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IZENA 
ARGITALPEN-EKOIZPENA 

 

KODEA 
ARGN0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Arte grafikoak. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Argitalpena 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ARG073_3 Argitalpen-ekoizpena (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Argitalpen-ekoizpena planifikatzea eta haren segimendua egitea, kalitate-, kostu- eta denbora-faktoreak kontuan izanik. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0204_3: Ekoizpena planifikatzea, originalen zehaztapenak aztertzetik hasita. 
-  UC0205_3: Produktuaren kalitatea kontrolatzea, zehaztapenetan oinarrituta. 
-  UC0206_3: Produktu grafikoaren fabrikazioa kudeatzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Argitaletxeak; publizitate-agentziak; diseinu grafikoaren estudioak; diseinu industrialaren estudioak; erakundeetako 
informazio-sailak, -bulegoak edo -kabineteak; prentsa; inprimaketa- eta aurreinprimaketa-tailerrak edo -industriak. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Batez ere, arte grafikoak eta publizitatea, baina beste edozein ekoizpen-sektoretako publizitate-, komunikazio- eta 
informazio-atal edo -sailetan eta bezeroekiko eta hornitzaileekiko harremanetan ere egin dezake lan. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3029.028.0 – Argitalpen-ekoizpeneko teknikaria 
3073.006.7 – Kalitate-kontroleko teknikaria 
Argitalpen-saileko arduraduna 
Zerbitzu grafikoak hornitzeko eta kontratatzeko arduraduna 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0204_3 
Argitalpen-ekoizpena planifikatzea. 110 

UF0248 Argitalpen-produktua planifikatzea 70 

UF0249 Aurrekontua egitea 40 

MF0205_3 
Kalitatea kudeatzea eta kontrolatzea. 150 

UF0250 Aurreinprimaketaren kalitate-
zehaztapenak 

50 

UF0251 Lehengaien kalitate-zehaztapenak 40 

UF0252 Inprimaketaren, koadernaketaren eta 
akaberen kalitate-zehaztapenak 

60 

MF0206_3 
Produktu grafikoaren fabrikazioa 
kudeatzea. 

120 

UF0253 Aurreinprimaketa-lanak kontratatzea 
eta gainbegiratzea 

40 

UF0254 Inprimaketa-, koadernaketa- eta 
akabera-lanak kontratatzea eta gainbegiratzea, 
eta lehengaiak kudeatzea 

50 

UF0255 Argitalpen-produktuaren aurrekontu-
desbideratzea aztertzea eta kontrolatzea 

30 

MP0060 
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua argitalpen-ekoizpenean. 

160 

  

ORDUAK, GUZTIRA 540  
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1. gaitasun-atala 
EKOIZPENA PLANIFIKATZEA, ORIGINALEN ZEHAZTAPENAK 
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1. gaitasun-atala:  
EKOIZPENA PLANIFIKATZEA, ORIGINALEN ZEHAZTAPENAK 
AZTERTZETIK HASITA 

 

Kodea: UC0204_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Egin beharreko produktuak definitzen esku hartzea, argitalpen-planak eta liburuaren eta/edo argitalpen-
produktuaren atalak kontuan izanik; ezaugarri teknikoak zehaztea; eta hobekuntzak proposatzea ekoizpena errazteko. 

BI1.1 Argitalpen-produktua fabrikatzeko proposamen teknikoek kalitatea eta kostuak orekatzeko balio dute. 
BI1.2 Formatuak bat datoz bildumekin edo bezeroak ezarritako irizpideekin, eta kontuan hartzen dituzte paperaren 
eta inprimatze-makinen neurri estandarizatuak (ISO, UNE… arauen arabera). 
BI1.3 Liburuaren edo argitalpen-produktuaren atalek obraren izaerari hobekien egokitzen zaizkion irizpide 
estetikoei (tipografiak, irudiak, kaxak…) jarraitzen diete. 
BI1.4 Liburuak argitalpenaren legezko alderdi guztiak jasotzen ditu: lege-gordailua, ISBN, copyrighta… 
BI1.5 Produktuaren ezaugarri teknikoei esker, etekin handiena atera dakieke lehengaiei; lehengaiok zehazki 
deskribatu behar dira neurriei, gramajeari, akaberei eta erresistentziei dagokienez. 
BI1.6 Proposatutako testuak egokiak dira proposatutako diseinuarentzat, eta euskarria egokia da neurtzeko eta 
ondoren erreproduzitzeko. 
BI1.7 Proposatutako irudiek (argazkiek, ilustrazioek, diapositibek, irudi digitalek) ezaugarri tekniko, definizio eta 
neurri zuzenak dituzte, eta erabilgarri daude gero erreproduzitzeko. 
BI1.8 Produktuaren atal bakoitzean, inprimaketa-sistema eta tinta-kopurua zehazten dira, ondo planifika daitezen. 
BI1.9 Postinprimaketako faseak eta eragiketak liburuak edo aldizkariak pelikulatzeko, manipulatzeko eta 
koadernatzeko prozesuen arabera zehazten dira. 

LB2: Produktuaren aurrekontua egitea, eta ekoizpen-faseak finkatzea kostuak kontrolatzeko, aplikazio informatikoak 
erabiliz. 

BI2.1 Aurrekontuan parte hartzen duten ekoizpen-faseak eta -aldagaiak identifikatzen dira, datuak erregistratuz 
segimendua eta kontrola egiteko. 
BI2.2 Aurreinprimaketa-kostuak balioztatzen dira emate-epeen, tamainaren, irudi-kopuruaren, kolorearen, proba-
moten eta emate-formatuen arabera. 
BI2.3 Inprimaketa-kostuak balioztatzen dira emate-epeen, inprimaketa-tamainaren, tinta-kopuruaren, xafla-
aldaketen (edo inprimatzeko beste forma baten aldaketen) eta resma-kopuruaren arabera. 
BI2.4 Postinprimaketa-kostuak balioztatzen dira emate-epeen, kaier-kopuruaren, koadernaketa-motaren, 
manipulatzeen, pelikulatzeen eta paketatzearen arabera. 
BI2.5 Lehengaien kostua finkatzen da erabilitako papera, lermak, biltegiratzea… kalkulatuz, kontsultetan oinarrituta 
edo hornitzaileekin adostutako tarifak erabiliz. 
BI2.6 Ekoizpen-prozesuen kostu finko eta aldakorrak finkatzen dira prozesuen zati diren partidak balioztatuz. 
BI2.7 Aurrekontua kalkulatu eta aurkezten da berariazko softwarea erabiliz. 

LB3: Argitalpen-produktua nola lortu programatzea eta planifikatzea, emate-epeak betetzeko ezarritako baldintzei 
jarraikiz eta aplikazio informatikoak erabiliz. 

BI3.1 Lanen programazioa aurkezten da diagrama egokienak erabiliz. 
BI3.2 Ekoizpen-prozesuan gerta litezkeen gorabeherak kontuan hartzen dira programazioan. 
BI3.3 Argitalpen-produktuaren erreprodukzioa programatu eta planifikatzen da haren ezaugarrietara eta izaerara 
egokituz. 
BI3.4 Aurreinprimaketako, inprimaketako eta postinprimaketako ekoizpen-faseak zehazten dira haiek 
aurreikusitako kostuekin egiteko behar den denbora kalkulatuz. 
BI3.5 Programazioa kontrolatzen da faseen artean tarteko probak lortuz. 
BI3.6 Prozesuko puntu kritikoak identifikatzen dira programazioaren segimenduari buruzko dokumentazioa 
sortzeko. 

LB4: Produktuaren fabrikazioari lotutako materialen eta zerbitzuen eskaintzak eskatzea beharrezko zehaztapen teknikoei 
jarraikiz, eta kalitatea/prezioa erlazio onena lortzea. 

BI4.1 Merkatuaren azterketa egiten da aurreinprimaketako, inprimaketako eta postinprimaketako produktuen eta 
zerbitzuen hornitzaileen bilakaera eta egiaztapena kontuan izanik. 
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BI4.2 Materialak erosteko edo zerbitzuak kontratatzeko jasotako eskaintzak bat datoz eskatutako ezaugarri 
teknikoekin eta emate-epeekin. 
BI4.3 Informazio teknikoa lortzen da makineriaren eta produktuen fabrikatzaileen, aldizkari teknikoen eta azoka 
espezializatuen bidez. 
BI4.4 Hornitzaileak hautatzen dira irizpide ekonomikoei eta kalitate-irizpideei jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko ekipoak: tipometroa, hari-zenbatzailea, dentsitometroa. Ekipo informatikoak. Laser bidezko inprimagailuak. 
Softwarea: testuen eta irudien tratamendua eta maketazioa. Programaziorako software espezifikoa. Disko optikoak, 
erauzgarriak. Proba digitalak. Fotolitoetan oinarritutako probak. Tintak eta disolbatzaileak. Inprimaketa-euskarriak: 
paperezkoak eta ez-paperezkoak. Lehengaien laginak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Programazio-orriak. Plangintza-orriak. Gertakariak eta kalitate-datuak. Fitxa teknikoak. Fabrikazio-aginduak. Liburuak, 
egunkariak, aldizkariak, liburuxkak, “display-ak”, orri tolestuak, gutun-azalak. Produktu zelulosikoak. Poltsak. Bobina- 
edo orri-konplexuak. Libretak, galdera-sortak, karpetak, artxibategiak… 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Bezeroak emandako informazioa. ISO eta UNE arauak. Fitxa teknikoak. Argitalpen-planak. Eskaintzen azterketa. 
Tarifak. Fabrikazio-aginduak. Ekoizpen-orriak. Kalitate-kontrolerako espezifikazioak. Aurreinprimaketa-probak. Produktu 
inprimatuaren laginak. Ereduak. Erreproduzitu beharreko lanaren zirriborroa. Estilo-liburua. Nortasun korporatiboaren 
eskuliburua. Tipoen katalogoa. Dokumentu teknikoak. “Pantone” eta kuatrikromiarako kolore-kartak. Ekoizpen-programa 
informatikoak. Aurrekontuen programa informatikoak. Kalitate-kontrolaren programa informatikoak. Segurtasunari eta 
ingurumenari buruzko araudia. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
PRODUKTUAREN KALITATEA KONTROLATZEA, ARGITALPEN-
ZEHAZTAPENETAN OINARRITUTA 

 

Kodea: UC0205_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Testuen osaerarako eta ortotipografia-zuzenketarako irizpideak argi eta zehatz finkatzea, behar den kalitatea 
lortzeko. 

