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IZENA
ERREPROGRAFIA

KODEA
ARGI0309

LANBIDE-ARLOA
Arte grafikoak.

LANBIDE-EREMUA
Inprimaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ARG410_1 Erreprografia (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 26koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Bezeroaren enkargua jasotzea eta zerbitzatzea, eta erreprodukzioa, koadernaketa funtzionala eta erreprografiari dagozkion
beste akabera batzuk egitea beharrezko materialak prestatuz eta erreprografiako makinak eta ekipoak doituz, ezarritako
kalitate- eta ekoizpen-argibideei jarraikiz eta lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko plana aplikatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1322_1: Erreprografiako enkarguak jasotzea eta zerbitzatzea.
UC1323_1: Materialak eta ekipoak prestatzea, eta erreprodukzioa egitea.
UC1324_1: Erreprografiako akabera-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Erreprografiaren, arte grafikoen, zerbitzu grafiko anitzen eta komunikazio grafiko eta bisualaren enpresetan egiten du
lan. Antolakuntza-maila eta maila teknologiko oso desberdinak dituzten enpresa handi, ertain zein txikietan.
Erreprografiari lotutako banakako zein taldeko zereginak egiten dituen lantalde bateko kide da. Antolakuntzari
dagokionez, arduradun baten mende dago oro har. Norbere kontura edo besteren kontura egiten da lan.

Ekoizpen-sektoreak
Jarduera honek erreprografiaren azpisektore propioa osatzen du, edo testuak edo irudiak edozein material edo
bitarteko sentikorretan —informatika-euskarri grabatuak barne— grafikoki edo bisualki erreproduzitzeko prozesuak
garatzen dituzten ekoizpen-sektoreen zati da, batik bat arte grafikoen sektorean eta enpresetako edo beste
ekoizpen-sektore batzuetako (arkitektura, ingeniaritza, eraikuntza, unibertsitatea, erakunde ofizialak eta hezkuntzaeta kultura-erakundeak) erreprografia-sailetan.
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Lanbideak edo lanpostuak
5220.1316 Dokumentuak erreproduzitzen dituena (fotokopiak egiten dituena).
7622.1077 Erreprografiako makinaren operadorea (arte grafikoetako inprimaketa).
Erreprografiako langilea.
Erreprografiako akaberetako langilea.

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

ORDUAK

MF1322_1
Erreprografiako lanak jasotzea eta zerbitzatzea.

70

MF1323_1
Erreprografiako ekipoetan erreproduzitzea.

80

MF1324_1
Erreprografiako akabera-lanak.

70

MP0228
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua
erreprografian.

80

ORDUAK, GUZTIRA

300

PRESTAKUNTZAATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala:
ERREPROGRAFIAKO ENKARGUAK JASOTZEA ETA ZERBITZATZEA
Kodea: UC1322_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Enkargua jasotzea eta ulertzea, lan-agindua enpresak ezarritako arauei eta prozedurei jarraikiz betetzeko.
BI1.1 Eskaerak jasotzen dira bezeroari arreta pertsonala emanez edo gaitutako bitartekoak erabiliz (besteak beste,
posta elektronikoa, FTPa, webgunea, faxa, telefonoa…).
BI1.2 Produktuak erreprografikoki erreproduzitzeko beharrak ulertzen dira eskatzen den zerbitzu-mota kontuan
hartuz (kopia, fotokopia, plotter bidezko inprimaketa…), eta bezeroari soluzioak ematen zaizkio, hark planteatutako
beharrentzat egokienak diren euskarriei eta akaberei dagokienez.
BI1.3 Lan-agindua betetzen da eskaeraren zehaztapenak ulertuz (bezeroa, lan-mota, kantitatea, koloreak,
formatua, euskarri-mota, kalitatea, emate-epeak…), eta dagokion sailera bideratzen da.
BI1.4 Jasotako enkarguak erreprografikoki erreproduzitzea legezkoa ote den egiaztatzen da egile-eskubideei
buruzko argibideei jarraikiz.
BI1.5 Eskaeraren aurrekontua egiten da enpresak ezarritako tarifak aplikatuz, eta, behar izanez gero, arduradun
baten esku uzten da.
BI1.6 Bezeroa hartzeko eta hari arreta emateko beharrezko komunikazio-teknikak enpresak ezarritako arauei
jarraikiz aplikatzen dira.
BI1.7 Bezeroak plantea ditzakeen gorabeherak bizkor konpontzen dira, eta bezeroarekiko konfiantza eta jarrera
egokia une oro mantentzen dira.
LB2: Erreprografiako euskarriak eta kontsumigarriak jasotzea eta biltegiratzea, enpresak ezarritako kalitate-irizpideei eta
argibideei jarraikiz, prozesuan erabilgarritasuna ziurtatzeko.
BI2.1 Erreprografiako materialaren eskaerak jasotzen dira, albaranarekin edo emate-orriarekin bat datozela
egiaztatzen da eta gerta litezkeen gorabeheren berri ematen zaio arduradunari, eta ezarritako arauei jarraikiz
artxibatzen dira.
BI2.2 Paperak eta bestelako euskarriak biltegiratu eta sailkatzen dira beren ezaugarriak (tamaina, gramajea,
akabera, kolorea…) kontuan hartuz.
BI2.3 Kontsumigarriak eta bestelako material osagarriak (besteak beste, tonerra, tintak, azalak, tututxoak,
espiralak, wire-o, grapak, CDak, DVDak…) biltegiratzen dira horretarako gaitutako lekuetan, eta leku horiek behar
bezala lokalizatuta eta identifikatuta egon behar dute.
BI2.4 Erreprografiako materialen stocka enpresak ezarritako kantitateetan mantentzen da, eta hornikuntzabeharrak arduradunari jakinarazten zaizkio.
BI2.5 Euskarriak, kontsumigarriak eta erreprografiako beste material osagarriak jasotzeko eta biltegiratzeko lan
guztiak egiten dira lanpostuan aplikatzekoak diren lan-arriskuen planari eta ingurumena babestekoari jarraikiz.
LB3: Bezeroari zerbitzatzea, eta produktu bukatua kobratzea eta paketatzea enpresak kalitateko zerbitzua ziurtatzeko
ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI3.1 Produktu bukatua paketatzen da babes-bitarteko egokiak erabiliz (hala nola burbuila-papera, kraft papera,
ertzekoak, tutuak, prezintua…), lan-aginduko argibideei jarraikiz eta produktua zerbitzatzeko, biltegiratzeko edo
bezeroari bidaltzeko beharrak kontuan hartuz.
BI3.2 Egindako lanari buruzko datuak (kasurako, balorazioa, emate-data, adostasuna…) lan-aginduan betetzen
dira, eta horretaz arduratzen den sailari bidaltzen zaio.
BI3.3 Hautatutako merkataritzako dokumentua betetzen da baloratutako partidak, guztizko zenbatekoa eta abar
kontuan hartuz, eta prest geratzen da kobrantza kudeatzeko.
BI3.4 Kobrantza-eragiketa sinpleak amaitzean, eragiketaren ziurtagiriak ematen dira, eta datuak beteta daudela
egiaztatzen da.
BI3.5 Egon litezkeen kexei jarrera egokiarekin ematen zaie arreta, eta, beharrezkoa izanez gero, arduradunaren
laguntza eskatzen da irtenbide egokiak emateko.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Interneterako konexioa duten ordenagailuak. Posta elektronikoaren eta FTParen softwarea. Faxa. Telefonoa.
Erretraktilatzeko makinak. Paketatzeko tresnak. Paketatzeko materiala: kraft papera, burbuila-papera, ertzekoak, tutuak,
prezintua, kaxak…
Kutxa erregistratzailea. Saltokiko terminalak. Garraio-eskorgak.

