makinaren abiadura. Lehengaien eta abiaduraren arteko erlazioa. Offset bidezko inprimaketako akatsak.
Arrazoia/zuzenketa.
- Inprimakiaren intonazioa eta kolorea.

5. 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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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
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

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

MF0201_2
Inprimaketako 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

MF0202_2
Offset bidezko inprimaketa
prestatzea.

• 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

MF0203_2
Inprimatzea.

• 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

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:
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Offset bidezko inprimaketa

-

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

Offset bidezko inprimaketapraktiketarako tailerra

120

120

Offset bidezko inprimaketaren
biltegia

10

10

Prestakuntza-gunea
Erabilera anitzeko gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Offset bidezko inprimaketapraktiketarako tailerra
Offset bidezko inprimaketaren
biltegia

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−
−

Offset bidezko inprimaketa-praktiketarako
tailerra

− Offset bidez kolore batean inprimatzeko makinak
− Offset bidez kolore askotan inprimatzeko makinak
− Ekipo periferikoak: dentsitometroa, xaflak zulatzeko makina,
gillotina, kolorimetroa
− Erremintak
− Lehengaiak
− Offset kontsumigarri grafikoak
− Birziklatzeko edukiontziak

Errotuladorez idazteko arbelak
Papelografoa
Ikasgelako materiala
Ikus-entzunezko ekipoak
Bideo-proiektagailua eta Internet
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
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ARTE GRAFIKOAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Offset bidezko inprimaketaren biltegia

−
−
−
−
−

Apalak
Garraiorako makineria
Lehengaiak
Offset kontsumigarri grafikoak
Birziklatzeko edukiontziak

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.
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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