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IZENA 
SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

KODEA 
ELEE0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elektrizitatea eta elektronika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Instalazio elektrikoak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ELE256_1 Sare elektrikoen muntaketako eragiketa osagarriak (1115/2007 RDa, 2007ko abuztuaren 24koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Aireko eta lurrazpiko sare elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanetan eragiketa osagarriak egitea nagusiaren argibideei 
jarraituz, kasuan-kasuan behar diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, eta segurtasun-kondizioak 
eta indarrean dagoen araudia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0818_1: Aireko sare elektrikoetako euskarrien muntaketa-lanak egitea. 
 
-  UC0819_1: Aireko eta lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak jartzeko eta tenkatzeko lanak egitea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Batez ere enpresa pribatuetan egiten du lan, besteren kontura, behe- eta goi-tentsioa banatzeko sare elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanetan, eta jarduera hori Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoak eta Goi Tentsioko 
Aireko Lineen Araudiak arautzen dute. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Elektrizitatearen sektorean jarduten du, muntaketa eta mantentze-lanen azpisektorean, eta, bereziki, honako 
jarduera hauetan: 
Goi-tentsioko aireko sare elektrikoen muntaketa. 
Behe-tentsioko aireko sare elektrikoen muntaketa. 
Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoen muntaketa. 
Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoen muntaketa. 

 

Lanbideak edo lanpostuak: 
Linea elektrikoen instalatzailearen laguntzailea. 
Linea elektrikoen muntatzailearen laguntzailea. 
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Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea. 
Energia elektrikoa ekoitzi eta banatzeko industriako peoia. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0818_1 
Aireko sare elektrikoetako euskarrien muntaketa-lanak. 70   

MF0819_1 
Aireko eta lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak jartzeko 
eta tenkatzeko lanak. 

70   

MP0088 
Sare elektrikoen mantentze-lanetako eragiketa 
osagarrietan lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua. 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 220 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
AIREKO SARE ELEKTRIKOETAKO EUSKARRIEN  

MUNTAKETA-LANAK EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

AIREKO ETA LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOETAN 
EROALEAK JARTZEKO ETA TENKATZEKO LANAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
AIREKO SARE ELEKTRIKOETAKO EUSKARRIEN MUNTAKETA-LANAK 
EGITEA 

 
Kodea: UC0818_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aireko sare elektrikoen euskarriak muntatzeko behar diren material, erreminta eta ekipoak biltzen laguntzea, 
ezarritako segurtasun-kondizioetan eta emandako argibideei jarraituz. 

BI1.1 Materiala, erremintak eta ekipoa garraiobidean kargatzen dira, baliabide egokiak erabiliz (sokak, palankak, garabi-besoak 
eta abar), eta, kargatzean, neurriak eta pisua direla-eta behar denean, fabrikatzaileak adierazitako puntuetan "estropuak" jarriz. 
BI1.2 Materiala eta ekipoa garraiobidera finkatzen dira, obra-lekurako (lana egingo den tokirako) edo landarako (bitarteko 
biltegirako) bidean mugi ez daitezen, garraiatu beharreko material-motarako egokiak diren eslingak erabiliz. 
BI1.3 Euskarrien edo garraiatu behar den beste edozein materialen ertz biziak ondo babesten dira, garraioan finkapen-
elementuak ez hondatzeko. 
BI1.4 Materiala, erremintak eta ekipoa obra-lekuan edo landan deskargatzen dira, baliabide egokiak erabiliz (palankak, garabi-
besoak eta abar), eta egin beharreko lanerako behar direnekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI1.5 Materiala kargatzean eta deskargatzean, segurtasun-arauak betetzen dira. 

LB2: Euskarriak muntatzeko eta armatzeko eragiketa osagarriak egitea, ezarritako segurtasun-kondizioetan eta 
emandako argibideei jarraituz. 

BI2.1 Euskarri metalikoak osatzen duten zatiak torlojuz lotzen dira (ahal bada, lurzoruaren parean), emandako argibideei 
jarraituz eta haiek osatzen dituzten zatiak ondo finkatuz. 
BI2.2 Hormigoizko euskarrien gurutzetak euste-bitarteko egokiak erabiliz finkatzen dira, emandako argibideei jarraituz. 
BI2.3 Burdineria eta isolagailuak armatuei finkatzen zaizkie, lotura mekanikoa lortuz. 
BI2.4 Tiranteak euskarriaren buruan jartzen eta finkatzen dira, punta egokiekin, lotura mekanikoa lortuz. 
BI2.5 Lur-konexioaren zikaiak adierazitako tokietan sartzen dira, eta euskarriaren lur-konexiorako kableari konektatzeko prest 
uzten dira. 
BI2.6 Erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI2.7 Euskarrien muntaketa- eta armatze-eragiketetan, segurtasun-arauak aplikatzen dira. 

LB3: Euskarriak altxatzeko eta lotzeko eragiketa osagarriak egitea, ezarritako segurtasun-kondizioetan eta emandako 
argibideei jarraituz. 

