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IZENA 
TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK ERAIKINETAN. 

 

KODEA 
ELES0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elektrizitatea eta elektronika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Telekomunikazio-instalazioak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ELE043_2 Telekomunikazio-azpiegituren muntaketa eta mantentze-lanak eraikinetan (295/2004 EDa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko telekomunikazio-instalazioak muntatzea eta mantentzea: antenak eta kable 
bidezkoak, baita barne-telefonia eta -komunikaziokoak ere eraikinetan eta eraikin-multzoetan, 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 
- UC0120_2: Irratiaren eta telebistaren seinaleak hartzeko sistemak muntatzea eta mantentzea eraikinetan edo eraikin-

multzoetan (antenak eta kable bidez). 
-  UC0121_2: Jendeak erabiltzeko telefono-zerbitzuan sartzeko instalazioak eta sarbideak kontrolatzeko instalazioak 

muntatzea eta mantentzea (barne-telefonia eta bideo-atezaintza). 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko instalazioen eta barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioen eremuetan 
kokatutako enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan, bere kontura nahiz besteren kontura. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Profesional hau sektore hauetan kokatzen da: 
Antena indibidual eta kolektiboen instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
Barne-komunikazioko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
Sarbideak kontrolatzeko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
Telefonia-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
7622.014.2 Antenen instalatzailea. 
7622.010.8 Telekomunikazio-instalatzailea etxebizitza-eraikinetan. 
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Ekipo eta instalazio telefonikoen instalatzailea. 
Instalazio telefonikoen konpontzailea. 
Satelite bidezko telebista-antena hartzaileen muntatzailea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0120_2: 
Antena kolektibo eta indibidualen instalazioen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

180 

UF0423: Irrati-seinaleen harrera 
eta banaketa. 

70 

UF0424: Irrati-seinaleak 
hartzeko eta banatzeko 
instalazioen muntaketa. 

60 

UF0425: Antenen instalazioen 
mantentze-lanak eta konponketa 
eraikinetan. 

50 

MF0121_2: 
Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioen 
muntaketa eta mantentze-lanak. 

150 

UF0426: Barne-telefonia eta 
-komunikazioko instalazioak 

60 

UF0427: Barne-telefonia eta 
-komunikazioko instalazioen 
muntaketa. 

50 

UF0428: Telefonia eta 
komunikazioko instalazioen 
muntaketa eta konponketa. 

40 

MP0093:  
Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituren 
muntaketa eta mantentze-lanetako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideen modulua. 

120   

ORDUAK, GUZTIRA 450  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
IRRATIAREN ETA TELEBISTAREN SEINALEAK HARTZEKO 
SISTEMAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA ERAIKINETAN 

EDO ERAIKIN-MULTZOETAN (ANTENAK ETA KABLE BIDEZ) 

 
2. gaitasun-atala 

JENDEAK ERABILTZEKO TELEFONO-ZERBITZUAN 
SARTZEKO INSTALAZIOAK ETA SARBIDEAK 

KONTROLATZEKO INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA  

(BARNE-TELEFONIA ETA BIDEO-ATEZAINTZA) 
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1. gaitasun-atala:  
IRRATIAREN ETA TELEBISTAREN SEINALEAK HARTZEKO SISTEMAK 
MUNTATZEA ETA MANTENTZEA ERAIKINETAN EDO ERAIKIN-
MULTZOETAN (ANTENAK ETA KABLE BIDEZ) 

 
Kodea: UC0120_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Irrati- eta telebista-seinaleak hartu, egokitu eta banatzeko instalazioak muntatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, 
kalitate-kondizioetan eta indarrean den araudia betez. 

BI1.1 Materialak biltzeko, muntaketa-plana hartzen da kontuan. 
BI1.2 Materiala obran banatzeak muntaketa-eragiketak garai eta forma egokian betetzeko aukera ematen du. 
BI1.3 Kanalizazioen (lotura nagusia, sekundarioa eta erabiltzailearen barne-lotura) eta sareen gainerako 
elementuen zuinketak eta kokapenak proiektuaren eta/edo araudiaren espezifikazioak betetzen ditu. 
BI1.4 Seinaleak hartzeko elementuen muntaketa (antenak, mastak, dorretxoak, eusteko sistemak, seinaleen 
egokitzapenak eta irrati- eta telebista-seinaleen elementu aktibo eta pasiboak, lurrekoak zein satelite bidezkoak) 
proiektuaren eta/edo araudi espezifikoaren dokumentuak kontsultatuz egiten da. 
BI1.5 Antenak eta hala behar duten ekipoak lurrera konektatzeko instalazioa indarrean dagoen araudia betez 
egiten da. 
BI1.6 Antenak seinalearen kalitatea ziurtatuz (eremuaren intentsitatea, egoera geografikoa eta seinalearen 
ezaugarriak) orientatzen dira. 
BI1.7 Kable-sareak kableen ezaugarri elektrikoak aldatu gabe egiten dira, eta konexioek kontaktu elektriko ona 
bermatzen dute. 
BI1.8 Inpedantzien egokitzapenak egokiak dira, eta erabiltzen ez diren irteerak dagokien erresistentzia terminalekin 
ixten dira. 
BI1.9 Abiapuntuko ekipoen muntaketa proiektuaren dokumentuak kontsultatuz egiten da, horretarako prestatutako 
lekuetan. 
BI1.10 Banaketa-sarea, sakabanatze-sarea eta erabiltzailearen barne-sarea proiektuaren dokumentuak 
kontsultatuz kokatzen dira. 
BI1.11 Instalazioaren funtzionamendu- eta egiaztatze-probek seinalearen mailak bermatzen dituzte erabiltzailearen 
hargune bakoitzean. 
BI1.12 Konponketa bakoitzean, beharrezkoak diren tresna, erreminta eta neurgailuak erabiltzen dira. 
BI1.13 Neurgailuek indarrean dute kalibratze-ziurtagiria. 
BI1.14 Pertsonen, instalazioen eta ekipoen segurtasun-arauak betetzen dira. 
BI1.15 Bateragarritasun elektromagnetikoaren arauak betetzen dira. 
BI1.16 Instalazioaren muntaketari buruzko txostenean, beharrezko informazioa jasotzen da, dagokion formatuan. 

LB2: Irrati- eta telebista-antenen instalazioak konpontzea eta muntatzea eraikinetan edo eraikin-multzoetan, ezarritako 
prozedurei jarraikiz, kalitate-kondizioetan eta erantzun-denbora egokian. 