BI1.1 Letra-estiloak (maiuskula txikiak, letra lodiak, testu arrunta) koherentziaz aplikatzen dira obrari eta 
argitaletxearen estilo-liburuari dagokienez. 
BI1.2 Zuzenketa-zeinuak behar bezala erabiltzen dira ISO, UNE… arauak aplikatuz, oharrak behar bezala 
ulertzeko. 
BI1.3 Paragrafoak, lerroartea, banaketak, kaleak eta lerro alargunak edo umezurtzak kontrolatzen dira konposizioa 
harmonizatzeko. 
BI1.4 Kalitate-irizpideak aztertzen dira, eta enpresaren kalitate-eskuliburuaren bidez identifikatzen dira, kontrolean 
aplika daitezen. 
BI1.5 Formatuari, testuei, ilustrazioei eta abarri buruzko argitalpen-datuak jasotzen dira, haien parametroak 
kalitate-irizpideei jarraikiz finkatzeko. 
BI1.6 Estatistikako kontrol-grafikoak erabiltzen dira prozesu grafikoaren kalitatea zehazteko. 

LB2: Fotolitoak, kolore-probak eta irudien ezaugarriak sortzeko behar diren parametroak aplikatzea inprimaketa-
sistemaren arabera, behar den kalitatea lortzeko. 

BI2.1 Parametroak aplikatzen dira haiek erreproduzitzean erabiliko den inprimaketa-sistemaren kalitate-beharrei 
jarraikiz. 
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BI2.2 Irudien bereizmena egokia da erabiliko den argitalpen-sistemarentzat. 
BI2.3 Irudiak hardware egokiarekin eskaneatzen edo harrapatzen dira, argitaratu beharreko obraren kalitatearen 
arabera. 
BI2.4 Irudiak irizpide estetikoetan oinarrituta berrukitzen dira, baina egiletza errespetatuz. 
BI2.5 Irudi-itzaltzeak programa egokiekin egiten dira, mailakatze bortitzak saihesteko. 
BI2.6 Fotolitoen trinkotasuna eta gardentasuna transmisio-dentsitometroarekin egiaztatzen dira, puntuak esposizio 
egokia duela bermatzeko. 
BI2.7 Bilbearen lineatura- eta angeluazio-parametroak kolore guztietan egiaztatzen dira, inprimatzean akatsak 
saihesteko. 
BI2.8 Kolore-probak emandako fotolitoetan edo fitxategietan oinarrituta egiten dira, haien trinkotasuna eta 
fidagarritasuna bermatzen duten ekipo eta materialekin.  
BI2.9 Emandako fitxategien formatuak bat datoz eskatutakoekin, eta zehaztutako euskarrietan grabatzen dira. 

LB3: Orrialdekatzearen parametroak kontrolatzea, obrari eta ondorengo erabilerari ondo egokitu dakizkien. 
BI3.1 Orrialdeak orekatuta daude estetika- eta estilo-aldetik, haiek osatzen dituzten elementuak harmonia onean 
egotea lortzeko. 
BI3.2 Orrialdearen arkitekturak (kaxak, zuriuneak) obra osatzen duten gainerako elementuen estilo bera du. 
BI3.3 Definitutako koloreak homogeneoak dira lotutako elementu eta fitxategi guztietan. 
BI3.4 Diskoak edo bestelako euskarriak grabatzeak informazioa behar bezala eta modu estandarizatuan 
lekualdatzea bermatzen dute. 
BI3.5 Orrialdekatzea ferro-, ozaliko- eta plotter-proben bidez ebaluatzen da. 

LB4: Egin beharreko produkturako aurreikusitako paperaren edo beste lehengai batzuen ezaugarriak finkatzea eta 
egiaztatzea. 

BI4.1 Lehengaien ezaugarriak argitalpen-produktuaren arabera finkatzen dira. 
BI4.2 Aurrez finkatutako paperaren gramajea doitasun-balantza batekin egiaztatzen da, lehengaiak behar bezala 
aplikatzen direla bermatzeko. 
BI4.3 Paperaren kalibrea kalibragailuarekin egiaztatzen da orriaren zenbait lekutan, aurreikusitako ezaugarriak 
betetzen direla bermatzeko. 
BI4.4 Paperaren gainazala (iztukatu matea, iztukatu distiratsua, lisatua, gofratua) bat dator argitalpenerako 
proposatutako laginekin. 
BI4.5 Paperaren hezetasuna higrometroarekin egiaztatzen da, ondo inprima daitekeela bermatzeko. 
BI4.6 Tinten eta disolbatzaileen saiakuntza-proba fisiko-kimikoak indarrean dauden segurtasun- eta ingurumen-
araudiak aplikatuz egiten dira. 
BI4.7 Manipulatuen eta askotariko euskarrien lehengaiak bat datoz aurrez finkatutako ezaugarriekin, eta 
ingurumena babesteko araudiak errespetatzen dituzte. 

LB5: Inprimaketaren puntu gakoak markatzea eta kontrolatzea akatsak hautemateko eta erreprodukzioaren kalitatea 
ziurtatzeko. 

BI5.1 Tirada gainbegiratzean, erabilitako tintak eta euskarria bat datozela egiaztatzen da. 
BI5.2 Laginak sistematikoki hartuz, birpintatzea edo erregistro-akatsak hauteman daitezke begiz, 
espektrofotometroz edo hari-zenbatzailea erabiliz. 
BI5.3 Kontrol-zerrendek inprimaketaren egiaztapen dentsitometrikoa egiteko balio dute, eta, haiei esker, 
zehaztasunez ebalua daiteke. 

LB6: Postinprimaketa-prozesuak gainbegiratzea (koadernaketa, pelikulatzeak eta manipulatzeak), ondo gauzatu direla 
egiaztatzeko. 

BI6.1 Koadernaketa-prozesuak gainbegiratzean, egiaztatzen da gillotinatze-, toleste-, altxatze-, tartekatze-, joste- 
edo fresatze-lanak argibideei eta finkatutako kalitate-eskuliburuari jarraikiz egiten direla. 
BI6.2 Pelikulatzea bat dator distiraren edo matearen eta lautasunaren edo gofratuaren ezaugarriekin, eta ez du 
tentsio desitxuratzailerik, zimurrik edo aire-poltsarik eragiten. 
BI6.3 Arrailak, trokelatuak eta ondorengo mozkintzea garbiak eta zehatzak dira. 
BI6.4 Manipulatuak, konplexuak egitea, kartoi izurtua eta estrusionatuak berrikusten dira aurrez ezarritako 
ezaugarri teknikoak ondo betetzen direla egiaztatu ondoren. 
BI6.5 Paketatze- eta enbalatze-prozesuek produktu bukatuaren txukuntasuna bermatzen dute. 
BI6.6 Laginak sistematikoki hartzeak produktu bukatuaren kalitate-parametroei erreparatzeko balio du. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko ekipoak: tipometroa, kalibreak, higrometroa, pH-metroa, biskosimetroa, balantza, hari-zenbatzailea, 
dentsitometroa, kolorimetroa, espektrofotometroa. Bisoreak. Argi-mahaiak. Kalitatea kontrolatzeko programak. Ekipo 
informatikoak: eskanerrak (laua edo danborduna), laser bidezko inprimagailuak. Softwarea: testuen eta irudien 
tratamendua eta maketazioa. Disko optikoak, erauzgarriak. Orrialdean osatutako eta doitutako testuak, euskarri 
informatikoan edo material fotosentikorrean. Formatu digitalean edo pelikulan erreproduzitutako irudiak. Testuen eta 
irudien inposizio digitala. Proba digitalak. Fotolitoetan oinarritutako proba mekanikoak. Pelikula eta paper fotosentikorra. 
Inprimatzeko formak: xaflak, zilindroak, pantailak eta klixeak. Tintak eta disolbatzaileak. Inprimaketa-euskarriak: 
paperezkoak eta ez-paperezkoak. Kartoi meheak, itsasgarriak, berniza, disolbatzailea. Ford kopa. Papirometroa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Kaieretan edo bobinatan inprimatutako produktua. Gertakarien eta zehaztapenen orria eta kalitate-kontrolerako datuak. 
Euskarrien, tinten, bernizen eta abarren laborategiko saiakuntzak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Bezeroak emandako informazioa. ISO eta UNE arauak. Fitxa teknikoak. Fabrikazio-aginduak. Kalitate-kontrolerako 
espezifikazioak. Fotomekanikako probak. Produktu inprimatuaren laginak. Ereduak. Erreproduzitu beharreko lanaren 
zirriborroa. Estilo-liburua. Nortasun korporatiboaren eskuliburua. Tipoen katalogoa. Dokumentu teknikoak. “Pantone” eta 
kuatrikromiarako kolore-kartak. Ekoizpen-programa informatikoak. Kalitate-kontrolaren programa informatikoak. Kalitate-
estandarrak. Enpresaren kalitate-eskuliburua edo prozedura-eskuliburua. Segurtasunari eta ingurumenari buruzko 
araudiak. Liburuak, egunkariak, aldizkariak, liburuxkak, “display-ak”, orri tolestuak, gutun-azalak. Produktu zelulosikoak. 
Poltsak, bobina- edo orri-konplexuak. Libretak, galdera-sortak, karpetak, artxibategiak… 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
PRODUKTU GRAFIKOAREN FABRIKAZIOA KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0206_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aurreinprimaketa-prozesuak kontratatzea eta gainbegiratzea argitalpen-planei jarraikiz, finkatutako ekoizpen- eta 
kalitate-mailak lortzeko. 

