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IZENA
ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK

KODEA
ELES0208

LANBIDE-ARLOA
Elektrizitatea eta elektronika.

LANBIDE-EREMUA
Telekomunikazio-instalazioak

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ELE255_1 Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketa osagarriak
(1115/2007 EDa, 2007ko abuztuaren 24koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eta haien mantentze-lanak egiteko
eragiketa osagarriak egitea zenbait erabileratarako eta instalaziotarako, nagusiaren argibideei jarraituz, kasuan-kasuan
behar diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, eta segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen
araudia betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0816_1: Eraikinetan tentsio baxuko instalazio elektrikoak eta instalazio domotikoak muntatzeko eragiketak egitea.
UC0817_1: Telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketak egitea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Enpresa txikietan eta ertainetan egiten du lan, batez ere pribatuetan, besteren kontura, etxebizitzetan, bulegoetan
eta lokal komertzialetan nahiz industrialetan instalazio elektroteknikoak muntatzen eta haien mantentze-lanak egiten,
eta jarduera hori Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoak eta Goi Tentsioko Aireko Lineen Araudiak arautzen dute.

Ekoizpen-sektoreak
Elektrizitatearen sektorean kokatzen da profesional hau, muntaketa eta mantentze-lanen azpisektorean, jarduera
ekonomiko eta produktibo hauetan:
Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak etxebizitza-eraikinetan.
Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak bulego-eraikinetan.
Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak eraikin komertzialetan.
Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak eraikin industrialetan.
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Lanbideak edo lanpostuak
Komunikazio-ekipoen eta -sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Instalazio telefonikoen instalatzaile konpontzailearen laguntzailea.
Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
Satelite bidezko telebista-antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
Energia elektrikoa ekoitzi eta banatzeko industriako peoia.

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

MF0816_1
Eraikinetako tentsio baxuko instalazio
elektrikoak eta instalazio domotikoak
muntatzeko eragiketak

MF0817_1
Telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketak

ORDUAK

150

180

MP0118
Eraikinetan instalazio elektroteknikoak
eta telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketa osagarrietako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

380

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0538: Eraikinetako behe-tentsioko
instalazio elektrikoetako elementuen eta
ekipoen muntaketa.

80

UF0539: Instalazio domotikoen muntaketa
eraikinetan.

40

UF0540: Laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzioa eraikinetan instalazio
elektroteknikoak eta telekomunikazioinstalazioak muntatzeko eragiketetan
(Zeharkakoa)

30

UF0541: Eraikinetako telekomunikazioinstalazioetako oinarrizko elementuen eta
ekipoen ezaugarriak adieraztea

80

UF0542: Telekomunikazio-instalazioetako
elementuen eta ekipoen muntaketa
eraikinetan.

70

UF0540: Laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzioa eraikinetan instalazio
elektroteknikoak eta telekomunikazioinstalazioak muntatzeko eragiketetan
(Zeharkakoa)

30
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
ERAIKINETAN TENTSIO BAXUKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
ETA INSTALAZIO DOMOTIKOAK MUNTATZEKO ERAGIKETAK
EGITEA
2. gaitasun-atala
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO
ERAGIKETAK EGITEA