BI2.1 Instalazioan egindako funtzionamendu-probek matxuren partean jasotako sintomak egiaztatzeko aukera 
ematen dute. 
BI2.2 Egindako neurketek instalazioko disfuntzioa edo matxura zehazteko eta konpondu beharreko elementuak 
detektatzeko aukera ematen dute. 
BI2.3 Aurrekontuan zehaztasunez jasotzen da matxura-mota eta konponketaren kostua. 
BI2.4 Instalazioko anplifikadoreak, nahasgailuak, iragazkiak, deribatzaileak eta abar ordezkatzeko, dagokien 
dokumentu teknikoak kontsultatu behar dira, ezarritako prozedurak aplikatuz. 
BI2.5 Instalazioko seinalea transmititzeko bitartekoak (kableak, zuntza) ordezkatzeko, dagokien dokumentu 
teknikoak kontsultatu eta ezarritako prozedurak aplikatu behar dira. 
BI2.6 Ordezkatutako elementua (mekanikoa, elektronikoa edo transmisio-bidea) eta elementu matxuratua berdin-
berdinak dira edo antzeko ezaugarriak dituzte. 
BI2.7 Elementu mekanikoen (telebista-antenak, antena parabolikoak, etab.) doikuntzak eta egiaztapenak 
beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 
BI2.8 Ordezkatutako elementuaren sarrera- eta irteera-seinalearen maila eta kalitatea ekipo egokiarekin eta 
beharrezko zehaztasunarekin egiaztatzen da. 
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BI2.9 Konponketa-motaren arabera behar diren neurgailuak eta erremintak erabiltzen dira.  
BI2.10 Neurgailuek indarrean dute kalibratze-ziurtagiria. 
BI2.11 Instalazioaren funtzionamendu- eta egiaztatze-probek seinalearen mailak bermatzen dituzte konpondutako 
erabiltzailearen hargune bakoitzean. 
BI2.12 Pertsonen, instalazioen eta ekipoen segurtasun-arauak betetzen dira. 
BI2.13 Matxuren konponketaren txostenean faktura egiteko datuak jasotzen dira. 
BI2.14 Matxurari buruzko informazioan instalazioko matxuren historia eguneratzeko behar diren datuak jasotzen 
dira. 
BI2.15 Ezarritako plana betez egiten dira mantentze-lanak. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, terminalentzako presio-kurrikak, etab.). Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.).Oinarrizko mekanizazio-lanak egiteko makinak 
(zulagailua, errematxagailua, etab.).Soldatzeko erremintak eta soldadura biguneko erremintak. Neurtzeko tresnak 
(multimetroa, wattmetroa, eremuaren intentsitatea neurtzeko tresna — pantailarekin eta seinale digitalen espektro-
analisiak eta errore-tasen neurketak egiteko aukerarekin (QPSK eta COFDM)— eta maiztasun ertainaren simulagailua 
—950-2.150 MHz—). Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Irrati- eta telebista-antena analogiko eta digitalen instalazio indibidual eta kolektiboak: Lurrekoak, satelite bidezkoa eta 
kable bidezkoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitako informazioa: Proiektuaren dokumentazio teknikoa. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak. Produktuen katalogoak. Behe-tentsioko araudi 
elektroteknikoa. Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia. 
Telekomunikazio-azpiegitura komuna. Mantentze-lanen fitxak. Matxuren historia. Segurtasun-arauak. 
Sortutako informazioa: Aurrekontua. Faktura egiteko txostena. Historia eguneratzeko txostena. Lan-parteak. 
Telekomunikazio-azpiegitura komunen proben protokoloa betetzeko txostena. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
JENDEAK ERABILTZEKO TELEFONO-ZERBITZUAN SARTZEKO 
INSTALAZIOAK ETA SARBIDEAK KONTROLATZEKO INSTALAZIOAK 
MUNTATZEA ETA MANTENTZEA (BARNE-TELEFONIA ETA  
BIDEO-ATEZAINTZA). 

 

Kodea: UC0121_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioak mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta 
segurtasun-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin. 

BI1.1 Materialak biltzeko, muntaketa-plana hartzen da kontuan. 
BI1.2 Kanalizazioen (lotura nagusia, sekundarioa eta erabiltzailearen barne-lotura) eta sareen gainerako 
elementuen zuinketak eta kokapenak proiektuaren eta/edo araudiaren espezifikazioak betetzen ditu. 
BI1.3 Kable-pareak konexio-blokeetan edo konexio-elementuetan konektatzeko, dokumentuak kontsultatzen dira 
eta kontaktu elektriko ona ziurtatzen da. 
BI1.4 Banaketa-sarea, sakabanatze-sarea eta erabiltzailearen barne-sarea proiektuaren dokumentuak kontsultatuz 
kokatzen dira. 
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BI1.5 Instalazioaren funtzionamendu- eta egiaztatze-probek sarbide terminalaren oinarri bakoitzean seinalea ondo 
hartzen dela bermatzen dute. 
BI1.6 Barne-komunikazioko sistemen elementuen muntaketa (bideo-atezainak, atezainak, etab.) dokumentu 
teknikoen arabera egiten da. 
BI1.7 Kable-sareak eta barne-komunikazioko banaketa-sarearen konexioak dokumentu teknikoen arabera egiten 
dira. 
BI1.8 Ekipoen parametroak doitu egiten dira, barne-komunikazioko sistemen elementu terminaletara (interfonoak, 
monitoreak) heltzen den seinaleak harreraren kalitatea berma dezan. 
BI1.9 Konponketa bakoitzean, beharrezkoak diren tresna, erreminta eta neurgailuak erabiltzen dira. 
BI1.10 Neurgailuek indarrean dute kalibratze-ziurtagiria. 
BI1.11 Pertsonen, instalazioen eta ekipoen segurtasun-arauak betetzen dira. 
BI1.12 Instalazioaren muntaketari buruzko txostenean, beharrezko informazioa jasotzen da, dagokion formatuan. 

LB2: Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioak konpontzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta 
segurtasun-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin. 

BI2.1 Funtzionamendu-probek matxuren partean jasotako sintomak egiaztatzeko aukera ematen dute. 
BI2.2 Funtzionamendu-probek matxuraren diagnostikoa eta kokapena zehazteko aukera ematen dute. 
BI2.3 Aurrekontuan zehaztasunez jasotzen da matxura-mota eta konponketaren kostua. 
BI2.4 Instalazioko elementuak (kableak, konexio-blokeak, etab.) ordezkatzeko eragiketak egiteko, dagokien 
dokumentu teknikoak kontsultatzen dira: planoak, eskemak, prozedura normalizatuak, etab. 
BI2.5 Instalazioko seinalea transmititzeko bitartekoak (kableak, zuntza) ordezkatzeko, dagokien dokumentu 
teknikoak kontsultatu eta ezarritako prozedurak aplikatu behar dira. 
BI 2.6 Ordezkatutako elementua eta elementu matxuratua berdin-berdinak dira edo antzeko ezaugarriak dituzte. 
BI2.7 Konponketa-motaren arabera behar diren neurgailuak eta erremintak erabiltzen dira. 
BI2.8 Neurgailuek indarrean dute kalibratze-ziurtagiria. 
BI2.9 Pertsonen, instalazioen eta ekipoen segurtasun-arauak betetzen dira. 
BI2.10 Matxuren konponketaren txostenean faktura egiteko datuak jasotzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, terminalentzako presio-kurrikak, etab.). Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak). Oinarrizko mekanizazio-lanak egiteko makinak 
(zulagailua, errematxagailua). Neurgailuak (amperemetroa, voltmetroa, polimetroa, jarraitutasuna neurtzeko aparatua, 
isolamendua neurtzeko aparatua). Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Kable-egiaztagailua. Babes-ekipo eta 
-elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Telefonia-instalazioak. Barne-komunikazioko instalazioak. Bideo-atezaintzako instalazioak. Atezain automatikoaren 
instalazioak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitako informazioa: Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. 
Ekipoen eskuliburuak. Proiektuaren dokumentazio teknikoa. Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako 
azpiegitura komunei buruzko araudia. Telekomunikazio-azpiegitura komuna. Segurtasun-arauak. 
Sortutako informazioa: Aurrekontua. Faktura egiteko txostena. Lan-parteak. 