BI1.1 Aurreinprimaketa egiteko hautatutako enpresek edo ekipoek beharrezko baldintzak betetzen dituzte 
plangintzan aurreikusitako kalitate-mailak, kostuak eta egutegiak bermatzeko. 
BI1.2 Erreproduzitu beharreko testuak eta orrialdekatzea bat datoz finkatutako kalitatearekin, kostuekin eta 
egutegiekin. Orrialdekatutako orrialdeen probekin egiaztatzen dira. 
BI1.3 Erreproduzitu beharreko irudiak bat datoz finkatutako kalitatearekin, kostuekin eta egutegiekin. Fotolitoetan 
edo emandako fitxategietan egindako probekin egiaztatzen dira. 
BI1.4 Offset xaflak edo inprimatzeko beste forma batzuk bat datoz finkatutako kalitatearekin, kostuekin eta 
egutegiekin. Fotolitoetan edo emandako fitxategi digitaletan egindako probekin egiaztatzen dira. 

LB2: Inprimaketa-prozesuak kontratatzea eta gainbegiratzea, finkatutako ekoizpen- eta kalitate-mailak lortzeko. 
BI2.1 Inprimaketa egiteko hautatutako enpresek edo ekipoek beharrezko baldintzak betetzen dituzte plangintzan 
aurreikusitako kalitate-mailak, kostuak eta egutegiak bermatzeko. 
BI2.2 Sinatutako inprimaketa-probek aukera ematen dute zehaztapenak betetzen direla gainbegiratzeko. 
BI2.3 Aurreikusitako egutegiak betetzen dira, erabilera onerako gomendatutako denborak errespetatuz tintak eta 
bernizak lehortzeko. 

LB3: Postinprimaketa-prozesuak kontratatzea eta gainbegiratzea, finkatutako ekoizpen- eta kalitate-mailak lortzeko. 
BI3.1 Postinprimaketa egiteko hautatutako enpresek edo ekipoek beharrezko baldintzak betetzen dituzte 
plangintzan aurreikusitako kalitate-mailak, kostuak eta egutegiak bermatzeko. 
BI3.2 Formatuak, pelikulatzeek eta koadernaketak ezaugarriak, emate-epeak eta kontratatutako prezioak 
errespetatzen dituzte. 
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BI3.3 Manipulatuek, konplexuak egiteak, kartoi izurtuak, estrusionatuek eta paketatzeek ezaugarriak, emate-epeak 
eta kontratatutako prezioak errespetatzen dituzte. 

LB4: Lehengaiak kontratatzea eta gainbegiratzea, finkatutako ekoizpen- eta kalitate-mailak lortzeko. 
BI4.1 Lehengaiak hornitzeko hautatutako enpresek edo ekipoek beharrezko baldintzak betetzen dituzte 
plangintzan aurreikusitako kalitate-mailak, kostuak eta egutegiak bermatzeko. 
BI4.2 Materialak jasotzeko aginduak betetzen dira haiek behar bezala kargatuz, sailkatuz eta garraiatuz. 
BI4.3 Paperak edo beste lehengai batzuek produktuarentzat aurreikusitako ezaugarriak dituzte gramajeari, 
kalibreari, hezetasunari eta gainazalari dagokienez. 
BI4.4 Materialak pilatzen dira beharrei eta finkatutako egutegiei jarraikiz, haien erabilera optimizatzeko. 

LB5: Produktua fabrikatzean gertatutako desbideratzeak aztertzea, eta dagozkien neurri zuzentzaileak proposatzea. 
BI5.1 Erabilitako lehengaiak, lermak barne, ekoizpenaren plangintzan aurreikusitakoekin alderatzen dira. 
BI5.2 Prozesu bakoitzeko desbideratzeak kostuei eta ezarritako aurrekontuari dagokienez kuantifikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko ekipoak: tipometroa, kalibreak, higrometroa, pH-metroa, biskosimetroa, balantza, hari-zenbatzailea, 
dentsitometroa, espektrofotometroa. Bisoreak. Argi-mahaiak. Kolorimetroa. Kalitatea kontrolatzeko programak. Ekipo 
informatikoak. Laser bidezko inprimagailuak. Testuak eta irudiak tratatzeko edo maketaziorako softwarea. Disko 
optikoak, erauzgarriak. Orrialdean osatutako eta doitutako testuak, euskarri informatikoan, paper fotografikoan edo 
pelikulan. 
Formatu digitalean edo pelikulan erreproduzitutako irudiak. Testuen eta irudien inposizio digitala. Proba digitalak. 
Fotolitoetan oinarritutako probak. 
Tintak eta disolbatzaileak. Inprimaketa-euskarriak: papera, kartoi mehea, kartoia eta plastikoa. Lehenengo orri 
inprimatua onartzeko laginak eta tiradako kontrola. Kolak, tintak, inprimatzeko formak, kartoi meheak, itsasgarriak, laka, 
berniza, disolbatzailea, Ford kopa. Papirometroa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Kaieretan edo bobinatan inprimatutako produktua. Mantentze-parteak. Fabrikazio-orriak, gertakariak eta kalitate-datuak. 
Fitxa teknikoak. Fabrikazio-aginduak. Lan-parteak. Ekoizpen-orriak. Kalitate-kontrolerako espezifikazioak. Liburuak, 
egunkariak, aldizkariak, liburuxkak, display-ak, orri tolestuak, gutun-azalak. Produktu zelulosikoak. Poltsak, bobina- edo 
orri-konplexuak. Libretak, galdera-sortak, karpetak, artxibategiak… 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Bezeroak emandako informazioa. Fitxa teknikoak. ISO eta UNE arauak. Argitalpen-planak. Eskaintzen azterketa. 
Fabrikazio-aginduak. Lan-parteak. Ekoizpen-orriak. Kalitate-kontrolerako espezifikazioak. Fotomekanikako probak. 
Produktu inprimatuaren laginak. Ereduak. Erreproduzitu beharreko lanaren zirriborroa. Estilo-liburua. Nortasun 
korporatiboaren eskuliburua. Tipoen katalogoa. Dokumentu teknikoak. Pantone eta kuatrikromiarako kolore-kartak. 
Ekoizpen-programa informatikoak. Kalitate-kontrolaren programa informatikoak. Kalitate-estandarrak. Segurtasun-
araudia… 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ARGITALPEN-EKOIZPENA PLANIFIKATZEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

KALITATEA KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

PRODUKTU GRAFIKOAREN FABRIKAZIOA KUDEATZEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
ARGITALPEN-EKOIZPENEAN 
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1. prestakuntza-modulua:  
ARGITALPEN-EKOIZPENA PLANIFIKATZEA  
 

Kodea: MF0204_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0204_3: Ekoizpena planifikatzea, originalen zehaztapenak aztertzetik 

hasita. 

 
Iraupena: 110 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
ARGITALPEN-PRODUKTUA PLANIFIKATZEA 
 
Kodea: UF0248 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argitalpen-sektoreko datu teknikoetan oinarrituta, argitalpen-produktu baten garapenean parte hartzen duten funtzioak 
eta prozesuak definitzea. 

EI1.1 Ereduzko argitalpen-enpresa jakin baten kasuan, hauek zehaztea eta finkatzea: 
- Enpresak argitalpen-sektorean duen posizionamendua. 
- Baliabide ukigarriei dagokienez duen ekintza-ahalmena. 
- Argitalpen-enpresak sektoreko joeretan duen posizionamendua. 

EI1.2 Enpresa grafiko baten produktuak eta zerbitzuak sailkatzea, eta salmenta- eta bezero-motak definitzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan argitalpen-produktu definitu batetik abiatuta, hauek zehaztea: 

- Ekoizpenaren lan-sekuentzia. 
- Beharrezko materialak eta erabilitako bitarteko produktuak. 
- Ekipoak, makinak eta programa informatikoak. 
- Giza baliabideak. 
- Ekoizpen-denbora partzialak eta totalak. 

A2: Argitalpen-produktu batek testuei, irudiei, inprimaketa-prozesuei, akaberei eta koadernaketari dagokienez dituen 
beharrak aztertzea eta zehaztea. 

EI2.1 Liburuen, prentsaren, liburuxken eta enbalatzeen diseinua aztertzea, eta haien funtzio-, komunikazio- eta 
merkataritza-balioak zehazten dituzten ezaugarriak adieraztea. 
EI2.2 Hainbat motatako produktu grafikoak haiek fabrikatzean erabili behar diren materialekin eta prozesuekin 
erlazionatzea, arreta kalitatea/prezioa erlazioan jarriz batik bat. 
EI2.3 Hainbat motatako produktu grafikoetan, haietako bakoitza definitzeko faktore kritikoak adieraztea. 
EI2.4 Materialak, prozesuak, formatuak edo probak zehazten direnean kontuan izan behar den arau edo estandar 
nazionala edo nazioartekoa (UNE, ISO) identifikatzea. 
EI2.5 Argitalpen-produktu baten ezaugarri teknikoak egiaztatzea eta/edo aldatzea, lehengaiei ahalik eta etekin handiena 
atera dakien. 
EI2.6 Bezeroarengandik jasotako edo hornitzaileari bidalitako originalak osorik daudela egiaztatzea, baita testuen, 
irudien, materialen, inprimatze-metodoaren eta akaberen ezaugarriak egokiak direla ere. 
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, argitalpen-produktu bati buruzkoan: 

- Paper-mota egokia zehaztea, kalitatea/prezioa irizpideen arabera. 
- Lagina aztertzea, paper-mota zehazteko. 
- Inprimaketa-sistema egokia zehaztea, euskarriaren, fabrikazio-bolumenaren, kalitatearen eta prezioaren arabera. 
- Beharrezko fabrikazio-eragiketak zehaztea. 
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- Fabrikazio-prozesuko puntu kritikoak —normalean arazoak ematen dituztenak— hautematea. 
- Beharrezko karaktere-fitxategiak zehaztea, eta haiei lotutako arazoak aurreikustea. 
- Tipografia ohikoenak identifikatzea. 
- Aztertzea ea produktuaren zehaztapenean aldaketarik egin daitekeen kalitatea/prezioa erlazioa hobetzeko. 