Produktuak eta emaitzak
Lan-agindua betetzea. Aurrekontu tarifatuak. Euskarriak eta kontsumigarriak jasotzea eta biltegiratzea. Materialen stocka
mantentzea. Produktua zerbitzatzea eta kobratzea. Produktua paketatzea eta enbalatzea. Merkataritzako dokumentuak
betetzea: albarana, emate-orria, faktura…

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Enpresako arauak eta prozedurak. Egile-eskubideei eta erreprodukzioari buruzko araudia. Lan-arriskuak
prebenitzeko eta ingurunea babesteko planak. Prezioen tarifak. Zerbitzu-protokoloak eta -arauak.

2

2. gaitasun-atala:
MATERIALAK ETA EKIPOAK PRESTATZEA, ETA ERREPRODUKZIOA
EGITEA
Kodea: UC1323_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Originalak egiaztatzea, erreprodukzioa lan-aginduan ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz egiteko.
BI1.1 Originalak paperean eta beste material batzuetan erreproduzitzeko bideragarritasuna egiaztatzen da
eskatutako kalitatea eta eskura dagoen ekipamendua kontuan hartuz.
BI1.2 Fitxategi digitalak egiaztatzen dira haien bateragarritasuna, osotasuna eta segurtasuna ziurtatuz, enpresak
ezarritako arauei jarraikiz.
BI1.3 Originalak eta fitxategi digitalak erreprodukzio-bitartekora egokitzen dira haien egoeraren, motaren,
euskarriaren, formatuaren eta akaberaren arabera.
LB2: Bitartekoak, euskarriak, kontsumigarriak eta beste produktu osagarriak hautatzea, prestatzea eta kontrolatzea,
erreprodukzioa lan-aginduko jarraibideei eta jasotako argibideei jarraikiz egin ahal izateko.
BI2.1 Egiten ari diren lanak eta laster egingo direnak egiteko zer euskarri eta kontsumigarri beharko diren
kalkulatzen da lan-aginduko datuak kontuan hartuz, eta hornikuntza-beharrak jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI2.2 Erreprodukziorako egokiak diren ekipoak eta softwarea hautatzen dira original-mota, sarrerako formatua,
erreprodukzio-mota, akabera-mota eta lortu beharreko produktua kontuan hartuz, eta hori guztia jasotzen da lanaginduan.
BI2.3 Erreprodukziorako euskarriak (adibidez, papera, plastikoak, CDak, DVDak…) hautatzen dira gramajea,
formatua, kolorea, kalitatea, grabaketa-mota, edukiera eta abar kontuan hartuz, eta behar den lekuan ezartzen
dira, gero erabil daitezen.
BI2.4 Kontsumigarriak eta beste elementu osagarri batzuk (hala nola tonerra, tinta…) hautatu eta prestatzen dira,
erabili beharreko ekipoen arabera, eta eskaeren aurreikuspena egiten da, erabilgarritasuna bermatzeko.
LB3: Originalen erreprodukzioa lortzea eskatzen den kalitatea bermatzeko behar diren probak eginez, lan-aginduko eta
ezarritako arauetako argibideei jarraikiz.
BI3.1 Ekipoen erreprodukzio-parametroak (besteak beste, tamaina, gramajea, akabera-mota…) inprimatzekontsolan edo aplikazio informatiko egokien bidez doitzen dira, eta lana egiteko behar diren parametroak egiaztatu
eta doitu egiten dira.
BI3.2 Originalak sartzeko gailuak egiaztatzen dira, eta egon litezkeen anomaliak zuzentzen dira elikatze-gailuak
eta esposizio-beira garbituz eta doituz.
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BI3.3 Euskarriak erreprodukzio-ekipoetan sartzeko eta haietatik irteteko gailuak (hala nola erretiluak, kaseteak,
sailkatzaileak, finisher-a…) tamainaren, gramajearen, akabera-motaren eta abarren arabera doitzen dira, material
erreproduzitua ondo pasatzeko eta irteteko moduan.
BI3.4 Planoak, triptikoak, liburuxkak eta antzeko lanak euskarri fisikoan zein digitalean erreproduzitzen dira
ekipoak originalaren egoeraren arabera doituz eta beharrezko parametroak (kasurako, kontrastea, distira, kolorealdaketak, handitzea, txikitzea, bikoiztea…) aldatuz, eta, behar izanez gero, aurretiko proba bat egiten da.
BI3.5 Erreprodukzio-prozesua gainbegiratzen da aldian-aldian egiaztapenak eginez eta, behar izanez gero,
erreprodukzio-aukerak doituz; hala, lanaren erreprodukzioaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzen dira.
LB4: Erreprografiako ekipoen lehen mailako mantentze-lanak egitea ondo funtzionatzen jarraitu dezaten, enpresak
ezarritako arauei jarraikiz.
BI4.1 Ekipoen mantentze-lanak egiten dira ekipoaren fabrikatzaileak gomendatutako jarraibideei eta enpresaren
argibideei jarraikiz.
BI4.2 Ekipoen funtzionamenduan arazoak izanez gero, arduradunari jakinarazi behar zaizkio, dagozkion erabakiak
har ditzan.
BI4.3 Esposizio-beira, materialak sartzeko eta irteteko erretiluak eta ekipoen gainerako elementuak aldian-aldian
garbitzen dira, fabrikatzailearen argibideei eta enpresak ezarritako arauei jarraikiz.
LB5: Norbere lanpostuan aplikatzekoak diren segurtasun- eta osasun-arauei eta ingurumena babestekoei jarraikiz
jokatzea, egiten diren jardueren berezko arriskuak saihesteko.
BI5.1 Lehen mailako arriskuak identifikatzen dira, eta segurtasunerako eta osasunerako prebentzio-neurri egokiak
hartzen dira lan-ingurunean.
BI5.2 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta egoten dira eta segurtasun-baldintzak betetzen
dituzte, enpresak ezarritako prebentzio-planari jarraikiz.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Erreprodukzio-ekipo analogikoak eta digitalak. Ordenagailuak. Erreprodukzio-softwarea. Grabagailuak. Euskarriak:
papera, plastikoak, CDak, DVDak eta abar. Kontsumigarriak: tonerra, tinta eta abar. Hondakinen edukiontziak.