1
2
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1. gaitasun-atala
ERAIKINETAN TENTSIO BAXUKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK ETA
INSTALAZIO DOMOTIKOAK MUNTATZEKO ERAGIKETAK EGITEA
Kodea: UC0816_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kanalizazioak, hodiak eta euskarriak muntatzeko behar diren material, erreminta eta ekipoak prestatzea, biltzea
eta banatzea, eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoetan eta instalazio domotikoetan, ezarritako kalitate- eta
segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI1.1 Materiala, erremintak eta ekipoak jasotako argibideen arabera biltzen dira.
BI1.2 Obrako banaketa agindutako denboran eta moduan egiten da.
BI1.3 Hodiak, kanalizazioak, erretiluak, euskarriak eta antzekoak material-motaren (PVC, malgua, metalikoa,
erretiluak eta abar) arabera prestatzen dira, eta instalazioaren trazadurari egokitzen zaizkio, aintzat hartuz tarteen
luzerak, norabide-aldaketak, horma-igarotzeak, kurbadura-erradioak eta abar.
BI1.4 Materiala biltzean, prestatzean eta banatzean, segurtasun-arauak betetzen dira.
LB2: Hodiak, erretiluak, euskarriak eta kaxak kokatzea eta finkatzea eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoetan
eta instalazio domotikoetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI2.1 Instalazioaren trazadura baliabide egokiak erabiliz eta emandako jarraibideak betez markatzen da.
BI2.2 Igarotze-zuloak, erretenak, kaxa-zuloak eta antzekoak hodien, kanalizazioen eta kaxen tamainaren arabera
aldatzen dira, beharrezkoa bada.
BI2.3 Elementuak finkatzeko zuloak adierazitako lekuan egiten dira, zulatu beharreko dimentsio eta materialarentzat
egokia den prozedura eta erreminta erabiliz.
BI2.4 Kanalizazioak, hodiak eta kaxak zuinketan adierazitako lekuan jartzen dira eta/edo eusteko elementuak
(bridak, grapak eta abar) erabiliz finkatzen dira, muntatzeko jarraibideak betez.
BI2.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI2.6 Segurtasun-arauak lan guztietan hartzen dira kontuan.
LB3: Koadroak eta kaxak prestatzea eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoetan eta instalazio domotikoetan
elementuak muntatzeko, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI3.1 Muntaketa-plakaren, profilen eta bilgarrien mekanizazioa jasotako argibideen arabera egiten da.
BI3.2 Zenbait piezatan hornitutako elementuak muntaketa-argibideen arabera muntatzen dira.
BI3.3 Koadroetako ekipoak eta elementuak adierazitako lekuan eta baliabide egokiekin finkatzen dira, eta haien
lotura mekanikoa bermatzen da.
BI3.4 Ekipoetan eta elementuetan kable eroaleak jartzean:
- Adierazitako kokapenaren arabera egituratzen dira.
- Muturrak konexiorako tratatzen dira, eta terminal egokiak jartzen dira.
BI3.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.6 Segurtasun-arauak koadroak eta kaxak prestatzeko lan guztietan hartzen dira kontuan.
LB4: Kableak jartzea eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoetan eta instalazio domotikoetan, ezarritako
kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI4.1 Kableak pasatzeko gidaria hodian sartzen da, eta kableak mailaka finkatuz prestatzen da.
BI4.2 Kableak hodian sartzen dira, gidariari beste muturretik tiratzen zaio kableen ezaugarriei lermarik edo
aldaketarik eragin gabe, eta kableak moztu aurretik kable-soberakina (koka) uzten da bi muturretan konexioeragiketetarako.
BI4.3 Kableak hodien barruan jartzen dira haien ezaugarriei lermarik edo aldaketarik eragin gabe eta elementu
osagarriak (katuak, barrak eta abar) erabiliz kable-harilak manipulatzeko, eta kanalizazioaren ezaugarrien arabera
(bridak eta abar) finkatzen dira.
BI4.4 Kableak ezarritako prozedurari jarraituz etiketatzen dira.
BI4.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI4.6 Kableak jartzeko lan guztietan, segurtasun-arauak aplikatzen dira.
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LB5: Eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoetako eta instalazio domotikoetako mekanismoak eta elementuak
muntatzea, finkatzea eta konektatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI5.1 Zenbait piezatan hornitutako mekanismo elektrikoak (etengailuak, kommutadoreak eta abar) eta
instalazioetako elementuak (luminariak, entxufeak eta abar) muntatzeko argibideen arabera mihiztatzen dira.
BI5.2 Instalazioetako mekanismoak (etengailuak, kommutadoreak eta abar) nahiz elementuak (luminariak, entxufeak
eta abar) eta haiei eusteko elementuak zuinketan adierazitako lekuetan jartzen, finkatzen eta konektatzen dira, lotura
mekanikoa, kontaktu elektriko ona eta kalitate estetikoa bermatuz.
BI5.3 Instalazio automatizatuetako elementuak (sentsoreak, eragingailuak eta abar) eta haiei eusteko elementuak
zuinketan adierazitako lekuetan jartzen, finkatzen eta konektatzen dira, lotura mekanikoa, kontaktu elektriko ona eta
kalitate estetikoa bermatuz.
BI5.4 Ezarritako prozedurari jarraituz etiketatzen dira horren beharra duten ekipoak.
BI5.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI5.6 Segurtasun-arauak hartzen dira kontuan instalazio-mekanismoak eta -elementuak muntatzeko, finkatzeko eta
konektatzeko lan guztietan.
LB6: Eraikinetako tentsio baxuko instalazio elektrikoak eta instalazio domotikoak konpontzen laguntzea, ezarritako
kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI6.1 Instalazioen, koadroen eta osagaien disfuntzioa ikuskapen bisualak eginez eta/edo oinarrizko neurketa
elektrikoen bidez egiaztatzen da.
BI6.2 Hondatutako elementua eta/edo instalazioaren zati bat ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-segida
egokia erabiltzen da, eta instalazioaren funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen dira.
BI6.3 Instalazioaren edo haren elementuen egoera proba funtzionalak eta/edo oinarrizko neurketa elektrikoak eginez
ezagutzen da.
BI6.4 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI6.5 Instalazioa konpontzeko lan guztietan, segurtasun-arauak aplikatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Mekanizazio-lanak egiteko makinak (zulatzeko
makina, puntzonatzeko makina, errematxatzeko makina, hariztatzeko makina, etab.). Segurtasun eta babes
elektrikorako ekipoak (norbera babesteko arropak eta ekipoa: oinetakoak, eskularruak, kaskoa, etab.)..