BI3.1 Euskarriak edo haien atalen bat takoen edo falken gainean jartzen dira, altxatzeko eusteko lanak errazteko. 
BI3.2 Euskarria ondo asentatu eta berdintzeko, haren zuloa konformatzeko lanak egiten dira (neurriak egokitu, garbitu eta 
abar). 
BI3.3 Estropuak toki egokian jartzen dira, altxatzen ari den atalaren arabera, eta, ez mugitzeko, estutu egiten dira. 
BI3.4 Euskarrien altxatzea gidatzean, kontuan hartzen dira maniobra zuzentzen duen pertsonaren jarraibideak. 
BI3.5 Poleak adierazitako tokian jartzen eta finkatzen dira, eta ondo lotzen dira. 
BI3.6 Lur-konexioko kablearen hodia, edo aireko linea lur azpira pasatzekoa segurtasunez finkatzen da, eta lur-konexioko 
zikaien edo erregistroen konexio-kableari pasatzen uzten dio. 
BI3.7 Behe-tentsioko euskarriak berunean jarri, finkatu eta berdindu egiten dira, argibideei jarraituz. 
BI3.8 Zimendatzeko argamasari eraso egiten zaio barra batzuekin, aire-poltsarik gera ez dadin. 
BI3.9 Euskarriak altxatzeko eta lotzeko eragiketetan, segurtasun-arauak aplikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kamioi-garabia. Garabi-besoak, dibidietak, poleak, pistolak, traktela eta tirvita. Prentsak, matrizeak, presio-falka bidezko 
deribazioak egiteko erremintak. Zinta metrikoa, beruna. Mazoak eta tasak. Frenoak eta kable pilotua. Lan elektrikoak 
egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak egiteko makinak. 
Prismatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Goi- eta behe-tentsioko aireko banaketa-sareen euskarriak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen jarraibideak. Segurtasun-arauak. Lan-parteak. Obrako dokumentazioa. BTAEa. 
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2. gaitasun-atala: 
AIREKO ETA LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOETAN EROALEAK 
JARTZEKO ETA TENKATZEKO LANAK EGITEA 

 

Kodea: UC0819_1 

 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aireko eta lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak jartzeko eta tenkatzeko behar diren material, erreminta eta ekipoa 
biltzea, ezarritako segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez. 

BI1.1 Kable-harilak, erremintak, ekipo osagarria (kable pilotua, altxagarriak, freno-makina, dibidieta, harilak altxatzeko astoak, 
eta abar) garraiobidean kargatzen dira, emandako jarraibideak betez, baliabide egokiak erabiliz (sokak, palankak, garabi-
besoak eta abar), eta landarako edo obra-lekurako (lana egingo den tokirako) garraioan ez mugitzeko moduan finkatuz. 
BI1.2 Kable-harilak, erremintak, ekipo osagarria (traktelak, poleak eta abar) obra-lekuetan edo landan deskargatzen dira, 
emandako jarraibideak betez, baliabide egokiak erabiliz (palankak, garabi-besoak eta abar), eta egin beharreko lanarekin bat 
datozela egiaztatuz. 
BI1.3 Kable-harilak eta material osagarria kargatzean eta deskargatzean, segurtasun-arauak betetzen dira. 

LB2: Goi-tentsioko sare elektrikoetan kableak jartzeko eragiketa osagarriak egitea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
kondizioak eta emandako jarraibideak betez. 

BI2.1 Begiratzeko esleitutako linea-zatiaren muntaketan izandako gorabeherak (krokadurak, ibilgailuen igarobidea, makinistari 
informazioa ematea, eta abar) dagokien komunikabidea erabiliz jakinarazten dira, hauteman bezain laster. 
BI2.2 Goragoko mailako teknikariak eskatutako elementuak zerbitzu-sokan jartzen dira eta soka horren bidez ematen zaizkio; 
hala, lana ez da eteten. 
BI2.3 Aireko lineetako juntura eta konexioak egiteko erreminta eta ekipo espezifikoak erabiltzen dira (matrizeak, konprimitzeko 
makinak, eta abar). 
BI2.4 Kableak jartzeko lanak etenarazi gabe egiten dira makinistari laguntzeko lanak (harilak prestatzea, harilak kentzea eta 
abar). 
BI2.5 Kableak jartzeko lanetan, segurtasun-arauak aplikatzen dira. 

LB3: Behe-tentsioko sareetan kableak jartzea eta tenkatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta 
emandako jarraibideak betez. 