A3: Proiektu grafikoak gauzatzeko programazioak egitea. 
EI3.1 Argitalpen-produktua osatzen duten elementuen jarduera-egutegi bat definitzea. 
EI3.2 Jarduera kritikoak zehaztea proiektua aurreikusitako datan burutzeko, eta, horretarako, bitarteko probak eta 
kontrolak eskatzea, hala behar izanez gero. 
EI3.3 Jarduerei baliabideak eta kostuak esleitzea gastuak planifikatzeko, onartutako aurrekontuaren arabera. 
EI3.4 Epeen, kostuen eta kalitatearen segimendua egiteko dokumentazioa sortzea. 
EI3.5 Gertakari jakin baterako produktu jakin batean, non hura egiteko eta fabrikatzeko edukiak, produktuaren 
ezaugarriak eta askotariko baliabideak finkatuta baitaude: 

- Barra-diagrama bat egitea, eta beharrezko lan guztiak programatzea. 
- Prozesuko puntu kritikoak —programazioari dagozkionak— adieraztea. 
- Finkatutako aurrekontua igo gabe beste baliabide batzuk erabiliz edo finkatutakoak areagotuz laburtu daitezkeen 

jarduerak adieraztea. 
- Gerta daitezkeen gorabehera ohikoenak aipatzea, eta haiek konpontzeko ekintzak adieraztea. 

A4: Argitalpen-produktu definituaz hornitzean eta hura erostean erabiltzen diren prozesuak eta metodoak aztertzea. 
EI4.1 Datu jakin batzuetatik abiatuta, gutxieneko eta gehieneko stockak eta stock optimoak zehaztea eta grafikoki 
irudikatzea. 
EI4.2 Enpresak behar dituen hornitzaileen, produktuen edo lehengaien merkatua bilatzeko eskura dauden informazio-
iturriak definitzea. 
EI4.3 Eskaintzak eskatzeko eta aztertzeko erabiltzen diren metodoei buruzko txosten bat egitea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, erosketa-kontratu bat aztertzea edukiari eta 
formari dagokienez. 

A5: Argitalpen-produktu bat egiteko prozesu grafikoak planifikatzea, emate-epeak eta kalitate-zehaztapenak beteko diren 
moduan. 

EI5.1 Originalak, testua eta irudia jasotzea.  
EI5.2 Original jakin batean, hauei lotutako zehaztapen teknikoak eta kalitate-zehaztapenak definitzea: 

- Maketazioa. 
- Azken emaitzaren probak. 
- Bezeroari aurkeztea, onar dezan. 

EI5.3 Enkargatutako produktuaren ekoizpena planifikatzea. Lehengaiak. Inprimaketa. Akaberak. Koadernaketa edo 
postinprimaketa. 

A6: Produktua bukatu ondoren, haren logistika egiteko beharrak zehaztea. 
EI6.1 Argitalpen-produktua bukatu ondorengo banaketa-jardueren egutegi bat zehaztea. 
EI6.2 Baliabideen aurrekontuak egokiak diren egiaztatzea, eta produktu bukatuaren banaketa-jarduerei baliabideak 
esleitzea. 
EI6.3 Emateak betetzeko dokumentazio egokia sortzea. 
EI6.4 Gertakari jakin baterako beharrezko argitalpen-produktu baten kasu praktiko batean, non hura egiteko eta 
fabrikatzeko edukiak, produktuaren ezaugarriak eta askotariko baliabideak finkatuta baitaude:  

- Barra-diagrama bat egitea, eta produktua banatzeko egin beharreko lan guztiak programatzea. 
- Banaketa-prozesuaren puntu kritikoak identifikatzea eta adieraztea, eta ordezko aukera bat aurreikustea.  
- Historikoan oinarrituta, gerta litezkeen gertakari edo jarduera errepikakorrak adieraztea, eta banaketa-soluzio 

jakinak proposatzea. 

 
Edukiak: 

1.  Argitalpen-industria zuzentzea eta kudeatzea 
- Enpresa, sozietate-ereduak. Bilakaera historikoa. 
- Arazoak kontrolatzeko programak. 
- Zerga- eta lan-sistema. 
- Antolakuntza. Argitalpen-sektorearen bilakaera. 
- Eskaintza eta eskaria. 
- Zerbitzuak azpikontratatzea. 
- Kostuen kontabilitatea eta aurrekontuen kontrola. 
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- Industria grafikoko produktuen sailkapena. 

2.  Diseinu grafikoaren eta argitalpen-diseinuaren erremintak 
- Ordenagailu bidezko diseinu grafikoa. Irudien tratamendua. Maketazioa. Inposizioa. Fitxategi-formatu digitalak. 

Transferentzia-bateragarritasunak eta -arazoak. Offset bidezko sistemak, flexografia, serigrafia, sakongrabatua, 
tanpografia, digitala. 

3.  Arkitektura tipografikoa eta maketazioa argitalpen-prozesuetan 
- Tipoaren definizioa eta atalak. Familia tipografikoak eta aplikazio-eremuak. 
- Tipografiak hautatzeko kontuan izan beharreko alderdiak. 
- Testuen konposizioan kontuan hartu beharreko faktoreak. 
- Maketazioari eta tipoak hautatzeari lotutako arazo nagusiak. Orrialdearen arkitektura. 
- UNE eta ISO arauak. Estilo-liburuak. 

4.  Kolorearen kudeaketaren oinarriak 
- Kolorea, printzipioak eta oinarriak. 
- Kolorea erreproduzitzearen arazoak. 
- Kolorearen kudeaketaren elementuak. 
- Kolorea zehazteko eta kudeatzeko gomendioak. 

5.  Argitalpen-produktua planifikatzeko prozesu grafikoak 
- Oinarrizko transferentzia-sistemak. 
- Irudi jarraituak eta bilbatuak. 
- Bilbeak, lineaturak, bereizmena eta gris-mailak. 
- Teknologia analogikoak eta digitalak. 
- Prozesuaren faseak: diseinua, aurreinprimaketa, inprimaketa, koadernaketa eta akaberak. 
- Makineria: tipologiak, formatuak, ahalmenak, prezioak eta bestelako zehaztapenak. 
- Konparatibo tekniko ekonomikoa. 
- Irudi inprimatuaren ezaugarriak zehaztea. 

6.  Argitalpen-proiektuen plangintza eta segimendua 
- Proiektuak planifikatzeko eta kudeatzeko erremintetarako sarrera. 
- Aurreinprimaketa- (originalak, testuak eta irudiak), inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-jarduerak 

planifikatzea. 
- Lehengaia emateko baliabideak planifikatzea. 
- Lehengaien stockak (gutxienekoa, gehienekoa). 
- Kosteen plangintza. 
- Kalitatearen eta arriskuen arabera planifikatzea. 
- Komunikatzeko eta segimendua egiteko tresnak. 
- Proiektuaren plana optimizatzea helburuak betetzeko. 
- Barne-ekoizpenaren aldagaiak. 

7.  Argitalpen-produktuen banaketa eta logistika 
- Plangintza logistikoa. 
- Behar logistikoak. 
- Garraiobideak. 
- Itzultzeak eta haien tratamendua. 
- Ingurumena eta stock zaharkituak baztertzea. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ARGITALPEN-AURREKONTUA EGITEA 
 
Kodea: UF0249 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.  
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zerbitzu grafikoen eskaintzak aztertzea, arte grafikoetako estandar nazionalak edo nazioartekoak kontuan hartuz. 
EI1.1 Argitalpen espezializatuen bidez fabrikatzaileei, makineriari eta produktu ezagunei buruz jasotako informazioan 
oinarrituta eskaintzak eskatzeko hornitzaileak hautatzea. 
EI1.2 Produktu grafikoen ezaugarriak eta forma-elementuak idatziz deskribatzeko lexiko egokia erabiltzea. 
EI1.3 Zerbitzu-kontratuei aplika dakizkiekeen arte grafikoetako arauak edo estandarrak (UNE, ISO) identifikatzea. 
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, non argitaletxe batek liburu konplexu bat egin 
nahi baitu: 

- Eman behar diren originalak adieraztea. 
- Haien tratamendua nola finkatu behar den deskribatzea. 
- Hura enkargatzeko memoria aurkeztea. 
- Prozesu osoan —sorreratik salmentara— kanpoko hornitzaileekiko lan-harremanak nola finkatzen eta 

formalizatzen diren definitzea. 

A2: Produktua argitaratzeari lotutako lege-alderdiak ezagutzea: 
EI2.1 Jabetza intelektualari eta argitalpenari buruzko araudia, prozedurak eta dokumentazioa deskribatzea. 
EI2.2 Egile-eskubideei eta itzultzaileei buruzko araudia, prozedurak eta dokumentazioa deskribatzea. 
EI2.3 Lege-gordailuaren identifikazio-zenbakia, ISBNa eta ISSNa esleitzeko zuzemenak identifikatzea. 
EI2.4 Baterako argitalpenak egitean dituen eraginak aztertzea. 

A3: Argitalpen-produktu baten aurrekontua egitea jasotako zerbitzu-eskaintzekin edo datu-baseetako prezioen edo norbere 
kalkuluen datuekin. 

EI3.1 Gutxi gorabeherako aurrekontu bat egiteko kontuan izan behar diren kontzeptuak identifikatzea, eta ereduzko 
indize eta prezio egokiak hautatzea eta aplikatzea. 
EI3.2 Materialen eta zerbitzuen prezioak lortzeko, katalogo eta datu-base egokiak kontsultatzea. 
EI3.3 Argitalpen-produktu baten fabrikazioa lan-unitatetan zatitzea, neur eta azter dadin. 
EI3.4 Materialen eta beste zerbitzu grafiko batzuen eskaintzak eskatzea. 
BI3.5 Inprimaketa-kostuak balioztatzea emate-epeen, inprimaketa-tamainaren, tinta-kopuruaren, xafla-aldaketen edo 
inprimatzeko beste forma baten aldaketen eta resma-kopuruaren arabera. 
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, argitalpen-produktu bati buruzkoan: 

- Aurrekontu xehe bat egitea, eta, horretarako, behar diren datu eta prezio guztiak eskatzea. 
- Kostuan eragina izan dezaketen argitalpen-prozesuko puntu kritikoak zehaztea. 

A4: Hornitzaileekiko kontratuak proposatzea, kalitate-araudiei eta egindako aurrekontuari jarraikiz. 
EI4.1 Argitalpen-produktu jakin baten kontratazioan oinarrituta, obraren izaerari dagokion eta aurreikusitako araudi 
nazional eta nazioartekoak errespetatzen dituen kontratu-mota zehaztea. 
EI4.2 Kontratuen segimendua egiteko ardurak eta irizpideak definitzea hautatutako hornitzaileei dagokienez. 
EI4.3 Kontratatutako zerbitzua ez betetzeagatiko zigor-ekintzak zehaztea. 