 
.
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ANTENA KOLEKTIBO ETA INDIBIDUALEN INSTALAZIOEN 

MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  

 
2. prestakuntza-modulua:  

BARNE-TELEFONIA ETA -KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOEN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  

1 

2 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
ANTENA KOLEKTIBO ETA INDIBIDUALEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF0120_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0120_2 Irratiaren eta telebistaren seinaleak hartzeko sistemak muntatzea 

eta mantentzea eraikinetan edo eraikin-multzoetan (antenak eta kable bidez). 
 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
IRRATI-SEINALEEN HARRERA ETA BANAKETA  
 
Kodea: UF0423: 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, eraikin eta etxebizitzetan 

irrati-seinaleak hartu eta banatzeko sistemen identifikazio, azterketa eta konfigurazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Satelite bidezko lurreko antenen instalazioak aztertzea, eta horiek eraikinetan dituzten parametro eta ezaugarri 
nabarmenenak identifikatzea. 

EI1.1 Antenen instalazio-motak sailkatzea, hartzeko sistemaren, seinale-banaketa motaren eta anplifikazio-sistemaren 
arabera, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Antena kolektiboaren instalazio bat —irrati- zein telebista-seinaleak jasotzeko, lurretik eta satelite bidez— osatzen 
duten elementuak deskribatzea, eta horien funtzioa, tipologia eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI1.3 Antena-instalazio baten azpisistema bakoitzaren ezaugarri diren parametroak zehaztea. 
EI1.4 Antena-instalazio baten azterketa. 

- Instalazio-mota eta hura osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eta instalazioko elementuak eta 
eskemetako ikurrak erlazionatzea. 

- Instalazioaren funtzio-blokeak eskematizatzea, eta hura osatzen duten bloke guztien funtzioa eta ezaugarriak 
deskribatzea. 

- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioa osatzen duten materialek eta ekipoek instalazioaren dokumentuetan 
ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 

- Matxura simulatuen kasuan, instalazioaren parametro bereizgarrien aldaketak identifikatzea, eta harreran 
eragindako ondorioen eta haiek eragiten dituzten kausen arteko erlazioa azaltzea. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

A2: Eraikinetan antena-instalazio txikiak konfiguratzea, kasu bakoitzean irtenbide egokiena hautatuz, alderdi teknikoari, 
ezarritako kalitate/prezio erlazioei eta indarrean den araudiari (TAK) dagokienez. 

EI2.1 Antena-instalazio baten konfigurazioaren kasu praktiko batean: 
- Instalazioaren espezifikazio teknikoak behar besteko zehaztasunarekin egitea. 
- Funtzionamenduari, alderdi teknikoari eta araudiari (TAK) dagokien espezifikazioak betetzen dituzten hainbat 

irtenbide proposatzea. 
- Proposatutako irtenbideari dagozkion krokisak eta eskemak egitea. 
- Proposatutako irtenbidea konfiguratzeko behar diren kalkuluak egitea. 
- Proposatutako irtenbiderako espezifikazio funtzional, tekniko eta ekonomikoak betetzen dituzten ekipoak eta 

materialak hautatzea merkataritza-katalogoetan. 
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- Instalazioaren muntaketan jarraituko den prozesua dokumentatzea, bitarteko eta formatu egokiak erabiliz. 
- Aurrekontua egitea bezero hipotetiko batentzat. 
- Argibideen eta mantentze-lanen eskuliburu bat prestatzea bezero hipotetiko batentzat. 

 

Edukiak: 

1.  Telebista analogiko eta digitalaren seinaleen parametroak egiaztatzea 
- Seinale elektromagnetikoen ezaugarriak. 
- Irrati-seinale elektromagnetikoen magnitudeak eta unitateak. 
- Seinale analogiko eta digitalen neurketa. 
- Bandaren, kanalaren eta garraiatzailearen identifikazioa. 
- Telebista analogikoa: 

• Telebista analogikoaren seinalearen parametroen neurketa.- 

• Telebistaren seinale analogikoen kodetzea. 

• RTMA eta CCIR araudiak. 
- Telebista digitala: 

• Seinale analogikoak digital bihurtzea. 

• Telebista digitalaren seinale kodetuaren parametroak eta ezaugarriak zehaztea. 
- Modulazioa: Motak. Ezaugarriak. 
- Eremu-neurgailua erabiltzea telebista analogiko eta digitalaren seinaleetan. 

2.  Seinaleak hartzeko ekipoak hautatzea: 
- Antenak.- 
- Antena baten elementuak: Lurrekoa. Satelite bidezkoa. 
- Antena-motak: Irratia. Telebista. 
- Antena bat eta muntaketarako osagaiak (mastak eta dorretxoak) hautatzea, ondoko hauen arabera: 

• Irabazia.- 

• Banda-zabalera. 

• Norabidetasuna. 

• Aurrean/atzean erlazioa. 

• Inpedantzia. 

• Haize-karga. 

3.  Transmisio-lineen identifikazioa 
- Transmisio-lineetan erabilitako eroaleak: Ardazkidea. Zuntz optikoa. 
- Eroaleak elkarrekin lotzeko elementuak. 
- Transmisio-lineen ezaugarriak. 
- Kable bidezko telebista. 

4.  Abiapuntuko ekipoaren elementuen identifikazioa 
- Elikadura-iturriak. 
- Anplifikadoreak: Banda estua (kanal bakarrekoak). Banda zabala. MF. 
- Abiapuntuak kontrolatzeko sistemak. 
- Transmodulatzaile digitalak. 
- Kanal-prozesadoreak. 
- Bihurgailuak. 
- Modulatzaileak. 
- Nahasgailuak. 
- Iragazkiak. 
- Atenuadoreak. 
- Ekualizadoreak. 
- Muntaketarako osagaiak. 
- Konexioak eta programazioak egiteko osagaiak. 