Produktuak eta emaitzak
Erreprodukzioaren bideragarritasuna egiaztatzea. Originalak erreprodukzio-bitartekoetara egokitzea. Bitartekoak eta
kontsumigarriak hautatzea. Erreprodukzio-ekipoak abiaraztea. Fotokopiak. Askotariko inprimaketa erreprografikoak.
Disketeetan, CDetan, DVDetan eta antzeko euskarri digitaletan grabatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-agindua. Enpresak ezarritako kalitate-arauak. Erreprodukziorako ekipoen eskuliburuak. Zerbitzu-protokoloak eta
-arauak. Ingurumena prebenitzeko eta babesteko plana.

3

3. gaitasun-atala
ERREPROGRAFIAKO AKABERA-LANAK EGITEA
Kodea: UC1324_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Produktuaren akabera-lanak egiteko behar diren materialak hautatzea eta prestatzea, lan-aginduan adierazitako
zehaztapenei jarraikiz.
BI1.1 Egiten ari diren lanei eta laster egingo direnei akabera emateko zer material beharko diren kalkulatzen da
lan-aginduko datuak kontuan hartuz, eta hornikuntza-beharrak jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI1.2 Akaberarako behar diren materialak (adibidez, tututxoa, espirala, wir-o, azalak, torlojuak, uztaiak, fastener-a,
channel-a, kaxak, karpetak, grapak, zorroak, gutun-azalak, plastifikatuak…) hautatzen dira erabili beharreko
ekipoen arabera, eta behar den lekuan jartzen dira, gero erabil daitezen.
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BI1.3 Tratatu beharreko dokumentua ebaluatzen da, eta akabera-lanetarako balio duen egiaztatzen da.
LB2: Material erreprografikoak ebakitzea gillotinak eta formatu txikiko zizailak erabiliz eta ezarritako segurtasun-arauei
jarraikiz, lana amaitzeko edo hurrengo prozesurako prest uzteko.
BI2.1 Ebaki beharreko materiala berrikusten da ebakidurak trazatuz eta lan-aginduan agertzen diren datuekin
alderatuz.
BI2.2 Gillotinatze-prozesua optimizatzen da egin beharreko ebakitzeak planifikatuz, eta doitze-elementuetan
alferrikako neurri-aldaketak egitea saihesten da.
BI2.3 Gillotinaren aurrealdeko eskuaira edo zizailaren topeak doitzen dira, eta egiaztatzen da ebakitzea dagokion
lekuan egingo dela.
BI2.4 Hortzaren ebakitze-kalitatea berrikusten da, eta, gillotinatutako materialetan akatsik ikusiz gero, arduradunari
jakinarazten zaio.
BI2.5 Ebakitako produktuak lan-aginduko argibideei jarraikiz prestatzen dira, eta haiek hondatzea saihesten da.
BI2.6 Segurtasun-sistemak egiaztatzen dira, gillotinak eta zizailak ezarritako segurtasun-baldintzetan egoteko.
BI2.7 Gillotina- eta zizaila-lanak egiten dira lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko planetan zehazten
diren segurtasun-arauak aplikatuz.
LB3: Koadernaketa funtzionala eta erreprografiari dagozkion beste akabera batzuk egitea dokumentua ondo jarrita eta
antolatuta dagoela egiaztatuz eta ezarritako argibideei jarraikiz.
BI3.1 Koadernaketa funtzionalerako ekipoek eta erreprografiari dagozkion akaberek (adibidez, tututxo bidezko
koadernatzaileak, espiral bidezkoak, zulagailuak eta beste makina osagarri batzuk) ondo funtziona dezaten,
finkatutako mantentze-lanak eta dagozkien doikuntzak egiten zaizkie aldian-aldian, enpresak ezarritako argibideei
jarraikiz.
BI3.2 Produktuari zer koadernaketa- edo akabera-mota emango zaion (tututxo, espiral, wir-o, torloju, uztai,
fastener… bidezkoa) hautatzen da lan-aginduko argibideei jarraikiz eta/edo produktuaren erabilera funtzionala eta
iraunkortasuna kontuan hartuz.
BI3.3 Koadernatu beharreko orriak zulatzen dira topea posizioan jarriz eta orriak doituz; horretarako, kopuru
bereko orri-sortak egin behar dira, erabiliko den zulagailuak edo koadernatzaileak uzten duen tamainakoak.
BI3.4 Orriei eusteko edo haiek lotzeko mekanismoak (hala nola tututxoa, espirala, wire-o, torlojuak, uztaiak,
fastener-a…) bizkarrean jartzen dira eskuz, mekanikoki edo automatikoki, hautatutako koadernaketa-sistemaren
arabera.
BI3.5 Erreprografiari dagozkion akaberak (esaterako, plastifikatua, planoak tolestea, grapatzea…) eskuz edota
makina edo ekipo egokiak erabiliz egiten dira, lan-aginduko argibideei jarraikiz.
BI3.6 Produktu bukatuaren kalitatea egiaztatzen da enpresak ezarritako irizpideei jarraikiz.
BI3.7 Koadernaketa-lanak egiten dira lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko planetan zehazten diren
segurtasun-arauak aplikatuz.
BI3.8 Sortutako hondakinak uzten dira horretarako gaitutako guneetan, enpresak ingurumena babesteko ezarritako
planari jarraikiz.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Koadernaketa funtzionalerako ekipoak: tututxoa, espirala, wire-o eta abar. Akaberen materiala: tututxoak, espirala, wireo, azalak, uztaiak, fastener-a, channel-a, kaxak, karpetak, zorroak, gutun-azalak, plastifikatuak eta abar. Tolesteko
makinak. Zulagailuak. Zenbatzeko makinak. Grapagailuak. Prentsatzeko makinak. Arrailtzeko makinak. Plastifikatzeko
makinak. Formatu txikiko gillotinak eta eskuzko zizailak edo mekanikoak. Ebakitzeko tresnak: hortzak, kuterra eta abar.

Produktuak eta emaitzak
Produktuak formateatzea. Koadernaketa funtzionalak: dosierrak, liburuxkak, eskuliburuak, liburuak eta bestelako
produktuak. Autoplastifikatuak. Planoak tolestea. Grapatzeak. Hondakinen tratamendua. Kapsulatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresak ezarritako mantentze-argibideak. Lan-agindua. Lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko planak.
Akabera-ekipoen eskuliburuak. Zerbitzu-protokoloak eta -arauak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ERREPROGRAFIAKO LANAK JASOTZEA ETA ZERBITZATZEA
2. prestakuntza-modulua:
ERREPROGRAFIAKO EKIPOETAN ERREPRODUZITZEA
3. prestakuntza-modulua:
ERREPROGRAFIAKO AKABERA-LANAK
4. prestakuntza-modulua:
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ERREPROGRAFIAN