Edukiak: 
1.  Eskaintzak eskatzea eta hautatzea 

- Arte grafikoetako produktuen, prozesuen eta kalitateen arau nazionalak eta nazioartekoak (ISO, UNE). 
- Materialak, koloreak, akaberak, probak, maketak eta bestelako prozesuak zehaztea. 
- “Preflight” originalak egiaztatzea. 
- Kontratu-probak. Aplikazio-arauak eta -irizpideak. 
- Kontratazioaren lege-alderdiak. Kontratu-motak eta esleipen-modalitateak. 
- Jabetza intelektuala: testu- eta irudi-eskubideak. 

2.  Egilearen, argitaratzailearen eta bezeroaren eskubideak 
- Egile-motak. 
- Testua, irudia, lankidetza, itzulpena. 
- Obra-mota. 
- Banakakoa, taldekoa, enpresakoa. 
- Eskubideak. 
- Aldi baterakoak, obrarenak. 

3.  Argitalpen-produktuen aurrekontuak 
- Kostuen azterketarako sarrera: 

• Egitura-kostuak. 
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• Emaitzen kontua. 

• Urteko aurrekontua. 
- Kostuak, beren izaeraren arabera: 

• Materialen kostua. 

• Prozesuen kostua. 
- Materialak neurtzea eta denborak kalkulatzea. 
- Aurrekontua egiteko moduak. 
- Hainbat prozesutan aplikatzea. 
- Kostu-kalkuluak. 

4.  Hornitzaileak 
- Merkatua. 
- Sailkapena. 
- Azpikontratazioa. 
- Hornitzaileekiko kontratuak, kalitate- eta ingurumen-araudien arabera. 
- Merkatuaren azterketa. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KALITATEA KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA 
 
Kodea: MF0205_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0205_3: Produktuaren kalitatea kontrolatzea, argitalpen-zehaztapenetan 

oinarrituta. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
AURREINPRIMAKETAKO KALITATE-ZEHAZTAPENAK 
 
Kodea: UF0250 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ortotipografia-zuzenketarako, testuen konposiziorako eta orrialdekatzeko irizpideak definitzea, enpresak ezarritako 
kalitate-irizpideei jarraikiz. 

EI1.1 Zuzenketa-zeinu estandarizatuak (UNE, ISO) behar bezala erabiltzea testu-probetan. 
EI1.2 Kasu praktiko batean, letra-estiloak behar bezala aplikatu diren aztertzea, argitalpen-produktua eta enpresetako 
estilo-eskuliburuak kontuan hartuz. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan argitalpen-produktu batean: 

- Testuak behar bezala orrialdekatuta daudela ebaluatzea, paragrafoak edo lerroarteak aztertuz; eta lerro 
alargunak, umezurtzak… zuzentzea. 

- Orrialdekatzea produktuaren ezaugarriekin, formatuekin eta ondorengo erabilerarekin bat datorrela egiaztatzea. 

A2: Orrialdekatzearen parametroak kontrolatzea obran eta ondorengo erabileran behar bezala aplika dadin, enpresak 
ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz. 

EI2.1 Originalaren eta xede-sistemaren ezaugarrien arabera, harrapatze-gailuak zuzenak ote diren zehaztea. 
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EI2.2 Argitalpen-proiektu batean: 
- Irudien bereizmen zuzena kontrolatzea edo definitzea, erreprodukzio-sistemaren arabera. 
- Argitalpenaren atal bakoitzean, elementuak egiaztatzea originalen arabera. 
- Fitxategi digitaletan, formatuen bateragarritasuna egiaztatzea. 

A3: Irudiak, testuak, maketazioa, probak eta inprimatzeko formak sortzeari eta transferitzeari buruzko parametroak 
aztertzea, enpresak ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz. 

EI3.1 Originalaren eta xede-sistemaren ezaugarrien arabera, harrapatze-gailuen doikuntzak zuzenak ote diren zehaztea. 
EI3.2 Ekipoak behar bezala kalibratu direla, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkatela eta dagozkien kolore-
profilak dituztela egiaztatzea, fabrikatzailearen gomendioei edo arau nazional edo nazioartekoren bati jarraikiz. 
EI3.3 Argitalpen-enkargu batean: 

- Irudien bereizmen zuzena kontrolatzea edo definitzea, erreprodukzio-sistemaren arabera. 
- Irudiak berrukitzeagatiko akatsik ez dagoela egiaztatzea. 
- Tonuen gutxieneko dentsitatea eta masa-dentsitatea egiaztatzea, baita puntua ondo sortu dela ere. 
- Separazio bakoitzeko lineaturak eta bilbe-angeluak egiaztatzea. 
- Puntuaren geometria, ertzak eta mehetzea egiaztatzea. 
- Fitxategi digitaletan, formatuen bateragarritasuna egiaztatzea. 

A4: Aurreinprimaketan kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren sistema bat produktuaren fabrikazioari aplikatzeko aukera 
aztertzea. 

EI4.1 Aurreinprimaketa-enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta saiakuntza) 
ulertzea. 
EI4.2 Aurreinprimaketako ekoizpen-prozesuan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta 
tresnak erabiltzea. 
EI4.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta 
aurreinprimaketa-prozesuaren joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
EI4.4 Aurreinprimaketako hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko prozedurak 
ezagutzea, lote-materiala onartzeko. 
EI4.5 Aurreinprimaketako materialen eta prozesuen kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI4.6 Aurreinprimaketako materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo nazioartekoak 
zenbateraino betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI4.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean zeharkatu duen aurreinprimaketa-sistemaren ezaugarriak 
identifikatzea. 
EI4.8 Aurreinprimaketa-enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 

 
Edukiak: 

1.  Ortotipografia 
- Hizkuntza, hizkuntza-eskualdeen arabera; azentu-markak. 
- Zuzenketa-zeinuak. 
- Letra-tipoak. 
- Gorputzak. 
- Formatuak: orrialdea eta kaxa. 
- Estiloak. 
- Obra baten arau espezifikoak. 

2.  Kolorimetria 
- Argiaren izaera. 
- Kolore-guneak. 
- Kolore-koordenatuak. 
- Behatzaile estandarra. 
- Kolore-eredu uniformeak. 
- Kolorearen pertzepzioari eragiten dioten faktoreak. 
- Kolorearen neurria. Dentsitometroak, kolorimetroak, espektrofotometroak. 
- Kolorearen pertzepzio-ereduak. 
- Kolorearen desberdintasuna neurtzeko ereduak. 

3.  Kalitatea kudeatzea aurreinprimaketa-prozesuan 
- Kalitatearen alderdi orokorrak: 

• Kalitatea eta produktibitatea. Araudia. 
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• Kalitatea ziurtatzeko sistemen elementuak. 

• Funtzioak eta prozesuak. 

• Kalitateari eragiten dioten faktoreak. Kausa-efektu diagramak. 

• Kalitate-kontrolarekiko erlazioa. 

• Enpresaren kalitate-eskuliburua. 

• Teknika estatistikoak eta grafikoak. 
- Kalitatea kontrolatzea aurreinprimaketa-prozesuan: 

• Testuak: tipografiaren kontrola, hizkuntza-zuzenketa. 

• Irudiak: bereizmena. 

• Maketazioa: orrialdekatzea, trazadura, testuen eta/edo irudien banaketa. 

• Kolorearen kudeaketa: kolore-koordenatuak. 

4.  Kolorearen kudeaketa 
- Kolorea erreproduzitzeko arazoa. 
- Kudeaketa-sistemen osagaiak: profilak eta kolorea administratzeko modulua (cm.). 
- Kudeaketa-sistema komertzialak. 
- Doikuntzen eta lan-fluxuen arazoa. 
- Kolorea kudeatzeko sistema bat ezartzeko faseak: kalibratzea, ezaugarriak zehaztea, profilak lortzea, erabiltzea 

eta egiaztatzea. 
- Kolorea kudeatzeko sistema baten funtzionamendua ebaluatzeko irizpideak. 
- Kolorea kudeatzeko sistemetan profilak erabiltzeko gomendioei buruzko arauak. 

5.  Original digitalak 
- Originalak sortzen dituenarentzako gomendioak. 
- Irudia harrapatzeko eta tratatzeko gomendioak. 
- Fitxategiak emateko, transmititzeko eta egiaztatzeko gomendioak. 
- Fitxategiak egiaztatzeko softwarea (preflight). 
- Aurreinprimaketarako gomendioak. 
- UNE araua. 

6.  Ingurumena babesteko araudia 
- Hondakinen kudeaketa: ezaugarri orokorrak. 
- Hondakin geldoen kudeaketa: papera, kartoia, poliesterra… 
- Hondakin arriskutsuen kudeaketa. 
- Hondakinak bereiztea. 
- Manipulazioa, garraioa, biltegiratzea eta mantentze-lanak. 
- Txukuntasuna eta garbitasuna. Betebeharrak. 
- Hondakinak deuseztatzea. 
- Hondakinen kudeatzaileak. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
LEHENGAIEN KALITATE-ZEHAZTAPENAK 
 
Kodea: UF0251 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Produktua lortzeko behar diren lehengaien ezaugarriak aztertzea. 
EI1.1 Kasu praktiko batean, eta hainbat euskarri erabiliz: 

- Paperen, kartoien, kartoi meheen eta inprimaketarako beste euskarri batzuen egitura ezagutzea eta ezaugarriak 
zehaztea. 

EI1.2 Neurtzeko tresnak (doitasun-balantza, mikroskopioa) behar bezala erabiltzea. 
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EI1.3 Euskarrien ezaugarri eta propietate fisiko eta kimiko nagusiak egiaztatzea (gogortasuna, zimurtasuna, gramajea, 
hezetasuna, zuritasuna, osagai kromatikoak…) kasu bakoitzean egokienak diren neurketa-ekipoekin. 
EI1.4 Kasu praktiko batean: 

- Tinten, bernizen, pigmentuen, koloratzaileen, olioen eta disolbatzaileen ezaugarri eta propietate fisiko eta kimiko 
nagusiak (tiroa, biskositatea, pH-a, gardentasuna, lehortzea, argitasuna, distira, kolorea…) aztertzeko 
saiakuntzak egitea. 