BI3.1 Euskarrietan, adierazitako puntuetan finkatzen da euste-burdineria (kateak, grapak, urkilak eta abar), linea ondo 
instalatzen utziz. 
BI3.2 Fatxaden gaineko lineetan, adierazitako puntuetan finkatzen dira fatxadako zutikoak (eta haien kakoak, euste-burdineria, 
hodiak eta abar), linea ondo instalatzen utziz. 
BI3.3 Neutro mezularia euste-burdineriari grapatzean edo eustean, eroale-sortak uniforme mantentzen dira. 
BI3.4 Kableak jartzeko poleak eta isolamenduak toki egokian jartzen eta finkatzen dira eta haien lotura mekanikoa bermatzen 
da. 
BI3.5 Kable mezularia jartzen da, eta tenkatzeko prest uzten da. 
BI3.6 Eroaleak kaltetu gabe jartzen dira, eta, behar denean, tenkatzeko prest uzten dira (bideak gurutzatzen dituzten baoetan). 
BI3.7 Aireko sareetako eroaleen junturak eta konexioak egiteko, junturak egiteko terminal eta mahukatxoak, deribazio egokiak 
eta erreminta eta ekipo espezifikoak erabiltzen dira. 
BI3.8 Eroaleak jartzeko eta tenkatzeko lanetan, segurtasun-arauak aplikatzen dira. 

LB4: Harea-ohantze baten gainean eta hodi barruan doazen lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak muntatzeko eragiketa 
osagarriak egitea, maila goragoko teknikari batek gainbegiratuta, eta emandako jarraibideak betez. 

BI4.1 Zanga kableak edo hodiak muntatzeko prestatzen da, haren ohantzea prestatuz, neurriak egokituz, paretak berunean 
jarriz, eta lurrak kenduz, adierazi bezala. 
BI4.2 Kableak zangaren oinarriaren gainean asentatzeko edo kableak hodietan sartzeko eta instalazioa ezarpenerako 
prestatzeko, instalazio-mota hartzen da kontuan. 
BI4.3 Zangetan, harea-ohantze baten gainean eta hodi barruan doazen instalazioen babes mekanikoak eta seinaleztapena 
emandako jarraibideak betez muntatzen dira. 
BI4.4 Energia elektrikoa banatzeko lurrazpiko lineetan egiten diren lanetan, segurtasun-arauak betetzen dira. 

LB5: Galerietan barrena doazen lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak muntatzeko eragiketa osagarriak egitea, maila 
goragoko teknikari batek gainbegiratuta, eta emandako jarraibideak betez. 

BI5.1 Galerietako erretilu eta euskarriak jartzen eta finkatzen dira, ezarritako prozedurei jarraituz. 
BI5.2 Kablean erretiluetan asentatzen dira, euskarri-mota eta kantitatea kontuan hartuta. 
BI5.3 Eroaleak haiei kalterik egin gabe jartzen dira erretiluetan. 
BI5.4 Eroaleak adierazitako distantzietan markatzen eta multzokatzen dira. 
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BI5.5 Erretiluak eta eroaleak etiketatu egiten dira, ezarritako prozedurei jarraituz. 
BI5.6 Galerietako lurrazpiko lineetan egiten diren lanetan, segurtasun-arauak betetzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kamioi-garabia. Garabi-besoak, dibidietak, poleak, pistolak, traktela eta tirvita. Prentsak, matrizeak, presio-falka bidezko 
deribazioak egiteko erremintak. Zinta metrikoa, beruna. Mazoak eta tasak. Frenoak eta kable pilotua. Lan elektrikoak 
egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak egiteko makinak. 
Tentsiorik badagoen jakiteko egiaztagailuak. Prismatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aireko sare elektrikoen instalazioak. Lurrazpiko sare elektrikoen instalazioak. Sare elektrikoen instalazioen mantentze-
lanak (airekoak eta lurrazpikoak). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen jarraibideak. Segurtasun-arauak. Lan-parteak. Obrako dokumentazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
AIREKO SARE ELEKTRIKOETAKO EUSKARRIEN  

MUNTAKETA-LANAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

AIREKO ETA LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOETAN 
EROALEAK JARTZEKO ETA TENKATZEKO LANAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAN LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
AIREKO SARE ELEKTRIKOETAKO EUSKARRIEN MUNTAKETA-LANAK 
 

Kodea: MF0818_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0818_1 Aireko sare elektrikoetako euskarrien muntaketa-lanak egitea. 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aireko sare elektrikoak osatzen dituzten zati eta elementuak identifikatzea, betetzen duten funtzioa eta ezaugarri 
nagusiak deskribatuz, indarrean dagoen esparru arauemailearen eta arauzko esparruaren arabera. 

EI1.1 Energia elektrikoa banatzeko lineak sailkatzea eta deskribatzea, hornidura-tentsioaren eta banaketa-sistemaren 
arabera. 
EI1.2 Erdi-tentsioko eta behe-tentsioko energia elektrikoaren banaketako aireko lineak osatzen dituzten zatiak 
deskribatzea, haien aplikazioaren eta kokapenaren arabera. 
EI1.3 Banaketako instalazio elektrikoak osatzen dituzten elementuen zerrenda egitea eta haien ezaugarriak deskribatzea 
(euskarriak, zimenduak, gurutzetak, burdineria, isolagailuak, babesak, lur-konexioak eta abar). 
EI1.4 Banaketa-sare baten zati batean, hura osatzen duen elementuak aztertzea eta haien funtzioak adieraztea. 