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
ERREPROGRAFIAKO LANAK JASOTZEA ETA ZERBITZATZEA
Kodea: MF1322_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1322_1: Erreprografiako enkarguak jasotzea eta zerbitzatzea.
Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Erreprografiako enkargu ohikoenak aztertzea, eta haiek erreprodukzio-prozesuarekin eta erabilitako materialekin
erlazionatzea.
EI1.1 Erreprografia-enpresetan erreproduzitzen diren original ohikoenak identifikatzea eta deskribatzea.
EI1.2 Jabetza intelektualaren legean, dokumentuak erreproduzitzeari buruzko artikuluak ezagutzea.
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, erreprografiako enkargu bat aztertzeko eta
haren beharrak zehazteko dokumentu bat egitea, hauek kontuan izanik:
- Erreproduzitzea legezkoa ote den, egile-eskubideei buruz indarrean dagoen legediaren arabera.
- Erreprodukzio-lanaren ezaugarriak: kopia, fotokopia, inprimaketa, plotter bidez inprimatzea. Tratatu beharreko
euskarria: papera, azetatoa eta abar.
- Egin beharreko akaberaren ezaugarriak: formateatzearen azken formatua, koadernaketa, tolestea, estalkiak,
kalitate-eskakizunak.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lan-agindu bat betetzea, erabili beharreko
erreprodukzio-sistemari, euskarri-motari eta egin beharreko akaberari edo koadernaketa funtzionalaren motari
erreparatuz.
A2: Dokumentuak kudeatzeko ekipoak erabiltzea, eta dokumentuak kontrolatzeko eta artxibatzeko prozedurak aplikatzea.
EI2.1 Bitarteko, dokumentuak jasotzeko eta bidaltzeko ekipo eta biltegiratze digitaleko sistema ohikoenak identifikatzea,
besteak beste, faxa, posta elektronikoa, FTPa, sistema eramangarriak…, eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI2.2 Lanbidean bidal eta jaso daitezkeen dokumentu ohikoenak erlazionatzea jasotze- eta bidalketa-bitarteko eta
-ekipoekin, eta, kasu bakoitzean, egokiak diren ala ez aztertzea.
EI2.3 Erreprografia-enpresetan dokumentuak posta elektronikoz, faxez edo FTP bidez jasotzeko eta bidaltzeko datuak
eta protokoloak nola sartzen diren ezagutzea.
EI2.4 Datuak posta elektronikoz, sistema eramangarrien bidez eta FTP bidez igortzeko erabiltzen diren fitxategi digitalen
formatu ohikoenak identifikatzea.
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, dokumentuak jasotzeari buruzkoetan:
- Posta elektronikoz edo FTP bidez jasotako dokumentuak lortzea, ezarritako segurtasun-neurriak hartzea eta
osorik daudela egiaztatzea.
- Faxez edo bestelako euskarri fisiko baten bidez jasotako dokumentuak osorik daudela eta irakurgarriak direla
egiaztatzea.
- Dokumentuak banatzea edo artxibatzea, emandako argibideei eta prozedurei jarraikiz.
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, dokumentuak bidaltzeari buruzkoetan:
- Dokumentua formatu estandarizatura bihurtzea, edo, posta elektronikoz edo FTP bidez bidali behar izanez gero,
jasotako argibideei jarraikiz bihurtzea.
- Dokumentuak posta elektronikoz edo FTP bidez bidaltzea, bidali beharreko fitxategiak osorik daudela
egiaztatzea eta ezarritako bidalketa-protokoloak aplikatzea: kopiarekin, hartu-abisuarekin…
- Dokumentuak faxez bidaltzea eta ondo hartu direla egiaztatzea, idatziz jasota uztea eta ekipoaren erabilera
kontuan izatea.
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A3: Erreprografia-enpresetan produktuak eskatzeko eta zerbitzatzeko erabiltzen diren dokumentu ohikoenak ulertzea eta
betetzea.
EI3.1 Erreprografia-enpresetan erabiltzen diren dokumentu eta tarifetan agertzen diren kontzeptuak identifikatzea.
EI3.2 Ematearen, kobrantzaren, bidalketaren, lan-aginduaren eta abarren dokumentuak erlazionatzea beren
egiturarekin, betetze-sistemarekin (eskuzkoa, informatikoa) eta betetzen duten zereginarekin.
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, erreprografiako enkargu bati buruzkoan:
- Aurrekontu tarifatua egitea prozesuan parte hartzen duten materialen eta eragiketen kostuak kontuan hartuz,
emandako prezio-tarifen arabera.