Lanaren produktuak edo emaitza
Eraikinetako behe-tentsioko instalazio elektrikoak. Eraikinetako instalazio domotikoak

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-aginduak. Erabilerari eta arriskuen prebentzioari buruzko eskuliburua. Muntaketarako jarraibideak. BTAEa.

2

2. gaitasun-atala:
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO ERAGIKETAK
EGITEA
Kodea: UC0817_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kanalizazioak, hodiak eta euskarriak muntatzeko behar diren material, erreminta eta ekipoak prestatzea, biltzea
eta banatzea, telekomunikazio-azpiegituren instalazioetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako
jarraibideak betez.
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BI1.1 Materiala, erremintak eta ekipoak jasotako argibideen arabera biltzen dira.
BI1.2 Obrako banaketa agindutako denboran eta moduan egiten da.
BI1.3 Hodiak, kanalizazioak, erretiluak, euskarriak eta antzekoak material-motaren (PVC, malgua, erretiluak eta
abar) arabera prestatzen dira, eta instalazioaren trazadurari egokitzen zaizkio, aintzat hartuz tarteen luzerak,
norabide-aldaketak, horma-igarotzeak, kurbadura-erradioak eta abar.
BI1.4 Materiala prestatzean, biltzean eta banatzean, segurtasun-arauak betetzen dira.
LB2: Hodiak, kanalizazioak, euskarriak eta erregistroak kokatzea eta finkatzea telekomunikazio-azpiegituren
instalazioetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI2.1 Instalazioaren trazadura baliabide egokiak erabiliz eta muntatzeko jarraibideak betez markatzen da.
BI2.2 Igarotze-zuloak, erretenak eta kaxa-zuloak hodien, kanalizazioen eta kaxen tamainaren arabera aldatzen dira,
beharrezkoa bada.
BI2.3 Elementuak finkatzeko zuloak adierazitako lekuan egiten dira, zulatu beharreko dimentsio eta materialarentzat
egokia den prozedura eta erreminta erabiliz.
BI2.4 Kanalizazioak, hodiak eta kaxak zuinketan adierazitako lekuan jartzen dira eta/edo finkatu beharreko
kanalizazio, hodi edo kaxarentzat egokiak diren eusteko elementuak (bridak, grapak eta abar) erabiliz finkatzen dira.
BI2.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI2.6 Segurtasun-arauak kanalizazioak, euskarriak, hodiak eta erregistroak jartzeko eta finkatzeko lan guztietan
hartzen dira kontuan.
LB3: Telekomunikazio-azpiegituren instalazioetako elementuak muntatzeko armairuak (rackak) eta erregistroak
prestatzen laguntzea, maila goragoko teknikari batek gainbegiratuta eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak
betez.
BI3.1 Zenbait piezatan hornitutako armairuak muntaketa-argibideen arabera muntatzen dira.
BI3.2 Erregistro eta armairu barruko ekipoak (hubak, anplifikadoreak, elikadura-iturriak eta abar) eta elementuak
adierazitako lekuan eta baliabide egokiekin finkatzen dira, eta haien lotura mekanikoa bermatzen da.
BI3.3 Kableak prestatzeko eragiketa osagarriak (orraztea, zintaztatzea, multzokatzea, mazoz jotzea eta abar)
kableen ezaugarriak aldatu gabe eta muntatzeko argibideen arabera egiten dira.
BI3.4 Armairuetako ekipoak eta elementuak zehaztutako kategoriako kable homologatuak erabiliz eta kontaktu
elektriko ona lortuz konektatzen dira.
BI3.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.6 Armairuak prestatzeko lan guztietan, segurtasun-arauak aplikatzen dira.
LB4: Kableak jartzea eraikinetako telekomunikazio-azpiegituren instalazioetan, ezarritako kalitate- eta segurtasunkondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI4.1 Kableak pasatzeko gidaria hodian sartzen da, eta kableak mailaka finkatuz prestatzen da.
BI4.2 Kableak (kable koaxiala, pare-kablea, zuntz optikoa eta abar) hodian sartzen dira, gidariari beste muturretik
tiratzen zaio kableen ezaugarriei lermarik edo aldaketarik eragin gabe, eta kableak moztu aurretik kable-soberakina
(koka) uzten da bi muturretan konexio-eragiketetarako.
BI4.3 Kableak hodien barruan jartzen dira haien ezaugarriei lermarik edo aldaketarik eragin gabe eta elementu
osagarriak (katuak, barrak eta abar) erabiliz kable-harilak manipulatzeko, eta kanalizazioaren ezaugarrien arabera
(bridak eta abar) finkatzen dira.
BI4.4 Kableak ezarritako prozedurari jarraituz etiketatzen dira.
BI4.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI4.6 Kableak jartzeko lan guztietan, segurtasun-arauak aplikatzen dira.
LB5: Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituren instalazioetako elementuak eta ekipoak muntatzen eta finkatzen
laguntzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta emandako jarraibideak betez.
BI5.1 Zenbait piezatan hornitutako (lurreko nahiz satelite bidezko) irrati- eta telebista-antenak, mastak, dorretxoak,
euste-sistemak eta abar muntatzeko argibideak eta segurtasun-kondizioak betez muntatzen eta finkatzen dira.
BI5.2 Instalazioetako elementuak eta ekipoak (sonorizazioa, bideo-atezaintzako sistema, telefonia eta abar)
adierazitako lekuetan (kanpoan nahiz barruan) jartzen, finkatzen eta konektatzen dira, lotura mekanikoa, kontaktu
elektriko ona eta kalitate estetikoa bermatuz.
BI5.3 Ezarritako prozedurari jarraituz etiketatzen dira horren beharra duten ekipoak.
BI5.4 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI5.5 Segurtasun-arauak elementuak eta ekipoak muntatzeko eta finkatzeko lan guztietan hartzen dira kontuan.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, kable-sargailua, katigatzeko erreminta, etab.). Lan
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Segurtasun eta babes elektrikorako ekipoak
(norbera babesteko arropak eta ekipoa: oinetakoak, sokak, arnesak, eskularruak, kaskoa, etab.).