A2: Aireko sare elektrikoetan erabiltzen den materiala kargatzeko eta deskargatzeko eragiketa osagarriak egiteko teknika 
egokiak erabiltzea, indarrean dagoen araudiaren arabera kontuan izan behar diren segurtasun-arauak betez, eta ohiko 
erabilerarekin erlazionatzea. 

EI2.1 Behar diren segurtasun-neurriak betez materiala garraiobidera igotzeko erabiltzen diren baliabide eta tekniken 
zerrenda egitea. 
EI2.2 Altxatu behar den materiala bere pisuaren eta neurrien arabera ahalik eta hobekien lotzeko modua deskribatzea. 
EI2.3 Karga garraiobidean ahalik eta hobekien finkatzeko jarraibideen zerrenda egitea. 
EI2.4 Ertz biziak dituzten elementuak garraiatzean, eusteko eta finkatzeko elementuak babesteko zer egin behar den 
ezartzea. 
EI2.5 Erabili behar den materiala kargatzeko eta deskargatzeko kasu praktiko batean, estropuak jartzeko, kargak 
finkatzeko eta euste-elementuak babesteko egin beharreko lanak egitea, babes- eta segurtasun-erreminta eta -baliabide 
egokiekin. 

A3: Aireko sare elektrikoetan erabiltzen diren euskarrien atalak eta ezaugarri espezifikoak deskribatzea. 
EI3.1 Euskarria osatzen duten elementu elektrikoen eta mekanikoen zerrenda egitea, eta haien funtzio eta ezaugarriak 
adieraztea. 
EI3.2 Sare elektrikoetako euskarrien material grafikoan, haiek osatzen dituzten elementuak identifikatzea, eta haien 
funtzio nagusiarekin erlazionatzea. 
EI3.3 Aireko sare elektrikoen benetako zenbait euskarritan, haiek osatzen dituzten elementuak bereiztea, eta betetzen 
duten funtzioaren arabera deskribatzea. 

A4: Goi-tentsioko aireko sare bateko instalazio baten euskarriak muntatzeko egin beharreko lanak egitea, emandako 
aginduak interpretatuz eta betez. 

EI4.1 Lurzoruaren pareko euskarriak muntatzeko eta armatzeko behar diren mihiztatze eta muntatze-teknikak, 
erremintak, baliabide teknikoak eta norbera babesteko baliabideak: 

- Euskarri-mota desberdinak mihiztatzea eta muntatzea. 
- Gurutzetak muntatzea eta finkatzea. 
- Burdineria eta isolagailuak muntatzea eta finkatzea. 
- Lur-konexioa instalatzea. 
- Babes- eta maniobra-elementuak muntatzea (ebakigailuak eta fusibleak). 

EI4.2 Lurzoruaren pareko euskarriak muntatzeko eta armatzeko eragiketa hauek egitea, prozedura, erreminta eta babes- 
eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz: 

- Euskarri-mota desberdinak mihiztatzea eta muntatzea. 
- Gurutzetak muntatzea eta finkatzea. 
- Burdineria eta isolagailuak muntatzea eta finkatzea. 
- Babes- eta maniobra-elementuak muntatzea (ebakigailuak eta fusibleak). 
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A5: Aireko linea elektriko batean, euskarriak eta elementuak (gurutzetak, isolagailuak, ebakigailuak, babes-zirkuituak) 
altxatzea, berunean jartzea eta muntatzea, eta eroaleak jartzea eta tenkatzea, emandako aginduetan oinarrituta. 

EI5.1 Aireko sare baten muntaketan, euskarriak altxatzeko eman beharreko pausoak adieraztea. 
EI5.2 Euskarriak altxatzeko eta eusteko eragiketa hauek egitea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-
baliabide egokiak erabiliz: 

- Zuloak egokitzea, euskarriak asentatzeko eta berdintzeko. 
- Estropuak jartzea eta bermatzea, mugitu behar den kargaren arabera. 
- Euskarriak altxatzeko eragiketak gidatzea, maniobra zuzentzen duen lagunaren argibideei jarraituz. 
- Argamasa zuloan uniformeki banatzea. 
- Lur-konexioaren edo airetik lur azpira pasatzeko hodiak adierazitako tokian finkatzea. 
- Segurtasun-arauak aplikatzea. 

A6: Aireko sare elektriko batean lur-konexioko sareen instalazioa egitea, emandako aginduetan oinarrituta. 
EI6.1 Aireko sare elektriko baten muntaketan, euskarrien lur-konexioko sarea instalatzeko eman beharreko pausoak 
adieraztea. 
EI6.2 Aireko sare elektriko baten muntaketan, euskarrien lur-konexioko sarea instalatzeko prozedura, erreminta, eta 
babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz: 

- Lur-konexiorako zikaiak toki egokietan sartzea. 
- Lurreko zikaiak euskarrietako lur-konexioaren kableari konektatzea. 
- Segurtasun-arauak aplikatzea. 

A7: Segurtasuneko eta arriskuen prebentzioko arau higieniko-sanitarioak eta kalitate-arauak betetzea, jarduera guztietan 
arduraz eta modu integratuan jokatuz. 