Erreprografia

- Kobrantza kudeatzeko behar diren merkataritzako dokumentuak betetzea, hala nola albaranak, fakturak, emateorriak…
- Salgaiak mezularitza bidez, garraio-agentzien bidez, postaz edo banaketa propioen bidez bidaltzeko
dokumentuak betetzea, eta ziurtatzea dituzten datuei esker paketea identifikatu ahal izatea, baita nora eraman
behar den eta, hala badagokio, nora itzuli behar den jakitea ere.
A4: Erreprografia-enpresetan produktuak kobratzea, bitarteko eta ekipo ohikoenak erabiliz.
EI4.1 Kobratzeko bitarteko eta ekipo ohikoenak identifikatzea, besteak beste, kutxa erregistratzailea, saltokiko
terminalak…, eta haien ezaugarriak eta funtzionamendua deskribatzea.
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, erreprografiako lanak kobratzeari buruzkoetan:
- Kutxa erregistratzaileak erabiliz eskudirutan kobratzea, eta bezeroari ordainketa egin duela egiaztatzen duen
ticketa edo ordainagiria ematea ziurtatzea.
- Saltokiko terminalak erabiliz kreditu-txartelekin kobratzea, eta bezeroari ordainketa egin duela egiaztatzen duen
ticketa edo ordainagiria ematea ziurtatzea.
A5: Euskarriak eta kontsumigarriak sailkatzean eta hornitzean, biltegiratze-irizpideak aplikatzea, eta argibide teknikoetan
zehaztutako gutxieneko stocka mantentzea.
EI5.1 Erreprografian erabiltzen diren materialak eta kontsumigarriak identifikatzea, eta behar dituzten biltegiratzemoduarekin eta -baldintzekin erlazionatzea.
EI5.2 Materialen eta kontsumigarrien gutxieneko stocka mantentzeko sistemak, erreprografia-enpresetan egon ohi
direnak, azaltzea, eta haien abantailak eta desabantailak adieraztea.
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eta hornitzaileen katalogoak izanik,
hornitzaileak haiek hornitzen dituzten produktu eta zerbitzuekin erlazionatzea agiri batean.
EI5.4 Erreprografian materialak eta kontsumigarriak kargatzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren bitarteko eta ekipo
ohikoenen ezaugarriak azaltzea, eta haien aplikazioekin erlazionatzea.
EI5.5 Erreprografian erabiltzen diren material ohikoenak beren izaeraren eta aplikazio-moduaren arabera sailkatzea:
erreprodukzio-euskarriak (papera, azetatoa, plastikoa, CDak, DVDak…), erreprodukzioko kontsumigarriak (tonerrak,
tintak) eta akaberako eta koadernaketako kontsumigarriak (grapak, itxigailuak, uztaiak, torlojuak, kiribilak, espirala, wireo, plastifikatzaileak, itsasgarriak eta kolak).
EI5.6 Produktuak eta kontsumigarriak biltegiratzean, lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudiari
jarraitzea.
EI5.7 Simulazio batean, hainbat material- eta kontsumigarri-mota sailkatzea, lekualdatzea eta biltegiratzea, eta beren
funtzioaren, tamainaren eta biltegiratzeko behar fisikoen arabera antolatzea, indarrean dauden segurtasun-arauak,
osasun-arauak eta ingurumena babestekoak betez.
A6: Paketatze- eta enbalatze-lanak egitea, produktuaren beharren eta emate-moduaren arabera egokienak diren materialak
eta tresnak erabiliz.
EI6.1 Paketatzeko eta enbalatzeko material nagusiak (kraft papera, paper zelulosikoa, paper plastifikatua, kartoizko
tutuak, plastikozko tutuak, plastiko lauak, burbuilazko plastikoak, betegarriak, zinta itsaskorra, prezintu-zinta…) beren
ezaugarriekin eta funtzionalitatearekin erlazionatzea.
EI6.2 Paketatzeko eta enbalatzeko material nagusiak beren desberdintasun fisikoen arabera (gramajea, tamaina,
opakutasuna, iragazgaiztasuna, paketatzeagatiko eta enbalatzeagatiko inpaktuarekiko eta urradurarekiko
erresistentziak) sailkatzea.
EI6.3 Paketatzean eta enbalatzean erabiltzen diren tresna eta aplikazio ohikoenak ezagutzea, eta beren egituraren,
funtzionalitatearen eta aplikazioen arabera (mahai gaineko bilkari-euskarria, bilkari-euskarri bertikalak, zelo-euskarriak,
dosifikatzailea, paper gomaztatua, zigilatzeko pistola dosifikatzailea, eskuzko biltzaileak edo mekanikoak) sailkatzea.
EI6.4 Erreprografiako produktuak paketatzean eta enbalatzean, lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
araudiari jarraitzea.
EI6.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, paketatze- eta enbalatze-lanei buruzkoan:
- Edukia babesteko beharrak aztertzea, hura emateko modua kontuan hartuz (salmahaia, banaketa, agentzia).
- Produktuaren beharretara gehien egokitzen den enbalatze-materiala hautatzea.
- Tresna egokienak erabiliz enbalatzea edo paketatzea, betiere segurtasun-baldintzetan.
- Produktua identifikatzeko eta emateko behar diren agiriak betetzea.
A7: Bezeroekin eraginkortasunez komunikatzeko oinarrizko protokolo ohikoenak erabiltzea.
EI7.1 Ereduzko enpresa batek protokoloan ezarritako urratsak identifikatzea.
EI7.2 Bezeroekin komunikatzeko ohiko teknikak ezagutzea, eskaera jasotzea, egitea, zerbitzatzea eta kobratzea
errazten dutenak.
EI7.3 Bezeroari arreta emateko itxurazko egoera batean, beste lankide batzuekin aktiboki eta eraginkortasunez
komunikatzea.
EI7.4 Komunikazio-arazoak dauden egoerak konpontzea ager daitezkeen egoera ohikoenak aktiboki praktikatuz.
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EI7.5 Erreprografiako bezeroekiko itxurazko komunikazio batean:
- Bezeroarekin komunikatzeko eta hura ulertzeko aukera ematen duten teknika egokiak erabiltzea, eta haren
beharrak ulertzea.
- Bezeroaren beharrei egokitasunez eta behar bezala erantzutea.

Edukiak:
1. Erreprografiako prozesuak: produktuak eta erreprodukzio-sistemak
-

Erreprografiako produktu nagusiak.
Euskarri-motak.
Erreprodukzio-sistemak: fotokopiagailuak: zuri-beltzean, koloretan, plotterrak.
Akabera-sistemak: tolestea, arrailtzea, zulatzea, daratuluz zulatzea, plastifikatzea, laminatzea…

2. Erreprografiako eskaerak jasotzea, baloratzea eta zerbitzatzea
Kudeaketa-bitartekoak: posta elektronikoa, FTPa, webgunea, faxa, telefonoa…
Biltegiratze digitalaren sistemak.
Eskaeren zehaztapenak: bezeroa, lan-mota, kantitatea, koloreak, formatua…
Erreprografiari lotutako egile-eskubideen eta erreprodukzioaren arauak.
Kutxa erregistratzaileetan eta saltokietako terminaletan kobratzea.
Tarifen araberako aurrekontuak.
•
Aurrekontu-motak.
•
Aurrekontu baten osagaiak.
•
BEZa aplikatzea.
- Merkataritzako dokumentuak: ematearen, kobrantzaren, bidaltzearen eta abarren dokumentuen ezaugarriak eta
haiek betetzea.

-

3. Euskarriak eta kontsumigarriak biltegiratzea
-

Materialak jasotzea.
Paperak eta bestelako euskarriak biltegiratzeko baldintzak.
Kontsumigarriak eta bestelako materialak biltegiratzeko baldintzak.
Euskarrien eta kontsumigarrien stocka mantentzea.
Stockak kudeatzeari lotutako dokumentazioa.

4. Produktua paketatzea eta enbalatzea
- Paketatze-teknikak.
- Paketatzeko eta enbalatzeko materialak.
- Eskuz edo mekanikoki enbalatzeko tresnak eta ekipoak.

5. Erreprografia-enpresetako oinarrizko komunikazio-protokoloak
-

Bezeroekiko ohiko komunikazio-teknikak.
Komunikazio-protokoloak.
Komunikazio aktiboa.
Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: asertibitatea, konbentzitzeko gaitasuna, enpatia eta adimen
emozionala, besteak beste.

6. Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak erreprografiako jasotze-, biltegiratze- eta
zerbitzatze-lanetan
-

2
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Berariazko arriskuak eta dagozkien faktoreak.
Prebentzio-neurriak.
Ekipoen segurtasun-sistemak.
Norbere babeserako elementuak.