- Lehengaiei eta hondakinei buruzko segurtasun- eta ingurumen-araudia identifikatzea eta aplikatzea. 
- Erabilitako lehengaiak identifikatzea eta haien hondakinen kudeaketa deskribatzea. 

A2: Kalitatearen eta ingurumena kudeatzearen sistema bat lehengaien hornikuntzan aplikatzeko aukera aztertzea. 
EI2.1 Lehengaiak fabrikatzen dituen enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta 
saiakuntza) ulertzea. 
EI2.2 Lehengaien ekoizpen-prozesuan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta tresnak 
identifikatzea. 
EI2.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta 
lehengaiak fabrikatzeko prozesuaren joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
EI2.4 Lehengaien hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko prozedurak ezagutzea, lote-
materiala onartzeko. 
EI2.5 Lehengaiak fabrikatzeko materialen eta prozesuen kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI2.6 Lehengaiak fabrikatzeko materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo nazioartekoak 
zenbateraino betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI2.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean zeharkatu duen lehengaien ekoizpen-sistemaren 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.8 Lehengaiak fabrikatzen dituen enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 

Edukiak: 
1.  Inprimaketarako lehengaien kalitate-parametroak 

- Inprimaketa-euskarriak. 

• Paper-motak. 

• Bestelako euskarriak. 

• Formatuak. 

• Euskarrien ezaugarri fisiko eta kimikoak: gogortasuna, zimurtasuna, gramajea, hezetasuna, zuritasuna, 
osagai kromatikoak. 

• Neurketa-, ikuskapen- eta saiakuntza-tresnak: balantza, mikroskopioa, IGT, zurruntasun-neurgailua, 
TABER… 

- Tintak: 

• Tinta-motak. Inprimaketa-moduaren araberako sailkapena. 

• Tinten konposizio fisiko eta kimikoa: neurketa kalorimetrikoa, biskositatea, dentsitatea, zurruntasuna, 
gardentasuna, tinten arteko tolerantzia eta urarekin emultsifikatzeko gaitasuna. 

• Erresistentzia mekanikoak eta hainbat eragile (argia, ura, koipeak, azidoak, alkaliak eta xaboiak). 

• Neurketa-, ikuskapen- eta saiakuntza-tresnak: balantza, IGT, dentsitometroa, kolorimetroa, COBB kopa. 

2.  Akaberetarako lehengaien kalitate-parametroak 
- Bernizak: 

• Berniz-motak. 

• Bernizen ezaugarriak: igurzketarekiko eta estalketarekiko erresistentzia. 

3.  Koadernaketarako lehengaien kalitate-parametroak 
- Kolak. 
- Josteko materiala. 
- Liburuen estalkia: 

• Kartoiak. 

• Larrua. 

• Ehunak. 

• Plastikoak. 

4.  Lehengaiaren kalitatearen segimendua 
- Lehengaien araberako laginketa-mota. 
- Desbideratze-indizea. 
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- Hornitzaileen historikoa. 
- Kalitaterik EZAREN ondorioak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
INPRIMAKETAREN, KOADERNAKETAREN ETA AKABEREN KALITATE-
ZEHAZTAPENAK 
 
Kodea: UF0252 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Kalitate egokia bermatzen duten inprimaketaren ezaugarriak aztertzea. 
EI1.1 Produktuaren kalitatea ziurtatzeko aukera emango duten kontrol-elementuak egiaztatzea edo zehaztea. 
EI1.2 Proba inprimatu batean, hauek neurtzea edo egiaztatzea inprimaketa-estandarrei jarraikiz: 

- Inprimaketa-kontrastea, begiz eta dentsitometroarekin, kolorimetroarekin edo espektrofotometroarekin. 
- Grisen oreka, begiz edo kuantitatiboki. 
- Kolorearen oreka, begiz edo kuantitatiboki. 
- Balio kolorimetrikoak primarioen eta sekundarioen masetan, eta espektrofotometro bidezko erreferentzia. 
- Puntu-irabazia, dentsitometroarekin edo espektrodentsitometroarekin. 
- Tonu-erreprodukzioaren mugak, begiz edo dentsitometroarekin. 
- Birpintatzerik, errotik kendutako zatirik, orbanik, puntu zuririk edo puntu beltzik ez dagoela, hari-

zenbatzailearekin. 
- Erregistroa, hari-zenbatzailearekin. 

A2: Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren sistema bat inprimaketa-prozesuan aplikatzeko aukera aztertzea. 
EI2.1 Inprimaketa-enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta saiakuntza) ulertzea. 
EI2.2 Inprimaketa-prozesuan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta tresnak 
identifikatzea. 
EI2.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta 
inprimaketa-prozesuaren joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
EI2.4 Inprimaketako hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko prozedurak ezagutzea, 
lote-materiala onartzeko. 
EI2.5 Inprimaketa-prozesuaren kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI2.6 Inprimaketa-prozesuko materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo nazioartekoak 
zenbateraino betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI2.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean inprimaketaren ekoizpen-sisteman zeharkatu dituen 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.8 Inprimaketa-enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 

A3: Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako kalitate-parametroak aztertzea. 
EI3.1 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea. 
EI3.2 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean zeharkatu dituen akabera- eta koadernaketa-eragiketak 
identifikatzea, eta argitalpen-produktuaren kalitatea balioztatzea ezaugarri teknikoei jarraikiz. 

A4: Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren sistema bat akabera- eta koadernaketa-prozesuetan aplikatzeko aukera 
aztertzea. 

EI4.1 Akabera- eta koadernaketa-enpresa baten kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua (ikuskapena eta 
saiakuntza) ulertzea. 
EI4.2 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetan, eskuz edo automatikoki lagintzeko behar diren metodoak, ekipoak eta 
tresnak identifikatzea. 
EI4.3 Prozesuaren kalitate-ahalmena zehazteko erabiltzen diren estatistika-kontrolaren grafikoak aztertzea, eta akabera- 
eta koadernaketa-prozesuen joerak eta egonkortasuna ulertzea. 
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EI4.4 Akaberen eta koadernaketaren hornikuntzen kalitatea adostutako kalitate-mailaren arabera ebaluatzeko 
prozedurak ezagutzea, lote-materiala onartzeko. 
EI4.5 Akabera- eta koadernaketa-prozesuen kalitatea kontrolatzeko estandar edo arau nagusiak ezagutzea. 
EI4.6 Akabera- eta koadernaketa-prozesuetako materialek, prozesuek eta prozedurek arau europarrak, nazionalak edo 
nazioartekoak zenbateraino betetzen dituzten zehaztea edo egiaztatzea. 
EI4.7 Produktu jakin batean oinarrituta, hura ekoitzi denean akaberen eta koadernaketaren ekoizpen-sisteman zeharkatu 
dituen ezaugarriak identifikatzea. 
EI4.8 Akabera- eta koadernaketa-enpresa baten ingurumena kudeatzeko eskuliburua ulertzea. 
 

Edukiak: 
1.  Inprimaketako kalitatearen parametroak 

- Inprimaketa-probaren ezaugarriak aztertzea. 
- Inprimaketa begiz kontrastatzea. 
- Kontrol-irudiak. 
- Dentsitometria, kolorimetria eta espektrofotometria. 
- Irudiaren kalitatea. 
- Estandarrak eta oharrak. 
- Puntu-irabazia, mehetzea eta kontrastea. 
- Tintaren portaera. 
- Transferentzia. 
- Desbideratze monokromatikoa. 
- Tonu-errorea. Gris-maila. 
- Paperaren portaera. 
- Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 

2.  Akaberetarako lehengaien kalitate-parametroak 
- Akaberetako kalitate-parametroak. 

• Ebakidura. 

• Tolesdura. 

• Bernizatzea. 

• Plastifikatzea. 

• Erliebea. 

• Estanpazioa. 

• Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 
- Koadernaketako kalitate-parametroak: 

• Grapa. 

• Paper-azal fresatua. 

• Paper-azal josia. 

• Cartoné. 

• Azal gogorra. 

• Kontrol estatistikoaren grafikoak aztertzea. 

3.  Inprimaketaren, koadernaketaren eta akaberen kalitatearen segimendua 
- Laginketa-mota. 
- Desbideratze-indizea. 
- Historikoa. 
- Txostenak. 
- Kalitaterik EZAREN ondorioak. 
- Hobetzeko proposamenak. 
- Kalitatearen kostua/inbertsioa. 
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3. prestakuntza-modulua 
PRODUKTU GRAFIKOAREN FABRIKAZIOA KUDEATZEA 
 

Kodea: MF0206_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0205_3: Produktu grafikoaren fabrikazioa kudeatzea. 

 
Iraupena: 120 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
AURREINPRIMAKETA-LANAK KONTRATATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 
 
Kodea: UF0253 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argitalpen-produktu bat fabrikatzeko aurreinprimaketa-prozesu jarraitu bat aztertzea, eta produktua merkaturatzeko eta 
haren segimendua egiteko behar den dokumentazio teknikoa zehaztea. 

EI1.1 Argitalpen-produktu jakin batzuetan oinarrituta, hura fabrikatzean parte hartzen duten aurreinprimaketa-faseak 
erlazionatzea eta sekuentziatzea. 
EI1.2 Enpresetara egindako bisitetan, azoketan, katalogoetan edo aldizkari teknikoetan jasotako dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, aurreinprimaketa-prozesuetarako alderdi tekniko eta antolakuntza-alderdi garrantzitsuenak 
laburbiltzen dituen txosten bat egitea. 
EI1.3 Aurreinprimaketa-prozesuen eta -sistemen ezaugarri nagusiak azaltzea, eta faseak eta eragiketak makina-
motekin, sarrera-/irteera-produktuekin eta materialekin erlazionatzea. 
EI1.4 Diseinuaren eta aurreinprimaketaren ikuspuntutik, argitalpen-produktu jakin batzuen ezaugarriak aztertzea: 
formatuak eta neurriak, tipografiak, koloreak, euskarriak, koadernaketa, akaberak… 
EI1.5 Argitalpen-produktu definitu bat fabrikatzeari buruzko kasu praktikoetan, eman behar diren originalak adieraztea, 
haien tratamendua nola finkatu behar den azaltzea eta aurreinprimaketa-lana enkargatzeko zehaztapenak idaztea. 