EI7.1 Jardueraren eta erabilitako baliabideen ezaugarri espezifikoei lotutako arriskuak identifikatzea, bai eta informazioa 
eta ardura-seinaleak ere. 
EI7.2 Norbera babesteko, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko behar diren ekipo eta baliabideak 
erabiltzea, energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera minimoa izan dadin. 
EI7.3 Jarduera guztietan eta une oro, arau higieniko-sanitarioak, segurtasunekoak eta ingurumena babestekoak 
aplikatzea. 
EI7.4 Gorputz-jarrera egokiak hartzea, printzipio ergonomikoak kontuan hartuta. 
EI7.5 Aldi oro prozedura eta funtzionamendu-arauekiko errespetuzko jarrera izatea. 
EI7.6 Emandako argibideei jarraituz eta ezarritako prozeduren arabera, lanak antolatzea eta egitea, errendimendu-, 
segurtasun- eta kalitate-irizpideak betez. 
 

Edukiak: 
1.  Goi-tentsioko eta behe-tentsioko aireko sare elektrikoak. 

- Energia elektrikoaren banaketa. 
- Sareen tipologia eta egitura. 
- Banaketa-sareen elementuak: 

• Eroale-motak eta haien ezaugarriak.  

• Euskarri-motak eta haien ezaugarriak eta eraketa (Zura. Metalikoak: profil metalikozko euskarriak, xafla 
metalikozko euskarriak. Hormigoia: hormigoi armatu eta bibratuzko zutabeak, hormigoi armatu eta 
bibratuzko zutabe tubularrak. Beira-zuntza. Gurutzetak eta armatuak). 

- Zimendatzeak  

• Euskarri metalikoetarako.  

• Hormigoizko euskarrietarako.  
- Euskarrien zenbakikuntza. 
- Euskarrien seinaleztapena.  
- Euskarrien karga eta deskarga.  

• Erabiltzen diren makinak eta elementuak.  

• Finkapena eta babesa. 

• Segurtasun-arauak 

2.  Babes-elementuak, maniobra-elementuak eta lotura-elementu osagarriak. 
- Erdi-tentsiokoa: 

• Babes- eta maniobra-elementuak. 

• Seinaleztapen-elementuak. 
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- Behe-tentsiokoa: 

• Babes- eta maniobra-elementuak. 

• Seinaleztapen-elementuak. 

• Isolagailuak. 

• Isolagailu-kateak. 
- Burdineria eta loturak. 

• Ez igotzeko sistemak. 

• Hegazti-fauna babesteko elementuak. 

3.  Goi-tentsioko aireko sare elektrikoen euskarrien muntaketa. 
- Kaleak eta zuloak irekitzea. 
- Euskarriak eta armatuak muntatzea. 
- Euskarrien lur-konexioak muntatzea. 
- Euskarriak altxatzea eta berunean jartzea. 
- Euskarriak zimendatzea eta hormigoitzea. 
- Babes- eta maniobra-elementuen muntaketa. 
- Seinaleztapen-elementuak, ez igotzeko elementuak eta hegazti-fauna babestekoak muntatzea. 
- Erreminta eta baliabide tekniko osagarriak. 
- Segurtasun-elementuak, banakakoak eta kolektiboak. 

4.  Goi-tentsioko aireko sare elektrikoen euskarrien muntaketa. 
- Segurtasun-, osasun- eta ingurumen-arauak eta arau higieniko-sanitarioak identifikatzea, interpretatzea eta 

aplikatzea. Informazioa eta seinaleak aztertzea eta interpretatzea. 
- Arriskuak prebenitzeko planak. Larrialdi-egoeretan egin beharreko jarduerak identifikatzea. 
- Istripuak daudenerako jarduera-prozedurak eta lehen laguntza.  
- Lanak egitean, norbera babesteko baliabideak eta ekipoak erabiltzea. 
- Jantzi eta postura ergonomiko gomendagarriak. 
- Jantzi egokiak aplikatzea: oinetakoak, eskularruak, arropa, begietako babesa, entzumen-babesa. 
- Lantaldeetara egokitzea,Kontrolatu beharreko neurri bereizgarri eta parametroak haietan integratzea. Egindako 

zereginen ardura hartzea. 
- Langunea ordena eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
AIREKO ETA LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOETAN EROALEAK 
JARTZEKO ETA TENKATZEKO LANAK 

 
Kodea: MF0819_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0819_1 Aireko eta lurrazpiko sare elektrikoetan eroaleak jartzeko eta 

tenkatzeko lanak egitea. 
 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Sektore elektrikoaren jarduera aztertzea, sare elektrikoak muntatzeko eragiketa osagarriei dagokienez, eta haren 
ingurunearekin erlazionatzea, teknologiako eta antolakuntzako berrikuntzak eta lanbideko berariazko prozedurak kontuan 
hartuta. 