2. prestakuntza-modulua:
ERREPROGRAFIAKO EKIPOETAN ERREPRODUZITZEA
Kodea: MF1323_1

Erreprografia

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1323_1: Materialak eta ekipoak prestatzea, eta erreprodukzioa egitea.
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Izaera desberdineko erreprografiako enkarguen bideragarritasun teknikoa aztertzea.
EI1.1 Erreprografiako eta akaberetako ekipoak ezagutzea, eta beren aplikazio nagusiekin erlazionatzea.
EI1.2 Materialak (originala, euskarri-motak, formatuak, elementu bistaratzaileak…) beren ezaugarriengatik eta
funtzionalitateagatik identifikatzea, eta haiek erreproduzitzeko ekipo egokienekin erlazionatzea.
EI1.3 Ekipoen elikatze-, pasatze- eta irteera-sistemak erabili beharreko euskarriarekin erlazionatzea.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eta lan-agindu jakin batekin:
Lortu beharreko produktuak euskarriarekin eta erreprodukzio-ekipoarekin erlazionatzea.
Euskarri egokiak (tamaina, gramajea, ehundura, kolorea) eta originala erreproduzitzeko ekipo onenak
hautatzea.
Originala eta fitxategi digitalak erreprodukzio-bitartekora egokitzea.
A2: Erreprografiako ekipoen kontsolaren eta inprimaketa- eta grabaketa-softwarearen informazioa ulertzea, eta originalen
erreprodukzio-beharrekin erlazionatzea.
EI2.1 Erreprografiako ekipoen kontsolen eta inprimaketa-softwarearen ikonografia adierazgarriena deskribatzea.
EI2.2 Ekipoetan alda daitezkeen parametroen ikonografia erlazionatzea dagozkion funtzioekin eta erreprodukzioan duen
eraginarekin.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ekipoaren kontsolan parametro egokiak
hautatzea, planteatutako erreprodukzio-beharren arabera.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, inprimaketa-softwarean parametro egokiak
hautatzea, planteatutako erreprodukzio-beharren arabera.
A3: Erreprografiako lanak erreproduzitzea beharrezko parametroak doituz eta kalitate-irizpideak aplikatuz, eta lan-agindu
bati, original bati edo lagin baimendu bati jarraikiz.
EI3.1 Erreprografian erabiltzen diren erreprodukzio-makinak erlazionatzea erreproduzitzen dituzten original-motarekin,
erreprodukzio-sistemarekin eta egin ditzaketen eragiketa osagarriekin.
EI3.2 Kasu praktiko batean, erreprografiako ekipoetan erabiltzen diren kontsumigarriak kargatzea edo ordeztea,
indarrean dauden segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena bestekoak betez.
EI3.3 Lan-agindua behar bezala zehaztuta daukan kasu praktiko batean:
Erreprodukzio-proba bat egitea, erreprodukzioaren edukia eta kalitatea emandako argibideei dagokienez
alderatzeko aukera emango duena.
Parametroak lortutako emaitzen arabera doitzea.
EI3.4 Kasu praktiko batean, eta erreprodukzio-lan jakin batetik abiatuta, prozesua kontrolatzeko beharrak bereiztea
erreprodukzio-motaren (zuri-beltzean, koloretan, lerroa, bilbea), inprimaketa-formatuaren, tiradaren bolumenaren eta
euskarri-motaren arabera.
EI3.5 Lan-aginduak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, eta paperezko euskarria duten originaletatik
eta euskarri digitala duten originaletatik abiatuta:
Erreprodukzio-parametroak doitzea, hala nola tamaina, gramajea, akabera, zuri-beltza, kolorea, lerroa,
bilbea…
Erreprografiako makinaren elikatze- eta irteera-aparatua prestatzea, eta tiradan jarraitutasuna bermatzea.
Erreprodukzioa egitea aldizka egiaztapenak eginez, eta jarraitutasuna eta kalitatea bermatzea.
EI3.6 Lan-argibideak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, eta euskarri desberdinetako fitxategi digital
batzuetatik abiatuta:
Fitxategi digitalen osotasuna, segurtasuna eta formatua egiaztatzea.
Egiaztatzea fitxategien tamainak uzten duela grabazioa hautatutako euskarri digitalean egiten.
Grabatu beharreko euskarriak eta beharrezko softwarea jasotako argibideei jarraikiz prestatzea.
Fitxategiak grabatzea hautatutako euskarri digitalean, eta ondo funtzionatzen duela egiaztatzea.
Behar diren kopiak egitea eta grabatutako euskarriak identifikatzea, jasotako argibideei jarraikiz.
A4: Erreprografiako ekipoen lehen mailako mantentze-lanak egitea ekipoen eskuliburu teknikoei eta emandako prozeduraplanei jarraikiz.
EI4.1 Ekipoen eskuliburu teknikoetan, mantentze-lanak eta ekipoetan mantendu beharreko atalak identifikatzea.
EI4.2 Erreprografiako ekipoetako garbiketa- eta mantentze-lanak ezagutzea, fabrikatzaileak eskuliburu jakin batzuetan
zehaztu dituenak.
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ekipoen mantentze-lanak egiteari buruzkoan:
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-

Elementu optikoak eta maniobra-kontsolak garbitzea.
Elementu mekanikoak garbitzea, eta ekipoen eskuliburuetan adierazitako guneetatik hondakinak kentzea.
Hondakin guztiak (papera, plastikoak, tonerren kartutxoak, tinten ontziak, metalak eta beirak) sailkatzea eta
eraman beharreko lekuetara eramatea.

A5: Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudia aplikatzea erreprografia-lanetan.
EI5.1 Erreprografiako erreprodukzio-ekipoak prestatzeko, maneiatzeko eta mantentzeko segurtasun-arauak
deskribatzea.
EI5.2 Erreprografia-enpresetako lan-ingurunean erreprodukzio-ekipoekin gerta daitezkeen arrisku ohikoenak
identifikatzea, eta istripuak saihesteko prebentzio-neurriak deskribatzea.
EI5.3 Erreprografia-enpresetan erreprodukzio-lanak egitean sortzen diren hondakinak kudeatzeko prozedurak
ezagutzea.

Edukiak:
1. Originalak tratatzea, gero erreproduzi daitezen
- Original-motak: opakuak, gardenak, optikoak eta informatikoak.
- Erreprodukzioaren bideragarritasuna: ekipoekiko eta eskatutako kalitatearekiko erlazioa.
- Original informatikoen bateragarritasuna.

2. Erreprografiako ekipoak erabiltzea
- Tonerra erabiltzen duten erreprografiako ekipoak:
•
Inprimagailuak: zuri-beltzean eta koloretan
•
Fotokopiagailuak: zuri-beltzean eta koloretan
- Tinta injektatzen duten erreprografiako ekipoak:
•
Plotterra: zuri-beltzean eta koloretan
•
Inprimagailuak: zuri-beltzean eta koloretan
- Ekipoen elementuak: elikatzekoa, pasatzekoa eta irtetekoa.
- Kontsolak. Aplikazio informatikoak.
- Erreprografiako ekipoen ikonografia.
- Ekipoen argibide teknikoak.
- Martxan jartzea.
- Lehen mailako mantentze-lanak.

3. Erreprodukzioan erabiltzen diren euskarriak eta kontsumigarriak identifikatzea
- Euskarri inprimagarrien motak:
•
Fisikoak: paperak, euskarri plastikoak (biniloak, azetatoak…) eta euskarri bereziak (itsasgarriak,
berjuratuak…).
•
Digitalak.
- Erreprografiako ekipoetarako kontsumigarriak:
•
Tinta
•
Tonerrak
- Euskarriaren eta erreprografiako ekipoen arteko erlazioa.