5.  Banaketa-elementuen sailkapena 
- Banagailuak. 
- Deribatzaileak. 
- Diseq kommutadoreak. 
- Kommutadoreak. 
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- Linea-anplifikadoreak. 
- Erabiltzailearen sarbide-puntua (ESP). 
- Harguneak. 
- Kargak. 
- Atenuadoreak. 
- Egokigailuak. 

6.  Abiapuntuko ekipoaren elementuen identifikazioa 
- Elementuak eta zatiak. 
- Tipologia. 
- Ezaugarriak: 

• Antena-instalazioen ezaugarri bereizgarriak. 

• Antenaren inpedantzia. 

• Orientazioa. 

• Garraiatzaile/zarata erlazioa. 

• Anplifikadoreen irabazia. 

• Seinale-maila. 

• Galerak. 

• Uhin geldikorren erlazioa. 

• BER, VBER eta CBER. 
- Sinbologia.- 
- Aurrekontuak egitea.- 
- Erabilera-eskuliburuak egitea. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
IRRATI-SEINALEAK HARTZEKO ETA BANATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0424 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, eraikin eta etxebizitzetan 

irrati-seinaleak hartu eta banatzeko sistemen instalazioak muntatzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Eraikinetan antena-instalazioak muntatzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea, ezarritako prozedurei jarraikiz, 
kalitate- eta segurtasun-kondizioetan. 

EI1.1 Antena-instalazio bat muntatzeko kasu praktiko batean: 
Instalazioaren dokumentu teknikoak interpretatzea, eta instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea, haren plano 
eta eskemetan oinarrituz. 

- Muntaketa egiteko erremintak eta behar den ekipoa hautatzea. 
- Erabiliko diren elementuak eta materialak prestatzea.- 
- Instalazioa eraikitzeko behar diren erremintak eta neurgailuak egitea. 
- Kanalizazioak muntatzea eta kable eta ekipoen arteko loturak egitea, bitarteko egokiak erabiliz. 
- Behar diren entsegu eta doikuntzak egitea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
- Parametroak neurtzea, eta instalazioaren dokumentuetan jasotako espezifikazioekin bat datozela egiaztatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, 

ondo dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

Edukiak: 
1.  Eraikinetako telekomunikazio-instalazioetako segurtasuna 

- Erremintak eta tresnak erabiltzean. 
- Elementu elektrikoak erabiltzean. 
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- Arrisku elektrikoak. 
- Garaieraren ondoriozko arriskuak. 
- Prebentzio-neurriak. 
- Jarduera-neurriak. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipoak. 
- Instalazio elektrikoetako babesak. 
- Intentsitate handien aurkako babesak. 
- Gaintentsioen aurkako babesak. 
- Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesak. 
- Erradiazio elektromagnetikoen aurkako babesak. 
- Lur-hargunea. 
- Segurtasun elektrikoaren araudia. 
- Telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketetan jarduera-protokoloak ezartzea, istripuak prebenitzeko eta 

pertsonen eta instalazioaren segurtasuna bermatzeko. 

2.  Eraikinen barruko irrati- eta telebista-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia (TAK) 
- TAKaren egitura. 
- Araudi teknikoa: Araudiaren funtzioa. Operadoreak eta jabetza. Proiektu teknikoa. Ekipamenduak eta materialak. 

Instalatzailea. 
- Eraikinerako arau teknikoa: 

• Topologia orokorra. 

• Lotura-kanalizazioa goiko sarrerarako. 

• Lotura-kanalizazioa beheko sarrerarako. 

• Telekomunikazio-esparruak. 

• Kanalizazio nagusia. 

• Erregistro sekundarioak. 

• Kanalizazio sekundarioak. 

• Erabiltzailearen barruko kanalizazioa. 
- ITBrako arau teknikoa. 
- Kable bidezko telekomunikaziorako arau teknikoa. 

3.  Eraikinen barruko irrati- eta telebista-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia (TAK) 
- Mastak eta dorretxoak muntatzea eta finkatzea, haizeak prestatzea.- 
- Seinalea lurretik hartzen duten irrati- eta telebista-antenak orientatzea eta finkatzea.- 
- Seinalea satelite bidez hartzen duten antenak muntatzea.- 
- Seinalea satelite bidez hartzen duten antenak orientatzea eta finkatzea.- 
- Irrati-maiztasunaren aurkako babesa. 
- Seinale-mailak egiaztatzea ekipoen irteeran. 

4.  Eraikinen barruko irrati- eta telebista-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia (TAK) 
- Muntaketarako erremintak eta lanabesak.  
- Seinalea tratatzeko ekipoak muntatzea, finkatzea eta lotzea. Anplifikadoreak. Seinale-prozesadoreak. 

Modulatzaileak. Transmodulatzaileak. Abiapuntuak kontrolatzeko sistemak. 
- Seinalea tratatzeko ekipoak konfiguratzea eta programatzea. 
- Seinale-mailak neurtzea seinalea tratatzeko ekipoetan. 

5.  Sarearen instalazioa 
- Banaketa-sarearen muntaketa. 
- Sakabanatze-sarearen muntaketa. 
- Erabiltzailearen barruko sarearen muntaketa. 
- Banaketa-sarearen muntaketa. 
- Seinale-mailak neurtzea erabiltzailearen harguneetan. 
- Funtzionamendu-parametroak egiaztatzea instalazioan. 
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1.3. prestakuntza-atala 
ANTENA-INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA ERAIKINETAN 
 
Kodea: UF425 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Eraikinetako antena-instalazioetako matxurak konpontzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta segurtasun-
kondizioetan. 

EI1.1 Antena-instalazioetako matxuren tipologia eta ezaugarri tipikoak zehaztea. 
EI1.2 Antena-instalazioetako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak 
deskribatzea. 
EI1.3 Instalazioen mantentze-lan prebentiboko eragiketak egitea, aurreikusitako planari jarraikiz eta ekipo eta 
elementuen fabrikatzaileen eskuliburuetan emandako jarraibideak errespetatuz. 
EI1.4 Antena-instalazio baten matxura batean: 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioetan oinarrituta, haren 
ezaugarriak zehaztea. 

- Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea. 
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia ordezkatzea, hori egiteko beharrezkoak diren lanak eginez. 
- Behar diren entsegu eta doikuntzak egitea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, 

ondo dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

Edukiak 
1.  Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia. (TAK) 

- Instalazioen funtzionamendu-parametroak. 
- Neurtzeko tresnak eta prozedurak. 
- Norbera eta ekipoak babesteko arauak sarean. 
- Matxuren txostenak eta historiak egitea. 