EI1.1 Material, produktu, teknika eta tresna berriak eta prozedura berritzaileak identifikatzea, lanbidearekin 
erlazionatzea, haiekiko interesa agertzea, eta, haien erabilerari dagokionez, eguneratzea. 
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EI1.2 Sektorearekin erlazionatutako konfigurazio profesional eta enpresariala deskribatzea. 
EI1.3 Sektorean berezkoen diren enpresa-motak identifikatzea. 
EI1.4 Sektoreko prozesuetan esku hartzen duten profesional desberdinen funtzio eta eskumen garrantzitsuenak 
identifikatzea. 
EI1.5 Ondarea eta ingurumenaren babesa bermatzera bideratutako jarduera profesionaletako parte-hartzea baloratzea. 

A2: Sare elektrikoetan eroaleak jartzeko eta tenkatzeko erabiltzen diren elementu, erreminta eta ekipo osagarriaren (freno-
makina, dibidieta, harilak altxatzeko astoak) ezaugarri nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 

EI2.1 Kableak jartzeko eta tenkatzeko lanetan erabiltzen diren elementuak izendatzea, sailkapen honen arabera: 
- Eroaleak. 
- Goi-tentsioa: airekoak eta lurrazpikoak. 
- Behe-tentsioa: airekoak eta lurrazpikoak. 
- Ekipo osagarria. (Kable pilotuak, soka pilotuak, zortziak, birakariak, atorrak). 
- Segurtasun-baliabideak. 

EI2.2 Kableak jartzeko eta tenkatzeko lanetan erabiltzen diren elementuen zerrenda egitea, instalazioa non dagoen 
kontuan hartuta (airekoa, lurrazpikoa, fatxadakoa). 
EI2.3 Material grafikoan (marrazkiak, argazkiak, bideoak) banaketa-sare bateko eroaleak jartzeko eta tenkatzeko lanetan 
erabiltzen diren elementu nagusiak ezagutzea (freno-makinak, poleak, dibidietak, trakzio-sareak, dinamometroak), eta 
haien funtzioa eta aplikazio-eremua adieraztea. 

A3: Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sare elektrikoetan erabiltzen den materiala kargatzeko eta deskargatzeko eragiketa 
osagarrietan erabiltzen diren baliabideak identifikatzea eta eragiketa horiek egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera 
kontuan izan behar diren segurtasun-arauak betez, eta ohiko erabilerarekin erlazionatzea. 

EI3.1 Behar diren segurtasun-neurriak hartuz materiala garraiobidera altxatzeko erabiltzen diren baliabide, teknika eta 
segurtasun-arau espezifikoak zerrendatzea. 
EI3.2 Altxatu behar den materialari bere pisuaren eta neurrien arabera estropuak ahalik eta hobekien jartzeko modua 
deskribatzea. 
EI3.3 Karga garraiobidean ahalik eta hobekien finkatzeko jarraibideak ematea. 
EI3.4 Ertz biziak dituzten elementuen garraioan lotura-elementuak babesteko modua adieraztea. 
EI3.5 Erabili behar den materiala kargatzeko eta deskargatzeko kasu praktiko batean, estropuak jartzeko, kargak 
finkatzeko eta euste-elementuak babesteko egin beharreko lanak egitea, babes- eta segurtasun-erreminta eta -baliabide 
egokiekin. 

A4: Goi-tentsioko tokietan, sare elektrikoetan kableak jartzeko eragiketa osagarriak egitea (junturak, tenkaketak, 
finkapenak). 

EI4.1 Goi-tentsioko aireko sare elektrikoetan erabiltzen diren material, baliabide, teknika eta segurtasun-arau 
espezifikoen eta kableak jartzean egiten diren jarduera bakoitzaren artean dagoen erlazioa ezartzea. 
EI4.2 Aireko sare elektriko bateko kablea jartzean, prozesu horretan sor litezkeen arazo edo zailtasun posibleak 
identifikatzea, dagokion txostenaren bidez muntaketa-taldeari jakinarazteko. 
EI4.3 Goi-tentsioko aireko sare elektriko batean, eroaleen lotuneak egitea eta lur-konexioak eta zikaiak konektatzea, 
horretarako egokiak diren prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabideak erabiliz eta indarrean dagoen 
araudia eta dagozkion segurtasun-arauak aplikatuz. 

A5: Behe-tentsioko aireko sare elektrikoetan kableak jartzeko lanetan, eragiketa osagarriak egitea (jartzea, lotzea, eroaleen 
junturak egitea, eroaleak tenkatzea, grapatzea). 

EI5.1 Behe-tentsioko aireko sare elektrikoetan erabiltzen diren material, baliabide, teknika eta segurtasun-arau 
espezifikoen eta kableak jartzean egiten den jarduera bakoitzaren artean dagoen erlazioa ezartzea. 
EI5.2 Zutabeen gaineko behe-tentsioko aireko sare elektriko baten muntaketan, eroaleak jartzea, lotzea, haien junturak 
egitea, eta tenkatzea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, emandako argibideei 
jarraituz, eta indarrean dauden segurtasun-arauak betez. 
EI5.3 Behe-tentsioko fatxadako sare elektriko baten muntaketan, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-
baliabide egokiak erabiliz eta kasu bakoitzean egokiak diren segurtasun-arauak aplikatuz, eragiketa hauek egitea:  

- Elementuak, euskarriak eta kableak jartzea eta lotzea paretan edo fatxadan. 
- Eroaleen arteko junturak egitea. 