4. Ekoizpena erreprografian
- Erreprodukzioaren kalitatea.
- Parametro aldagarriak. Erreprodukzioan duten eragina.
•
Kolorea
•
Distira
•
Kontrastea
•
Dokumentuaren tamaina
•
Maketazioa
- Erreprodukzio-probak.
- Erreproduzitzean egiten diren doikuntzak.
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5. Erreprografian materialak prestatzeari eta ekipoei aplika dakizkiekeen segurtasun- eta laneko osasunarauak eta ingurumena babestekoak
- Abiarazte-, maneiatze- eta mantentze-lanetarako segurtasun-arauak.
- Berariazko arriskuak eta dagozkien faktoreak.
- Erreprografiako lanetan hondakinak kudeatzeko prozedurak.

3

3. prestakuntza-modulua
ERREPROGRAFIAKO AKABERA-LANAK
Kodea: MF1324_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1324_1: Erreprografiako akabera-lanak egitea.
Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Koadernaketa funtzionalerako, eskuzkorako edo automatikorako erabiltzen diren material eta ekipo nagusiak eta
erreprografiako akaberak erlazionatzea beren ezaugarrien eta funtzionalitatearen arabera.
EI1.1 Erreprografiako koadernaketa-lanetan erabiltzen diren makina, erreminta eta tresna ohikoenak identifikatzea beren
egitura eta funtzionaltasunaren arabera.
EI1.2 Erreprografiako akabera-lanetan erabiltzen diren makina, erreminta eta tresna ohikoenak identifikatzea beren
egitura eta funtzionaltasunaren arabera.
EI1.3 Tapetarako eta kontratapetarako erabiltzen diren material ohikoenak identifikatzea, eta haien funtzioa eta
erabilgarritasuna zehaztea.
EI1.4 Ixteko eta bizkarrerako elementu fisikoak identifikatzea, hala nola koadernatzaileak, torlojuak, uztaiak…, beren
formen, moten eta kalitateen arabera.
EI1.5 Erreprografiako produktuei akabera ematean eta haiek manipulatzean erabiltzen diren material ohikoenak
deskribatzea, besteak beste, papera, kartoia, plastikoa, grapak, itxigailuak, bizkarrak…
EI1.6 Koadernaketa funtzionalerako ekipoen eta erreprografiako akaberen maniobra-gailu bereizgarrienak deskribatzea.
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eta lan-agindu jakin batekin:
- Lortu beharreko produktua erabili beharreko materialekin eta akabera-motarekin erlazionatzea.
- Material egokiak hautatzea beren tamainari, gramajeari, ehundurari, koloreari eta abarri dagokienez, eta
produktuari akabera emateko ekipo egokiak hautatzea.
A2: Erreprografiako koadernaketa mekanikoa edo funtzionala egitea kasu bakoitzean egokienak diren materialak eta
bitartekoak erabiliz.
EI2.1 Erreprografian erabiltzen diren koadernaketa mekaniko edo funtzional ohikoenak deskribatzea.
EI2.2 Koadernaketa-motak (uztaiekikoa, torlojuekikoa, aletxekikoa, espiral bidezkoa, kiribil bidezkoa, wire-o,
bizkarrarekikoa) koadernaketa egiteko behar diren tresnekin eta makinekin erlazionatzea.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, koadernaketa mekanikoari edo funtzionalari
buruzkoetan:
- Kasu bakoitzerako egokiena den koadernaketa-mota hautatzea: tututxoa, espirala, wire-o, uztaiak, fastener-a eta
abar.
- Koadernaketa-mota bakoitzerako materialak eta ekipoak hautatzea eta prestatzea, jasotako argibideei jarraikiz.
- Koadernaketa egitea, eta produktu bukatuaren kalitatea egiaztatzea.
- Makinetan segurtasun-neurriak (gelditze-botoiak, karkasak, immobilizatzaileak, zelula fotoelektrikoak eta
bestelako elementuak) daudela eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea.
EI2.4 Erreprografiako koadernaketako kasu praktikoetan, makina ohikoenekin (hala nola altxatzeko makinekin,
fresatzeko makinarekin…) maniobrak egitea.
A3: Erreprografiako akabera-lanak egitea kasu bakoitzean egokienak diren materialak eta bitartekoak erabiliz.
EI3.1 Erreprografian erabiltzen diren akabera-mota ohikoenak deskribatzea.
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EI3.2 Akabera-motak (tolestea, arrailtzea, zulatzea, daratuluz zulatzea, plastifikatzea, laminatzea…) akabera emateko
behar diren tresnekin eta makinekin erlazionatzea.
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, hainbat produktu ebakitzeari buruzkoetan:
- Ebakitze-kopurua optimizatzea ebakitzeak planifikatuz.
- Gillotinaren elementuak doitzea, eta segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea.
- Euskarria ebakitzea, eta emaitza egiaztatzea.
EI3.4 Akabera-makina jakinetan tratatu beharreko euskarriari eragiten dioten elementu aldagarriak desmuntatzea eta
muntatzea, besteak beste, arrail-orraziak, zulatzea, daratuluz zulatzea…
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, hainbat akabera eta manipulaziori buruzkoetan,
lan hauek egitea: tolestea, arrailtzea, zulatzea, daratuluz zulatzea, laminatzea…, eta emaitzak ezarritako argibideekin
bat datozela ziurtatzea.
EI3.6 Erreprografiako akaberen kasu praktikoetan, makina ohikoenekin maniobrak egitea, adibidez, altxatzeko
makinekin, arrailtzeko makinekin, laminatzeko makinekin, grapagailuekin, plastifikagailuekin, tolesteko makinekin…
A4: Akabera-prozesuetan parte hartzen duten makinak erabiltzeak dituen arriskuak identifikatzea.
EI4.1 Akaberen prozesuetan erabiltzen diren materialak, produktuak, erremintak eta ekipoak manipulatzeak dakartzan
arriskuak eta arrisku-mailak identifikatzea.
EI4.2 Makina bakoitzaren segurtasun-elementuak eta eragiketetan erabili beharreko ekoizpen-bitartekoak eta jantziak
deskribatzea.
EI4.3 Makinen segurtasun-elementu gisa funtzionatzen duten eta makina segurtasunez erabiltzea ahalbidetzen duten
maniobra-gailuak eta botoiak identifikatzea.
EI4.4 Erreprografiako akabera-prozesuan makinak eta erremintak erabiltzeak eragin ditzakeen arrisku-egoerak
ezagutzea.
EI4.5 Akabera-makinak eta -ekipoak prestatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko behar diren segurtasun-baldintzak
deskribatzea.
EI4.6 Hartu behar diren segurtasun-neurriak, arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumena babesteko neurriak
identifikatzea, eragiketa bakoitzari aplikatu behar zaizkion berariazko arauei eta argibideei jarraikiz.

Edukiak:
1. Koadernaketarako eta erreprografiako akaberetarako materialak eta tresnak erabiltzea
- Materialak: papera, kartoia, plastikoak, grapak, torlojuak, uztaiak, kolak…
- Tresnak eta erremintak: bihurkinak, ebakitzaileak, prezintuak, pintzelak…

2. Erreprografiako koadernaketa mekanikoaren edo funtzionalaren prozesua
-

Hainbat koadernaketa-motaren ezaugarriak eta aplikazioak: tututxoa, espirala, wire-o, uztaiak, fastener-a eta abar.
Hainbat koadernaketa-ekipo deskribatzea.
Koadernaketa-ekipoak doitzea.
Koadernaketarako argibide teknikoak.
Koadernaketa-ekipoen lehen mailako mantentze-lanak.