2.  Kaptazio-sistemen konponketa eta mantentze-lanak. 
- Matxuren tipologia eta ezaugarriak.  
- Lurreko telebista-antenen matxuren detekzioa.  
- Satelite bidezko telebista-antenen matxuren detekzioa. 
- Diagnosian erabiltzen diren teknikak eta prozedurak. 
- Lurreko telebista-antenen matxuren konponketa. 
- Satelite bidezko telebista-antenen matxuren konponketa. 
- Kaptazio-sistemen mantentze-lan prebentiboak. 
- Seinale-mailen doikuntzak eta prestaketa. 

3.  Abiapuntuko sistemen konponketa eta mantentze-lanak 
- Abiapuntuko sistemen matxuren tipologia eta ezaugarriak: 

• Anplifikadoreetan. 

• Transmodulatzaileetan. 

• Kanal-prozesadoreetan. 

• Modulatzaileetan. 

• Iragazkietan. 

• Nahasgailuetan. 
- Diagnosian erabiltzen diren teknikak eta prozedurak. 
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- Matxuren konponketa: Anplifikadoreetan. Transmodulatzaileetan. Kanal-prozesadoreetan. Modulatzaileetan. 
Iragazkietan. Nahasgailuetan. 

- Abiapuntuen mantentze-lanak: In situ. Urrutitik. 
- Ekipoen doikuntza. 

4.  Abiapuntuko sistemen konponketa eta mantentze-lanak 
- Abiapuntuko sistemen matxuren tipologia eta ezaugarriak: 

• Lotura-sarean. 

• Banaketa-sarean. 

• Sakabanatze-sarean. 

• Erabiltzailearen sarean. 
- Diagnosian erabiltzen diren teknikak eta prozedurak. 
- Matxuren konponketa: 

• Lotura-sarean. 

• Banaketa-sarean. 

• Sakabanatze-sarean. 

• Erabiltzailearen sarean. 
- Sarearen mantentze-lan prebentiboak. 

 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BARNE-TELEFONIA ETA -KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF0121_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0121_2: Jendeak erabiltzeko telefono-zerbitzuan sartzeko instalazioak eta 

sarbideak kontrolatzeko instalazioak muntatzea eta mantentzea (barne-telefonia eta bideo-atezaintza). 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
BARNE-TELEFONIA ETA -KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOAK 
 
Kodea: UF0426 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, barne-telefonia eta 

-komunikazioko sistemen identifikazio, azterketa eta konfigurazioari dagokionez. 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Barne-telefonia eta -elkarkomunikazioko instalazioak aztertzea, eta horiek eraikinetan dituzten parametro eta ezaugarri 
nabarmenenak identifikatzea. 

EI1.1 Telefonia-instalazio motak sailkatzea, kontrol-sistemaren eta banaketa-motaren arabera, eta haien ezaugarriak 
deskribatzea. 

2 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

EI1.2 Barne-elkarkomunikazioko instalazio-motak sailkatzea, komunikazio-sistemaren (ahotsa/bideoa) eta seinale-
banaketa motaren arabera, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Barne-telefoniako instalazio bat osatzen duten elementuen zerrenda egitea, eta haien funtzioa, tipologia eta 
ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI1.4 Elkarkomunikazio-instalazio bat osatzen duten elementuen zerrenda egitea, eta haien funtzioa, tipologia eta 
ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI1.5 Interfonia- eta telefonia-instalazioak osatzen dituzten atalak zehaztea, eta atal bakoitzaren ezaugarri diren 
parametro nabarmenenak adieraztea. 
EI1.6 Talefonia- eta interfonia-instalazio batean: 

- Instalazio-mota eta telefonia-instalazioa edo barne-komunikazioko instalazioa osatzen duten ekipo eta 
elementuak identifikatzea. 

- Instalazioa funtzio-bloketan eskematizatzea, eta hura osatzen duten elementu guztien funtzioa eta ezaugarriak 
deskribatzea. 

- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioko material eta ekipoek instalazioaren dokumentuetan ezarritako 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 

- Instalazioaren parametro bereizgarrien aldaketak identifikatzea, elementuetan aldaketak suposatuz eta/edo 
eginez, eta efektuak eta efektu horiek sortzen dituzten kausak erlazionatuz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

Edukiak: 
1.  Telefonia-sistemak 

- Kontzeptuak: 

• Telefono-sareak. 

• Telefono-sareen ekipoak eta elementuak. 

• Zerbitzu integratuen sare digitala (ISDN). 

• PDS barne-sareak (kable-sistema egituratua). 

• ADSL. Abiadura handia abonatuaren zerbitzuetan. 
- Aplikazio-eremua. 
- Unitate eta parametro bereizgarriak. 
- Instalazio tipoak. 
- Parametro bereizgarriak. 
- Telefono-instalazioetako sinbologia. 

2.  Telefono-zentralen eta horiek eskaintzen dituzten zerbitzuen sailkapena. 
- Telefonoguneak: Linea anitzeko sistemak. 
- Kommutazio-telefonogune pribatuak (PBX): 

• Egitura. 

• Komunikazio-matrizea. 

• Kontrol-prozesadoreak. 

• Hardware-interfazeak. 

• Organo eta zerbitzu komunak. 

• Softwarea.- 

• Terminalak.  
- Telefonogune baten zerbitzuak (PBX). 
- Zentralean integratutako zerbitzuak. 
- Zentralarekin erlazionatutako zerbitzuak: 

• PBX telefonoguneen sistema-txartelak. 

• Telefonogune-aukerak. 

• Sistema-aukerak. 

• Luzapen-aukerak. 

• Operadore-aukerak. 

• Beste batzuk. 
- ISDN sarrera duten PBX telefonoguneak. 
- Ibercom. 
- Deiak hartzeko zentroak. 
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3.  Transmisio-sistemak. 
- Oinarrizko kontzeptuak. 
- Transmisio-teknologiak. 
- Perturbazio-iturriak komunikazio-kanaletan.- 
- Transmisio-sistemen sailkapena. 
- Seinale analogiko eta digitalak. 
- Modulazioa: Analogikoa. Digitala. 
- FDM teknika (maiztasun-zatiketa bidezko multiplexazioa). 
- Kodetutako pultsu bidezko modulazioa (KPM). 
- TDM teknika (denbora-zatiketa bidezko multiplexazioa). 
- Multiplexazioa. 30 kanaleko sistemaren bilbea (KPM). 
- Linea-sistemak. 
- Irrati-komunikazioak. 
- Transmisio-bideak: Kableak. Zuntz optikoa. Interkonexio-elementuak. 
- Neurketak transmisio-sistemetan: Inpedantziak. Islatze-koefizientea. 
- Zirkuitu baten osaera. 
- Iragazkiak komunikazioetan. 

4.  Telefono-sistema pribatu bateko elementuen identifikazioa. 
- Kommutazio-telefonogune pribatuak (PBX): 

• Egitura. 

• Komunikazio-matrizea. 

• Kontrol-prozesadoreak. 

• Hardware-interfazeak. 