A6: Lurrazpiko sare elektrikoetako lineetan, erretiluak, euskarriak, eroale-asentuak, markaketa, eroale-multzoak eta erretilu 
eta eroaleen etiketak jartzea, dagozkien segurtasun-arauak aplikatuz. 

EI6.1 Lurrazpiko sareetako lineetan erabiltzen diren material, baliabide, teknika eta segurtasun-arau espezifikoen eta 
egiten den jarduera bakoitzaren artean dagoen erlazioa ezartzea. 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

18

EI6.2 Galeriatan muntatutako sare elektriko batean, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-ekipo 
eta -baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

- Erretiluak eta euskarriak jartzea eta finkatzea. 
- Kableak erretiluetan asentatzea. 
- Eroaleak markatzea eta multzokatzea. 
- Erretiluak eta eroaleak etiketatzea. 

EI6.3 Harea-ohantze gaineko lurrazpiko sare elektriko baten muntaketan, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- 
eta segurtasun-ekipo eta -baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

- Zangaren ohantzea egokitzea, berdintzeko. 
- Kanalizazioak zangaren ohantzean jartzea eta lotzea. 
- Eroaleak kanalizazioetan sartzea. 
- Eroaleak markatzea eta multzokatzea. 
- Eroaleak etiketatzea. 

 
 

Edukiak: 

1.  Sektore elektrikoko jardueraren ezaugarriak. 
- Sektoreko ezaugarri bereizgarrien eta egituraren identifikazioa. 
- Jarduera tipoen deskribapena. Konfigurazio profesionala. 
- Enpresen tipologia: Ezaugarriak. Prozesuak eta funtzioak. Jarduera-eremuak. 
- Jardueraren kokapena, eta harekin erlazionatutako lanbide, jardun eta lanpostuak. 
- Lanbidearekin erlazionatutako teknika, tresna, eta prozedura berriak identifikatzea. 
- Produktu eta zerbitzuen berrien deskribapena. 
- Nork berak jarduera profesionalean, zerbitzu edo produktuen kalitatean eta ondarearekiko eta ingurumenarekiko 

errespetuan duen parte-hartzea baloratzea. 
 

2.  Eroale-motak eta haien ezaugarriak identifikatzea. 
- Goi-tentsioa: Airekoak. Lurrazpikoak. 
- Erdi-tentsioa: Airekoak. Lurrazpikoak. 
- Behe-tentsioa: Airekoak (zutabeen gainean, fatxadetan). Lurrazpikoak. 
- Kable-harilen karga eta deskarga: segurtasun-arauak. 
 

3.  Goi-tentsioko eta behe-tentsioko sareetan eroaleak jartzea eta tenkatzea. 
- Puntu berezietan babesa muntatzea: Beste linea batzuekin. Bideak, gurutzaketak eta abar. 
- Eroaleen eta babesen muntaketa: 

• Goi-tentsioko eta erdi-tentsioko eroaleak jartzea eta tenkatzea (aireko linea, lurrazpiko lineak). 

• Behe-tentsioko eroaleak jartzea eta tenkatzea. 

• Aireko lineak. (zutabeetan, fatxadetan). 

• Lurrazpiko lineak (zangetan, galerietan). 
 

4.  Eroaleak jartzeko eta tenkatzeko erabiltzen diren makinak eta elementuak. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko makineria: garabi-kamioia, garabi-besoak, poleak, palankak. 
- Jartzeko eta tenkatzeko makineria: tripodeak, traktela, frenoak, dibidieta, tirvit dinamometroduna. 
- Euste-burdineria: 

• kateak, grapak, urkilak eta hodiak. 

• Fatxadako zutikoak, beren kakoekin, fatxadan hodiak eusteko burdineria. 
- Konexio-elementuak: matrizeak, konprimitzeko makinak, juntura-mahukak eta borneak. 
 

5.  Segurtasun-elementuak, kolektiboak eta banakakoak. 
- Garaieretako segurtasuna: arnesa, erorketen kontrako soska gaineko sistema mugikorrak, zingila xurgatzailea, 

kaskoa. 
- Segurtasun elektrikoa: Lur-konexioa egiteko ekipoa eta zirkuitulaburra egitekoa, tentsiorik ez dagoela hautemateko 

gailua, pertikak. 
- Segurtasun-arau orokorrak. 
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3. prestakuntza-modulua:  
SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAN LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0088 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Euskarriak lurzoruaren parean armatzea, prozedura eta erreminta egokiak erabiliz, eta segurtasun-arauak aplikatuz. 
EI1.1 Euskarri-mota desberdinak mihiztatzen eta muntatzen laguntzea. 
EI1.2 Gurutzetak muntatzen eta finkatzen laguntzea. 
EI1.3 Burdineria eta isolagailuak muntatzen eta finkatzen laguntzea. 
EI1.4 Babes- eta maniobra-elementuak muntatzen laguntzea. 
 