A2: Aurreinprimaketa-enpresekin kontratuak egitea, eta hornitzaileak koordinatzea. 
EI2.1 Beharrezko hornitzaileen, produktuen edo lehengaien merkatua bilatzeko eskura dauden informazio-iturriak 
identifikatzea. 
EI2.2 Eskaintzak eskatzeko eta aztertzeko erabiltzen diren metodoei buruzko txosten bat egitea, kalitate- eta ingurumen-
planei jarraikiz. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurreinprimaketa-zerbitzuen kontratu bat 
aztertzea edukiari eta formari dagokienez. 
EI2.4 Kontratu zehatz bat oinarritzat hartuta, berekin dakartzan lege-konpromisoak aztertzea. 

A3: Ekoizpen-irizpide batzuei jarraikiz aurreinprimaketa-lanak gainbegiratzea eta egiaztatzea, lanen emate-, jasotze- eta 
koordinazio-baldintzak definitu ondoren. 

EI3.1 Aurreinprimaketa-enpresetan metodoak, plangintza eta programazioa (mugimenduak, zereginak eta denborak) 
ikertzeko erabiltzen diren grafiko- eta diagrama-motak ezagutzea. 
EI3.2 Aurreinprimaketa-prozesuetan kontuan izan behar diren alderdi garrantzitsuenak azaltzea, eta hainbat motatako 
argitalpen-produktuekin erlazionatzea. 
EI3.3 Argitalpen-produktu jakin batzuetan eta argitalpen-plan jakin batean oinarrituta, aurreinprimaketa-lanen emate-, 
jasotze- eta koordinazio-baldintzak definitzea. 
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EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten argitalpen-produktuen aurreinprimaketa-lanak kontrolatzeari eta 
gainbegiratzeari buruzko kasu praktikoetan, emandako fitxategiak berrikustea, eta adostutako lan-baldintzak betetzen 
dituztela egiaztatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Aurreinprimaketa-prozesuko oinarrizko faseak 
- Prozesuko faseen eta etapen informazioa: digitalizazioa, maketazioa, inposizioa, probak lortzea eta inprimatzeko 

formak lortzea. 
- Aurreinprimaketako makinak eta ekipoak: prestazioak, errendimenduak, ohiko antolaketak. 
- Materialen eta produktuen fluxua. 
- Denboren ebaluazioa. 
- Mantentze-lanak: planak, antolaketa, alderdi ekonomikoak. 
- Giza baliabideak. 

2.  Aurreinprimaketa-lanak kontratatzea 
- Aurreinprimaketa-lanen hornitzaileen merkatu-azterketa. 

• Aurreinprimaketa-lanen hornitzaileekiko kontratuak, ISO araudiari jarraikiz. 

• Produktuaren zehaztapen teknikoak. 

• Hitzartutako kalitatea. 

• Isilpekotasuna. 

• Emate-epeak eta zigorrak. 

3.  Aurreinprimaketako ekoizpenaren kontrola eta segimendua 
- Aurreinprimaketako ekoizpenaren kontrol-grafikoak: PERT eta GANTT. 
- Aurreinprimaketako ekoizpena optimizatzeko teknikak: sistema adituak. 
- Kontrol-tresna informatikoak: JDF. Emateen kontrola. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
INPRIMAKETA-, KOADERNAKETA- ETA AKABERA-LANAK KONTRATATZEA ETA 
GAINBEGIRATZEA, ETA LEHENGAIAK KUDEATZEA 
 
Kodea: UF0254 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argitalpen-produktu bat fabrikatzeko inprimaketa-prozesu ohikoenak aztertzea, eta behar den dokumentazio teknikoa 
zehaztea. 

EI1.1 Argitalpen-produktu jakin batzuetan oinarrituta, inprimaketa-mota egokiena hautatzea produktuaren eskakizunei 
(kopurua, koloreak, orrialde-kopurua, erabilitako materialak…) dagokienez. 
EI1.2 Enpresetara egindako bisitetan, azoketan, katalogoetan edo aldizkari teknikoetan jasotako dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, inprimaketa-prozesuetarako alderdi tekniko eta antolakuntza-alderdi garrantzitsuenak laburbiltzen 
dituen txosten bat egitea. 
EI1.3 Inprimaketa-sistemen ezaugarri nagusiak azaltzea, eta makina-motekin, sarrera-/irteera-produktuekin eta 
materialekin erlazionatzea. 
EI1.4 Argitalpen-produktu jakin batzuen inprimaketa-beharrak aztertzea, argitalpen-produktuaren ezaugarriak kontuan 
izanik. 
EI1.5 Argitalpen-produktu definitu bat fabrikatzeari buruzko kasu praktikoetan, eman behar diren materialak adieraztea, 
haien tratamendua nola finkatu behar den azaltzea eta inprimaketa-lana enkargatzeko zehaztapenak idaztea.  
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A2: Argitalpen-produktuen inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-prozesuetako lehengaien beharrak aztertzea, eta behar 
den dokumentazio teknikoa zehaztea. 

EI2.1 Lehengaiak definitzea egungo argitalpen-industriaren beharrei dagokienez. 
EI2.2 Zehaztapen teknikoak eta kalitate-zehaztapenak finkatzea lehengaiei dagokienez. 
EI2.3 Argitalpen-produktu definitu bat fabrikatzeari buruzko kasu praktikoetan, argitalpen-produktuaren prozesuan parte 
hartu behar duten lehengaiak adieraztea, haien tratamendua nola finkatu behar den azaltzea eta lehengaiak pilatzeko 
zehaztapenak idaztea. 

A3: Argitalpen-produktuen koadernaketa-prozesuak edo beste akabera-prozesu batzuk aztertzea, eta behar den 
dokumentazio teknikoa zehaztea.  

EI3.1 Argitalpen-produktu jakin batzuetan oinarrituta, koadernaketa- eta akabera-prozesu egokiena hautatzea 
produktuaren eskakizunei dagokienez. 
EI3.2 Enpresetara egindako bisitetan, azoketan, katalogoetan edo aldizkari teknikoetan jasotako dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, koadernaketa-prozesuetarako eta argitalpen-produktuen beste akabera batzuetarako alderdi 
tekniko eta antolakuntza-alderdi garrantzitsuenak laburbiltzen dituen txosten bat egitea. 
EI3.3 Argitalpen-produktuen koadernaketa industrialaren prozesuen eta akabera-prozesuen ezaugarriak azaltzea, eta 
makina-motekin, sarrera-/irteera-produktuekin eta materialekin erlazionatzea. 
EI3.4 Argitalpen-produktu jakin batzuen koadernaketa- eta akabera-beharrak aztertzea, argitalpen-produktuaren 
ezaugarriak kontuan izanik. 
EI3.5 Argitalpen-produktu definitu bat fabrikatzeari buruzko kasu praktikoetan, eman behar diren materialak adieraztea, 
haien tratamendua nola finkatu behar den azaltzea eta koadernaketa- eta akabera-lanak enkargatzeko zehaztapenak 
idaztea. 

A4: Inprimaketa-enpresekin, koadernaketa-enpresekin eta bestelako akabera-enpresekin kontratuak egitea, eta lanak 
emateko eta jasotzeko baldintzak eta koordinazio-irizpideak definitzea. 

EI4.1 Beharrezko hornitzaileen, produktuen edo lehengaien merkatua bilatzeko eskura dauden informazio-iturriak 
identifikatzea. 
EI4.2 Eskaintzak eskatzeko eta aztertzeko erabiltzen diren metodoei buruzko txosten bat egitea, kalitate- eta ingurumen-
planei jarraikiz. 
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, inprimaketa-zerbitzuen, koadernaketa-
zerbitzuen eta bestelako akabera-zerbitzuen kontratu bat aztertzea edukiari eta formari dagokienez. 
EI4.4 Kontratu zehatz bat oinarritzat hartuta, berekin dakartzan lege-konpromisoak aztertzea. 

A5: Ekoizpen-irizpide batzuei jarraikiz argitalpen-produktuen inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-lanak gainbegiratzea 
eta egiaztatzea, lanen emate-, jasotze- eta koordinazio-baldintzak definitu ondoren. 

EI5.1 Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-enpresetan metodoak, plangintza eta programazioa (mugimenduak, 
zereginak eta denborak) ikertzeko erabiltzen diren grafiko- eta diagrama-motak ezagutzea. 
EI5.2 Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-prozesuetan kontuan izan behar diren alderdi garrantzitsuenak azaltzea, 
eta hainbat motatako argitalpen-produktuekin erlazionatzea. 
EI5.3 Argitalpen-produktu jakin batzuetan eta argitalpen-plan jakin batean oinarrituta, inprimaketa-, koadernaketa- eta 
akabera-lanen emate-, jasotze- eta koordinazio-baldintzak definitzea. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten argitalpen-produktuen inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-
lanak kontrolatzeari eta gainbegiratzeari buruzko kasu praktikoetan, emandako argitalpen-produktuak berrikustea, eta 
adostutako lan-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 

Edukiak: 
1.  Argitalpen-produktuen inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-prozesuetako oinarrizko 

faseak 
- Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-prozesuetako faseak eta etapak. 
- Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-makinak eta -ekipoak. 
- Materialen eta produktuen fluxua. 
- Denboren ebaluazioa. 
- Mantentze-lanak: planak, antolaketa, alderdi ekonomikoak. 
- Giza baliabideak. 

2.  Argitalpen-produktuen inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-lanak kontratatzea 
- Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-hornitzaileen merkatu-azterketa. 
- Inprimaketa-, koadernaketa- eta akabera-hornitzaileekiko kontratuak, ISO araudiaren arabera. 
- Produktuaren zehaztapen teknikoak. 
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- Hitzartutako kalitatea. 
- Isilpekotasuna. 
- Emate-epeak eta zigorrak. 