• Organo eta zerbitzu komunak. 

• Softwarea. 

• Terminalak. 
- Telefonogune baten zerbitzuak (PBX): Zentralean integratutako zerbitzuak. Zentralarekin erlazionatutako 

zerbitzuak. 
- PBX telefonoguneen sistema-txartelak. 
- Telefonogune-aukerak: 

• Sistema-aukerak. 

• Luzapen-aukerak. 

• Operadore-aukerak. 

• Beste batzuk. 
- ISDN sarrera duten PBX telefonoguneak. 
- Terminalak. 
- Telefonia mugikorra. 

• Espektro irrati-elektrikoa. 

• Irrati bidezko telefonia. 

• Sistema zelularrak. 

• Telefonia mugikor automatikoa. 

• Terminalak. 

• Tipologia eta ezaugarriak. 

5.  Interfonia- eta bideozaintza-sistemen konfigurazioa. 
- Kontzeptuak. 
- Aplikazio-eremua. 
- Unitate eta parametro bereizgarriak. 
- Ekipoak eta elementuak. 
- Instalazio tipoak. 

6.  Eraikinen barruko telefonia-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia (TAK). 
- TAKaren egitura. 
- Araudi teknikoa: Araudiaren funtzioa. Proiektu teknikoa. Ekipamenduak eta materialak. Instalatzailea 
- Eraikinerako arau teknikoa 

• Telekomunikazio-esparruak 

• Kanalizazio nagusia 
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• Erregistro sekundarioak 

• Kanalizazio sekundarioak 

• Erabiltzailearen barruko kanalizazioa 
- Telefoniarako arau teknikoa 

• Sarearen neurriak 

• Materialak 

• Eskakizun elektrikoak 

• ISDN sarbiderako TAK 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BARNE-TELEFONIA ETA -KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0427 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, barne-telefonia eta 

-komunikazioko instalazioen muntaketari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Eraikinetan telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioak muntatzeko behar diren eragiketak egitea. 
EI1.1 Talefonia- edo interfonia-instalazio batean: 

- Instalazioaren dokumentu teknikoak aztertzea, sinbologia interpretatuz eta instalazioa osatzen duten elementuak 
identifikatuz. 

- Muntaketa egiteko erreminta eta tresna egokiak hautatzea. 
- Muntaketan erabiliko diren materialak, ekipoak eta elementu gehigarriak prestatzea. 
- Dagozkion erreminta eta tresnak trebetasunez erabiltzea, behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 
- Kanalizazioak muntatzea eta kable eta ekipoak lotzea, baliabide egokiak erabiliz eta behar diren prozedurak 

aplikatuz. 
- Behar diren entsegu eta doikuntzak egitea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
- Instalazioen parametroak neurtzea, eta dokumentuetan jasotako espezifikazioekin bat datozela egiaztatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 

dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

Edukiak 
1.  Telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioak 

- Materialen eta erreminten hautaketa eta prestaketa, muntaketa-planaren arabera. 
- Kanalizazioen, ekipoen eta elementu gehigarrien zuinketa eta kokapena, ingurumen-kondizioak kontuan hartuz eta 

eskura dauden baliabideak optimizatuz. 
- Kanalizazioen, ekipoen eta elementu gehigarrien muntaketa, indarrean den araudia kontuan hartuz, eskura dauden 

baliabideak optimizatuz eta erreminta egokia erabiliz. 
- Ekipoen eta gailuen kable-sareak eta loturak egitea, eskemen arabera, terminaletako konexioen fidagarritasuna 

bermatuz. 
- Telefonoguneko parametroen konfigurazioa, bezeroarekin adostutako espezifikazioen arabera eta dokumentuetan 

ezarritako prozedura aplikatuz: 

• Instalatutako terminalen kopurua. 

• Tarifazioak. 

• Baimendu gabeko zenbakiak. 

• Kanpoko lineetarako sarbideak. 
- Funtzionamendu-probak egitea, prozedura egokiei jarraikiz, eta proben parametroak eta proiektuan eta/edo 

ekipoaren dokumentazioan ezarritakoak bat datozela egiaztatzea: 

• Lineako galerak. 
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• Tarifazioak. 

• Kanpoko lineetarako sarbideak. 

• Instalatutako terminalen kopurua. 
- Instalazioaren eskemak egitea. 
- Aurrekontua egitea, instalazioaren tipologia zehaztasunez jasoz. 

2.  Sarbideak kontrolatzeko instalazioak 
- Materialen eta erreminten hautaketa eta prestaketa, muntaketa-planaren arabera. 
- Kanalizazioen, ekipoen eta elementu gehigarrien zuinketa eta kokapena. 
- Kanalizazioen, ekipoen eta elementu gehigarrien muntaketa, indarrean den araudia kontuan hartuz, eskura dauden 

baliabideak optimizatuz eta erreminta egokia erabiliz. 
- Atezain elektronikoen instalazioak. 
- Familia bakarreko eta familia anitzeko instalazioak: Analogikoak. Digitalak. 
- Bi kanpo-unitateko instalazioak. 
- Komunikazio-sekretuko instalazioak. 
- BCD deiko instalazioak. 
- Instalazioen doikuntzak eta prestaketa. 
- Bideo-atezainen instalazioak: Telebista-zirkuitu itxiak (CTV). 
- Familia bakarreko eta familia anitzeko instalazioak: Analogikoak. Digitalak. 
- Atezaintza-telefonogunea duten instalazioak.- 
- Instalazioen doikuntzak eta prestaketa. 

3.  Dokumentuak prestatzea 
- Txostenak sortzea:- 

• Eraikinaren deskribapena, solairu-kopurua, etxebizitza-kopurua. 

• Azpiegituretan sartzen diren zerbitzuen deskribapena. 

• Kanalizazioen deskribapena, hodi-kopurua, ezaugarriak eta diametroa. 

• Azken proben espezifikazioak. 
- Planoak: 

• Kanalizazioaren eskema orokorra egitea, erregistro nagusiaren eta sekundarioaren zehaztasunak. 

• Sotoaren edo behe-solairuaren planoa egitea, eraikinaren sarbidea, sarrerako kanalizazioak eta abar 
adieraziz. 

• Erregistro nagusiaren kokapen-planoa egitea. 