A2: Euskarrietan lur-konexioaren sarea instalatzea, segurtasun-arauak errespetatuz. 
EI2.1 Lur-konexioko zikaiak jartzen laguntzea. 
EI2.2 Lurreko zikaiak euskarrietako lur-konexioaren kableari konektatzen laguntzea. 
 

A3: Goi-tentsioko aireko sare elektriko bat muntatzea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI3.1 Eroaleen junturak eta konexioak egiten laguntzea. 
EI3.2 Zikaien bidez lur-konexioa egiten laguntzea. 
 

A4: Behe-tentsioko aireko sare elektriko bat muntatzea (zutabeetan, fatxadatan eta galerietan), prozedura, erreminta eta 
babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz. 

EI4.1 Isolagailuetako kableak jartzen eta lotzen laguntzea. 
EI4.2 Eroaleen artean junturak jartzen laguntzea. 
EI4.3 Kableak tenkatzen laguntzea, gezia zehaztutakoa izan dadin. 
EI4.4 Elementuak, euskarriak eta kableak paretan edo fatxadan jartzen eta lotzen laguntzea. 
EI4.5 Erretiluak eta euskarriak jartzen eta finkatzen laguntzea. 
EI4.6 Eroaleak markatzen eta multzokatzen laguntzea. 
 

A5: Harea-ohantze gaineko lurrazpiko sare elektriko bat muntatzea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-
baliabide egokiak erabiliz. 

EI5.1 Zangaren ohantzea egokitzen laguntzea, berdindua gera dadin. 
EI5.2 Zangaren ohantzean hodiak jartzen eta lotzen laguntzea. 
EI5.3 Eroaleak hodietan sartzen laguntzea. 
EI5.4 Eroaleak markatzen eta multzokatzen laguntzea. 
EI5.5 Eroaleak etiketatzen laguntzea. 
 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 
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Edukiak: 
1.  Aireko sare elektrikoen euskarrien muntaketa. 

- Euskarriak eta armatuak muntatzea. 
- Babes- eta maniobra-elementuen muntaketa. 
- Lur-konexioen muntaketak. 

 

2.  Euskarriak altxatzea eta berunean jartzea. 
- Euskarriak zimendatzeko eta hormigoitzeko eragiketak. 
- Lur-konexioko kablerako hodiak finkatzea. 
- Eragiketa osagarriak (lur-konexioko zikaiak konektatzea). 

 

3.  Goi-tentsioko aireko sare elektrikoetan kableak jartzea. 
- Instalazioetan eroaleen junturak egitea. 
- Eroaleak konektatzeko eragiketak. 
- Lur-konexioko kablea zikaiei konektatzea. 

 

4.  Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoetan kableak jartzea. 
- Isolagailuetako kableak jartzeko eta lotzeko eragiketak. 
- Kableak tenkatzeko zenbait teknika aplikatzea. 
- Elementuak, euskarriak eta kableak jartzea eta lotzea paretan edo fatxadan. 
- Aireko instalazio desberdinetan eroaleen arteko junturak egitea. 
- Galerietan kanalizazioak jartzea eta lotzea. 
- Erretiluetan kableak ondo jartzea. 
- Zangak egokitzea kanalizazio elektrikoak jartzeko. 
- Zangaren gainean kanalizazioak jartzea eta lotzea. 
- Eroaleak kanalizazioetan sartzea. 
- Eroaleak markatzea eta multzokatzea. 

 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0818_1 
Aireko sare elektrikoetako 
euskarrien muntaketa-lanak. 

 

• Telekomunikazioko ingeniaria 
elektronikan, automatikan eta industria-
elektronikan. 

• Ingeniari tekniko industriala, espezialitatea 
elektrizitatean, industria-elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0819_1 
Aireko eta lurrazpiko sare 
elektrikoetan eroaleak 
jartzeko eta tenkatzeko 
lanak. 

• Telekomunikazioko ingeniaria 
elektronikan, automatikan eta industria-
elektronikan. 

• Ingeniari tekniko industriala, espezialitatea 
elektrizitatean, industria-elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 2. eta 3. 
mailak 

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: 
 

– 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Sare elektrikoak muntatzeko 
lantegia 

140 140 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Sare elektrikoak muntatzeko 
lantegia 

X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko 2 arbel 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Sare elektrikoak muntatzeko lantegia 

− Kamioi-garabia.  

− Garabi-besoak, dibidietak, poleak, pistolak, traktela eta tirvita.  

− Prentsak, matrizeak, presio-falka bidezko deribazioak egiteko 
erremintak.  

− Zinta metrikoa, beruna, nibelak.  

− Mazoak eta tasak.  

− Frenoak eta kable pilotua. 

− Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. 

− Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak.  

− Mekanizazio-lanak egiteko makinak. 

− Tentsiorik badagoen jakiteko egiaztagailuak. 

− Prismatikoak.  
− Babes-ekipo eta -elementuak. 
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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 duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 



 

 



 

 

 