3. Erreprografiako akabera-prozesua
- Hainbat akabera-motaren ezaugarriak eta aplikazioak: formateatzea edo ebakitzea, tolestea, arrailtzea, zulatzea,
daratuluz zulatzea, plastifikatzea, laminatzea…
- Akabera-lanetarako argibideak.
- Krokisak eta ereduak ulertzea.
- Akabera-ekipoak: tolesteko makina, arrailtzeko makina, zulagailua, daratuluz zulatzeko makina, plastifikagailua,
laminatzeko makina…
- Ebakitzeko ekipoak eta gailuak: zizailak eta gillotinak.
- Akabera-prozesuak. Kalitate-kontrola.

4. Erreprografiako akaberei aplikatutako segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak
- Segurtasunezko lanaren prozedurak erreprografiako akaberetan.
- Norbere babeserako ekipoak.
- Makinen segurtasun-gailuak: gelditze-botoiak, karkasak…
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4. prestakuntza-modulua
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ERREPROGRAFIAN
Kodea: MP0228
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroei arreta ematea, haien eskaerak jasotzea eta enpresak eskaintzen duen zerbitzuaren ezaugarrien berri ematea.
EI1.1 Egin beharreko eskaera jasotzen eta aurrekontua egiten laguntzea.
EI1.2 Eskaera transmititzea enpresako gainerako sailekin ezarritako komunikazio-protokoloak erabiliz.
EI1.3 Stockaren eta biltegiratzearen kontrol logistikoan laguntzea.
EI1.4 Produktua paketatzea eta bidaltzea.
EI1.5 Beharrezko agiriak betetzea bezeroari azken produktua emateko.
A2: Erreprografiako ekipoetan, prestatze- eta erreprodukzio-lanak egitea.
EI2.1 Erabiliko den materialak inprimatu behar den produktuaren zehaztapen teknikoak betetzen dituela egiaztatzea.
EI2.2 Elikatze-sistemaren, euskarriaren erregistroaren, garraioaren, akaberen eta irteeraren mekanismoak doitzeko
prozesuan parte hartzea, zehaztapen teknikoei jarraikiz.
EI2.3 Erreprografiako ekipoak erabiliz, erreprografiako lanak egitea lagin inprimatuak lortzeko, enpresak ezarritako
zehaztapenei jarraikiz.
EI2.4 Kalitatea kontrolatzeko prozesuan parte hartzea, eta hautemandako desbideratzeak zuzentzea.
EI2.5 Erreprografiako ekipoen lehen mailako mantentze-lanak egitea gainbegiraketapean, enpresak ezarritako planei
jarraikiz.
A3: Enpresan akabera- eta koadernaketa-prozesu ohikoenak egitea.
EI3.1 Produktuei beharrezko akaberak ematen laguntzea, lan-aginduari jarraikiz.
EI3.2 Koadernaketa-prozesuak egitea gainbegiraketapean, lan-aginduari jarraikiz.
EI3.3 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetan kalitate-parametroak kontrolatzea enpresak ezarritako maiztasunaren
arabera, eta hautemandako desbideratzeak zuzentzea.
EI3.4 Koadernaketa- eta akabera-ekipoen eta -tresneriaren lehen mailako mantentze-lanak egitea gainbegiraketapean,
enpresak ezarritako planei jarraikiz.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Eskaerak jasotzea eta produktua bidaltzea.
-

Originalak hainbat formatu solido eta digitaletan tratatzea.
Informazioa hainbat formatu digitaletan bihurtzea.
Ekoizpen-prozesuarekin lotutako agiriak betetzea (sarrerakoa edo jasotzekoa, eta produktua egitearena).
Bezeroari arreta emateari lotutako agiriak betetzea (aurrekontua, albarana eta faktura).
Erreprografiako euskarriak eta produktuak identifikatzea eta biltegiratzea.
Produktu inprimatuaren arabera paketatzea.
Kobrantza-eragiketak.

2. Erreprografiako inprimaketa-sistemak erabiltzea.
-

Erreprografiako sistemak programatzea.
Erreprografiako ekipoen mekanismoak doitzea.
Ekipoen dokumentazio teknikoa erabiltzea.
Erreprografiako ekipoen eta azken produktuen tipologiaren arteko erlazioa.
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- Inprimaketa-euskarriak egokitzea.
- Produktu inprimatuaren kalitatea kontrolatzeko jarraibideak aplikatzea: laginketa, fidagarritasuna eta neurketa.
- Lehen mailako mantentze-lanak.

3. Koadernaketa- eta akabera-ekipoak erabiltzea.
- Koadernaketa-ekipoak erabiltzea: dokumentazio teknikoa, lan-jarraibideak eta lehen mailako mantentze-lanak.
- Akabera-ekipoak erabiltzea: dokumentazio teknikoa, lan-jarraibideak eta lehen mailako mantentze-lanak.
- Produktu bukatuaren kalitatea kontrolatzeko jarraibideak aplikatzea: laginketa eta fidagarritasuna.

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-
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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.

Erreprografia

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

MF1322_1
Erreprografiako lanak
jasotzea eta zerbitzatzea.

• 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 teknikaria eta
goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko
inprimaketaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailakoak.

1 urte

3 urte

MF1323_1
Erreprografiako ekipoetan
erreproduzitzea.

• 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 teknikaria eta
goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko
inprimaketaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailakoak.

1 urte

3 urte

MF1324_1
Erreprografiako akaberalanak.

• 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 teknikaria eta
goi-teknikaria.
• Arte grafikoen lanbide-arloko
inprimaketaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailakoak.

1 urte

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

Erreprografia

-

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

Erreprografiako tailerra

60

90

Koadernaketa- eta akaberaprozesuetarako tailerra

60

90

Prestakuntza-gunea

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Erreprografiako tailerra

X

X

Koadernaketa- eta akaberaprozesuetarako tailerra

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−

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

Erreprografiako tailerra

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Interneterako konexioa duten ordenagailuak
Fax bidez komunikatzeko ekipoak
Biltegiratze-sistema digital eramangarriak
Kolore bakarreko erreprografia egiteko makinak
Kolore anitzeko erreprografia egiteko makinak
Kutxa erregistratzailea.
Saltokiko terminala
Kolore anitzeko inprimaketak egiteko inprimagailua
Plotterra

Koadernaketa- eta akabera-prozesuetarako
tailerra

− Sistema hauetarako koadernaketa-makinak: tututxoa, espirala,
wire-o, uztaiak, fastener-a eta abar.
− Akaberetarako makinak eta tresnak, hala nola altxatzeko makinak,
arrailtzeko makinak, ijezkailuak, grapatzaileak, plastifikagailuak,
tolesteko makinak eta abar.
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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
Ez dago sartzeko eskakizunik.
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