• Solairuen planoa egitea, erregistro sekundarioaren eta kanalizazio sekundarioaren kokapena adieraziz. 
- Aurrekontua egitea, instalazioaren tipologia zehaztasunez jasoz. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
TELEFONIA ETA KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA 
KONPONKETA 
 
Kodea: UF0428 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioetako matxurak diagnostikatzea eta konpontzea. 
EI1.1 Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioetako ohiko matxuren tipologia eta ezaugarriak azaltzea. 
EI1.2 Telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioetako eta sarbideak kontrolatzeko instalazioetako matxurak lokalizatzeko 
erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea. 
EI1.3 Talefonia- edo interfonia-instalazio batean: 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioetan oinarrituta haren 
ezaugarriak zehaztea. 
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- Matxuraren kausa posiblearen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz. 
- Instalazioaren dokumentuak interpretatzea, matxuraren kokaleku posiblearen bloke funtzionala identifikatuz 

planoan edo eskeman. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Instalazioaren parametroak neurtzea eta interpretatzea, eta instalazioaren dokumentazioaren arabera 

beharrezkoak diren doikuntzak egitea. 
- Matxura eragin duen bloke funtzionala eta elementua edo osagaiak lokalizatzea, horretarako beharrezkoak diren 

aldaketak eta/edo ordezkapenak eginez, baita azken doikuntzak ere, aurrez esandako kalitatearekin, segurtasun 
egokiarekin eta arrazoizko denboran, ezarritako prozedurak aplikatuz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

Edukiak 

1.  Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioen konponketa 
- Diagnostikoa eta matxurak lokalizatzea:  

• Abonatuaren linea eta terminaletan. 

• Zentralen arteko lotura-zirkuituetan. 

• PBXaren funtzionaltasunetan. 

• Kontrol-sisteman. 

• Sarean. 
- Instalazioen funtzionamendu-parametroak: doikuntzak eta prestaketa. 
- Neurtzeko tresnak eta prozedurak: Instalazioan. Laborategian. 
- Norbera eta ekipoak babesteko arauak  
- Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako azpiegitura komunei buruzko araudia (TAK). 
- Matxuren txostenak eta historiak egitea. 

2.  Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioen mantentze-lan prebentiboak 
- Abonatuaren linea eta terminalen mantentze-lanak. Ekipo eta terminalen probak. 
- Zentralen arteko lotura-zirkuituen mantentze-lanak. Probak lotura-zirkuituetan. Ibilbideetako trafikoaren behaketa 

eta neurketa. 
- PBXaren funtzionaltasunen mantentze-lanak: Sistemako datuen eguneratzea. Segurtasun-iraulketak. Firmware-

aren aldaketak. 
- Kontrol-sistemaren mantentze-lanak. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITUREN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 

Kodea: MP0093 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Eraikinetan antena-instalazioak muntatzea. 
EI1.1 Instalazioaren dokumentu teknikoak interpretatzea, eta instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea, haren 
plano eta eskemetan oinarrituz. 
EI1.2 Muntaketa egiteko erremintak eta behar den ekipoa hautatzea. 
EI1.3 Erabiliko diren elementuak eta materialak prestatzea. 

3 
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EI1.4 Instalazioa eraikitzeko tresna eta neurgailuak erabiltzen laguntzea. 
EI1.5 Kanalizazioak eta kable eta ekipoen arteko loturak muntatzen laguntzea, bitarteko egokiak erabiliz. 
EI1.6 Behar diren entsegu eta doikuntzetan parte hartzea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
EI1.7 Parametroak neurtzen laguntzea, baita instalazioaren dokumentuetan jasotako espezifikazioekin bat datozela 
egiaztatzen ere. 
EI1.8 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

A2: Eraikinetako antena-instalazioetako matxurak konpontzea. 
EI2.1 Antena-instalazioetako matxuren tipologia eta ezaugarri tipikoak azaltzea. 
EI2.2 Antena-instalazioetako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak 
deskribatzea. 
EI2.3 Instalazioen mantentze-lan prebentiboko eragiketetan laguntzea, aurreikusitako planari jarraikiz eta ekipo eta 
elementuen fabrikatzaileen eskuliburuetan emandako jarraibideak errespetatuz. 
EI2.4 Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioetan oinarrituta haren 
ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz. 
EI2.6 Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
EI2.7 Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea. 
EI2.8 Matxura eragin duen elementu edo osagaia ordezkatzea, hori egiteko beharrezkoak diren lanak eginez. 
EI2.9 Behar diren entsegu eta doikuntzak egiten laguntzea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
EI2.10 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

A3: Eraikinetan telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioak muntatzea. 
EI3.1 Instalazioaren dokumentu teknikoak aztertzea, sinbologia interpretatuz eta instalazioa osatzen duten elementuak 
identifikatuz. 
EI3.2 Muntaketa egiteko erreminta eta tresna egokiak hautatzea. 
EI3.3 Muntaketan erabiliko diren materialak, ekipoak eta elementu gehigarriak prestatzea. 
EI3.4 Dagozkion erreminta eta tresnak trebetasunez erabiltzea, behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 
EI3.5 Kanalizazioak muntatzen eta kable eta ekipoak lotzen laguntzea, baliabide egokiak erabiliz eta behar diren 
prozedurak aplikatuz. 
EI3.6 Behar diren entsegu eta doikuntzak egiten laguntzea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz. 
EI3.7 Instalazioen parametroak neurtzen laguntzea, baita dokumentuetan jasotako espezifikazioekin bat datozela 
egiaztatzen ere. 
EI3.8 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

A4: Telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioetako matxurak konpontzea. 
EI4.1 Barne-telefonia eta -komunikazioko instalazioetako ohiko matxuren tipologia eta ezaugarriak identifikatzea. 
EI4.2 Telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioetako eta sarbideak kontrolatzeko instalazioetako matxurak lokalizatzeko 
erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea. 
EI4.3 Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten duen ondorioan oinarrituta haren 
ezaugarriak zehaztea. 
EI4.4 Matxuraren kausa posiblearen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz. 
EI4.5 Instalazioaren dokumentuak interpretatzea, matxuraren kokaleku posiblearen bloke funtzionala identifikatuz 
planoan edo eskeman. 
EI4.6 Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
EI4.7 Neurketetan laguntzea eta instalazioaren parametroak interpretatzea, eta instalazioaren dokumentazioaren 
arabera beharrezkoak diren doikuntzak egitea. 
EI4.8 Matxura eragin duen bloke funtzionala eta elementua edo osagaiak lokalizatzea, horretarako beharrezkoak diren 
aldaketa eta/edo ordezkapenetan lagunduz, baita azken doikuntzetan ere, aurrez esandako kalitatearekin, segurtasun 
egokiarekin eta arrazoizko denboran, ezarritako prozedurak aplikatuz. 
EI4.8 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
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EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
 

Edukiak: 

1.  Antena-instalazioen muntaketa: 
- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea, plano eta eskemak oinarri hartuta. 
- Kanalizazioen eta kable eta ekipoen arteko loturen ezaugarriak. 
- Dokumentazioan zehaztutako parametroen neurketa eta txostenak egitea. 

2.  Antena-instalazioen muntaketa: 
- Ohiko matxuren ezaugarriak. 
- Ohiko matxuren lokalizazioa. 
- Matxurak lokalizatzeko erreminta egokien erabilera. 
- Elementuen doikuntza, dokumentu teknikoen arabera. 
- Matxuren eta mantentze-lanen historia egitea. 