3.  Argitalpen-produktuen inprimaketako, koadernaketako eta akaberako ekoizpenaren kontrola 
eta segimendua 
- Plangintza-tresnak: planning-a eta haren segimendua. 
- Argitalpen-produktuen inprimaketako, koadernaketako eta akaberako ekoizpena kontrolatzeko grafikoak: PERT eta 

GANTT. 
- Optimizazio-teknikak: sistema adituak. 
- Kontrol-tresna informatikoak: JDF. 
- Emateen kontrola. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
ARGITALPEN-PRODUKTUAREN AURREKONTU-DESBIDERATZEA AZTERTZEA 
ETA KONTROLATZEA 
 
Kodea: UF0255 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argitalpen-produktu batean hasierako aurrekontuarekiko gertatu den aurrekontu-desbideratzea aztertzea, eta 
desbideratzearen arrazoiak finkatzea, hobetzeko proposamenak egin daitezen. 

EI1.1 Egindako produktu bati buruzko kasu jakin batean, gorabeherak eta haien arrazoiak aztertzea, eta hauek 
proposatzea: 

- Beste lehengai batzuk. 
- Beste prozesu batzuk. 
- Beste hornikuntza eta hornitzaile batzuk. 

EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, argitalpen-produktu baten epeekiko 
gorabeherei buruzkoan, argitalpen-produktu bukatu baten bitarteko epeetan eta emate-epeetan atzeratzeak dituen 
ondorio ekonomikoak aztertzea, eta hura eragin duten arrazoiak zehaztea. 
EI1.3 Emate-epeetan desbideratzeak edo atzeratzeak enpresaren irudian eta bezeroaren asebetetasunean dituen 
ondorioak aztertzea. 

A2: Argitalpen-produktuen fabrikazio-prozesuetan aurrekontu-kontrola eta desbideratzeen kalkulua egitea. 
EI2.1 Aurrekontua kontrolatzeko metodoak aztertzea. 
EI2.2 Kalkulatutako aurrekontu baten eta itxurazko datu batzuen kasu praktiko batean: 

- Desbideratzeak kalkulatzea. 
- Haiek agertzearen kausak eta sortzen dituzten ondorioak aztertzea. 
- Aukerako irtenbideak proposatzea. 

EI2.3 Hainbat argitalpen-produkturen aurrekontuen erregistro historikoa aztertzea, hautemandako joerak finkatzea eta 
etorkizuneko aurrekontuak egitean joera horiek aplikatzea. 

Edukiak: 
1.  Kostuen desbideratzea 

- Hasierako aurrekontua. 
- Kostu finkoen, kostu aldakorren, lehengaien eta kopuruaren desbideratzeak. 
- Kostu-kalkuluak. 
- Bezeroen, gorabeheren eta akatsen desbideratzeak egoztea. 
- Kontrol-sistemak: akatsen fitxategiak, gorabeheren fitxategia, bezeroentzako arauak. 
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2.  Argitalpen-sektoreko merkatua 
- Segmentuak/sektorea. 
- Argitalpeneko bezero-motak. 
- Argitalpeneko merkatu-motak. 
- Merkatuaren lokalizazioa. 
- Gertakari bereizgarria. 
- Produktu nagusia. 
- Merkatu-kuota. 
- Lehia. 

3.  Kostu-metodoak 
- Aurrekontu-kontrola. 
- Aurrekontuaren eta kostuaren arteko desbideratzea. 
- Produktuaren errentagarritasuna. 
- Errentagarritasun-ratioak. 
- Hornitzaileen sailkapena. 
- Historikoa. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ARGITALPEN-
EKOIZPENEAN 
 

Kodea: MF0060 

 

Iraupena: 160 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argitalpen-produktu grafiko bat fabrikatzeko proposamen teknikoa definitzen laguntzea. 
EI1.1 Argitalpen-produktu grafikoaren zehaztapenak identifikatzea egin beharreko euskarri-motari dagokionez, 
kalitatea/prezioa erlazioaren arabera. 
EI1.2 Aurreinprimaketa-prozesua finkatzea, egin beharreko produktua osatuko duten testuak eta irudiak kontrolatzeari 
eta egokitzeari dagokienez. 
EI1.3 Egin beharreko produktuari egokitzen zaizkion inprimaketa-ezaugarriak zehaztea, fabrikazio-bolumena, kostua eta 
kalitatea kontuan hartuz. 
EI1.4 Argitalpen-produktu grafikoa egiteko behar diren koadernaketa- eta akabera-prozesuak zehaztea, akaberak, 
prozesu logistikoak eta produktu bukatua kontuan hartuz. 
EI1.5 Zerbitzu grafikoei eman behar zaizkien originalak eta laginak proposatzea. 

A2: Lehengaien eta ekoizpen-prozesuen aurrekontua egitea, enpresaren datuak edo proposamen teknikoaren arabera 
norberak egindako kalkuluak oinarritzat hartuz. 

EI2.1 Argitalpen-produktua fabrikatzeko behar diren lehengaien eskaintzak eskatzea, adostutako zehaztapen teknikoei 
jarraikiz. 
EI2.2 Egin beharreko argitalpen-produktu grafikoaren kalitate-baldintzei, prezio-baldintzei eta emate-epeari hobekien 
egokitzen zaien ekoizpen-prozesuen eskaintza proposatzea. 
EI2.3 Beren ezaugarriak direla medio produktuaren azken kostuan eragina izan dezaketen argitalpen-prozesuko puntuak 
identifikatzea. 

A3: Produktu grafiko jakin baten aurreinprimaketa-prozesuko parametro teknikoak definitzean parte hartzea. 
EI3.1 Irudien bereizmen optimoa definitzea, erreprodukzio-sistemaren eta produktuaren zehaztapen teknikoen arabera. 
EI3.2 Produktu grafikoaren proba batean, egiaztatzea itzalen kontrastea, tonu-erdiak, grisen oreka eta koloreen oreka 
behar bezala aplikatu direla eta koloreak ondo erreproduzitu direla. 
EI3.3 Dokumentu digitalen formatuak bateragarriak direla egiaztatzea. 
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A4: Argitalpen-produktu grafiko jakin bat egiteko behar diren lehengaien kalitatea kontrolatzea. 
EI4.1 Finkatutako kontrolak eta probak egitea beharrezko ikuskapen-, neurketa- eta saiakuntza-ekipoak erabiliz, 
produktuen kalitatea ziurtatzeko. 
EI4.2 Egindako kontroletan eta probetan lortutako emaitzak txosten teknikoan erregistratzea. 
EI4.3 Kalitate-kontrolean desbideratzeak hautemanez gero, enpresak ezarritako neurri zuzentzaileak proposatzea. 

A5: Argitalpen-produktu jakin baten dokumentazio teknikoa egitea, non lehengaien, ekoizpenaren eta kalitatearen 
ezaugarriak adierazten baitira. 

EI5.1 Aurreinprimaketaren dokumentazio teknikoa egiten laguntzea. 
EI5.2 Inprimaketari, koadernaketari eta akaberei buruzko datu teknikoak sortzen parte hartzea. 

A6: Argitalpen-produktu jakin baten aurrekontu-kontrola eta desbideratzeen kalkulua egitea. 
EI6.1 Erabat bukatutako argitalpen-produktu bat oinarritzat hartuta (aldizkaria, liburuak, liburuxkak, etiketak, 
enbalatzeak), ekoizpenean erabili diren materialen kantitateak kalkulatzea. 
EI6.2 Aurrekontu-desbideratzeak kalkulatzea, desbideratzearen arrazoiak proposatzea eta etorkizuneko lanetan 
desbideratze horiek minimizatzeko ekintza zuzentzaileak proposatzea. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI7.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 

1.  Diseinu grafikoaren eta argitalpen-diseinuaren erremintak: 
- Fitxategi-formatu digitalak. 
- Transferentzia-bateragarritasunak eta -arazoak. 

2. Arkitektura tipografikoa eta maketazioa: 
- Testuen konposizioan kontuan hartu beharreko faktoreak. 
- Maketazioari eta tipoak hautatzeari lotutako arazo nagusiak. 
- Orrialdearen arkitektura. 

3.  Prozesu grafikoak: 
- Prozesuaren faseak: diseinua, aurreinprimaketa, inprimaketa, koadernaketa eta akaberak. 
- Makineria: tipologiak, formatuak, ahalmenak. 
- Konparatibo tekniko ekonomikoa. 

4. Kalitate-sistema: 
- Funtzioak eta prozesuak. 
- Kalitateari eragiten dioten faktoreak. Kausa-efektu diagramak. 
- Enpresaren kalitate-eskuliburua. 
- Teknika estatistikoak eta grafikoak. 
- Lehengaien, inprimaketa-prozesuaren, koadernaketaren eta akaberen kalitate-kontrola. 

5.  Kontratazioa: 
- Dokumentazioa. 
- Erosteko irizpideak. 
- Kontrol administratiboa. 
- Hornitzaileekiko kontratuak, kalitate- eta ingurumen-araudien arabera. 

6.  Ekoizpenaren kontrola eta jarraipena: 
- Aurreinprimaketa-prozesua planifikatzeko eta haren segimendua egiteko tresnak. 

7.  Aurrekontuak: 
- Materialak neurtzea eta denborak kalkulatzea. 
- Aurrekontu-kontrola. 
- Aurrekontuaren eta kostuaren arteko desbideratzea. 
- Produktuaren errentagarritasuna. 
- Errentagarritasun-ratioak. 
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8.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak ulertzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 



 
 
ARTE GRAFIKOAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0204_3 
Argitalpen-ekoizpena 
planifikatzea. 

Lizentziaduna. 
Industria-ingeniaria. 
Ingeniari teknikoa. 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioa 

MF0205_3 
Ekoizpen grafikoa kudeatzea 
eta kontrolatzea. 

Lizentziaduna. 
Industria-ingeniaria. 
Ingeniari teknikoa. 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioa 

MF0206_3 
Produktu grafikoaren 
fabrikazioa kudeatzea. 

Lizentziaduna. 
Industria-ingeniaria. 
Ingeniari teknikoa.  
 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioa 

 

 
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: 
 

---- 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 
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

 

 



 
 

Argitalpen-ekoizpena 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

Ikus-entzunezko ekipoak 
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
Argitalpen grafikorako berariazko softwarea  
Neurketa-materialak eta -ekipoak (dentsitometroa, gramaje-neurgailua, 
doitasun-balantza, kolorimetroa)  
Errotuladorez idazteko arbelak 
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
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: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba 

gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 

 



 

 

 