3.  Telefonia- eta komunikazio-instalazioen muntaketa: 
- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea, plano eta eskemak oinarri hartuta. 
- Kanalizazioen eta kable eta ekipoen arteko loturen ezaugarriak. 
- Dokumentazioan zehaztutako parametroen neurketa eta txostenak egitea. 

4. Telefonia- eta komunikazio-instalazioen konponketa: 
- Ohiko matxuren ezaugarriak. 
- Ohiko matxuren lokalizazioa. 
- Matxurak lokalizatzeko erreminta egokien erabilera. 
- Elementuen doikuntza, dokumentu teknikoen arabera. 
- Matxuren eta mantentze-lanen historia egitea. 

5.  Lan-lekuko mantentze-lanak eta ordena: 
- Ekipoak, erremintak eta lantokia txukuntzea eta garbitzea eta haietan mantentze-lanak egitea. 
- Jasotako jarraibideen arabera prestatzea eta erabiltzea ekipoak, erremintak eta tresnak, eta behar bezala 

funtzionatzen dutela egiaztatzea. 

6.  Lantokiko kideen artean integratzea: 
- Lantokian une oro arduraz jokatzea. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatuz jokatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Kortesia eta puntualtasuna. 
- Harreman errazak eta egokiak izatea lantokiko kideekin. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0120_2 
Antena kolektibo eta 
indibidualen instalazioen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

• Goi-mailako ingeniaria, espezialitatea 
elektrizitatean, elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Ingeniari teknikoa, espezialitatea 
elektrizitatean, elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
sistemen goi-teknikaria, telekomunikazio-
instalazioen eremukoa. Elektrizitatea eta 
elektronika lanbide-arloko 
telekomunikazio-instalazioen eremuko 
ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0121_2 
Barne-telefonia eta 
-komunikazioko instalazioen 
muntaketa eta mantentze-
lanak. 

• Goi-mailako ingeniaria, espezialitatea 
elektrizitatean, elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Ingeniari teknikoa, espezialitatea 
elektrizitatean, elektronikan edo 
telekomunikazioetan duena. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
sistemen goi-teknikaria, telekomunikazio-
instalazioen eremukoa. Elektrizitatea eta 
elektronika lanbide-arloko 
telekomunikazio-instalazioen eremuko 
ziurtagiria, 3. maila. 

 

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 

Ebaketako eta konformazioko 
lantegia 

140 180 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Ebaketako eta konformazioko 
lantegia 

X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

− Espezialitateko software espezifikoa.  

− Bulegotikako softwarea. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Ebaketako eta konformazioko 
lantegia 

 

− Lurrekoaren abiapuntuko sistemak. Sistema bakoitzak osagai hauek izango 
ditu: banda zabal eta estuko anplifikadoreak, prozesadore analogiko eta 
digitalak, elikadura-iturriak, gailuak elkar konektatzeko osagarriak eta abar, 
baita integrazio mekanikorako behar diren elementuak ere.  

− Banaketa-sareko elementu-jokoak (banagailuak, deribatzaileak, paseko 
kaxak, harguneak), lurreko irrati eta telebistako praktikak egiteko behar adina.  

− Telebista-aparatuak.  

− Lurreko telebista digitalaren hargailuak (DVB-T).  

− Satelite bidez seinale analogiko eta digitalak hartzeko sistemak, gailu aktiboak 
eta eusteko elementu mekanikoak ere barne hartuta.  

− Satelite bidezkoaren abiapuntuko sistemak. Sistema bakoitzak osagai hauek 
izango ditu: satelitearen MFko anplifikadoreak, MFko prozesadoreak, 
transmodulatzaileak, modulatzaileak eta gailu osagarriak (LNB elikadura-
iturriak, tonu-sorgailuak, etab.) eta lurreko instalazioarekin integratzeko 
gailuak (atenuadoreak, interkonexio-zubiak, elementu mekanikoak, etab.). 

− Banaketa-elementuen jokoak (banagailuak eta LNB kommutadoreak, 
deribatzaileak, paseko kaxak, erabiltzailearen harguneak, banagailuak, 
nahasgailuak, etab.), satelite bidezko irrati eta telebistako praktikak egiteko 
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behar adina, banda-zabalera egokiarekin.  

− Satelite bidezko telebista-hargailuak (DVB-S). 

− ICT oinarrizko telefoniako elementu-multzoa. Multzo bakoitzak osagai hauek 
izango ditu: 5 eta 10 parerentzako konexio-bloke eta euskarriak, banaketa-
kaxak, erabiltzaileen sarbide-puntuak, identifikazio-elementuak eta abar. 

− Atezaintzako/bideo-atezaintzako sistemak. Sistema bakoitzak eraikin txiki 
baterako behar diren elementu eta ekipoak izango ditu (bideo-atezainak, 
bideo-monitoreak, komunikazio-kudeatzaileak, telefonoak, etab.). 

− Multimetro digitalak.  

− Lur-konexioa neurtzeko gailuak.  

− Isolamendu-neurgailuak. 

− Telebista eta satelitearen eremu-intentsitatea neurtzeko gailuak, pantailarekin 
eta seinale digitalen espektro-analisiak eta errore-tasen neurketak egiteko 
aukerarekin (QPSK eta COFDM).  

− Maiztasun ertainaren simulagailua (950-2.150 MHz).  

− Inpedantzia-neurgailua. 

− Telefono-dei analogiko eta digitalen sortzaileak/simulagailuak (ISDN): DCOSS 
Analog Line Simulator, GL Communications Inc. konpainiarena, edo 
antzekoa.  

− PBX telefonoguneak sarrera analogiko eta digitalekin (ISDN) (2 edo 3 kanpo-
linea, terminal analogikoentzat luzapenak dituztenak), txartelen bidez 
handitzeko gaitasuna, mantentze-lanak eta programazioa modem bidez 
egiteko aukera, software-aplikazioa erabilita.  

− Hedatze-txartel periferikoak terminal analogikoentzat.  

− Hedatze-txartel periferikoak terminal digitalentzat.  

− Hiriko linea analogikoekin konektatzeko txartelak.  

− hiriko ISDN oinarrizko sarbide ISDN T0 eta&edo ISDN S0 interfazea duten 
barne-bukaerak lineetara konektatzeko txartel periferikoak  

− Telefonoguneko elikadura-iturriak.  

− Ohiko telefono-terminal analogikoak, atzamarraren bidezko markatze-
sistemarekin eta DTMFrekin.  

− Telefono-terminal digitalak, teklatu programagarriarekin eta pantaila 
alfanumerikoarekin.  

− Operadore-terminalak.  

− Telefonia digital eta analogikoaren loturen egiaztagailuak.  

− Elikadura-sistema etengabeak.  
 

 

 
 
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 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 

 



 

 

 