Lanaren produktuak edo emaitza
Eraikinetako telekomunikazio-instalazioak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-aginduak. Erabilerari eta arriskuen prebentzioari buruzko eskuliburua. Muntaketarako jarraibideak.
.
.

13

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
Profesionaltasun-ziurtagiria

14

Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketa osagarriak

III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ERAIKINETAKO TENTSIO BAXUKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOAK ETA INSTALAZIO DOMOTIKOAK MUNTATZEKO
ERAGIKETAK
2. prestakuntza-modulua:
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO
ERAGIKETAK
3. prestakuntza-modulua:
ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO
ERAGIKETA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
15

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
Profesionaltasun-ziurtagiria

1

1. prestakuntza-modulua:
ERAIKINETAKO TENTSIO BAXUKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK ETA
INSTALAZIO DOMOTIKOAK MUNTATZEKO ERAGIKETAK
Kodea: MF0816_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0816_1 Eraikinetan tentsio baxuko instalazio elektrikoak eta instalazio

domotikoak muntatzeko eragiketak egitea

Iraupena: 150 ordu
1.1. prestakuntza-atala
ERAIKINETAKO BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOETAKO
ELEMENTUEN ETA EKIPOEN MUNTAKETA
Kodea: UF0538
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, eraikinetako behe-tentsioko instalazio elektrikoei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Eraikinetako instalazio elektrikoak konfiguratzen dituzten elementuak identifikatzea, haiek instalazioan duten
funtzioarekin erlazionatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI1.1 Eraikinetako instalazio elektrikoak konfiguratzen dituzten elementu ohikoenen katalogoak eta argazkiak oinarri
hartuta:
- Kanal- edo hodi-mota bakoitzerako finkatze-euskarriak eta -osagarriak identifikatzea.
- Kaxak eta erregistroak identifikatzea, instalazioan izango duten erabileraren arabera.
- Eroale-motak identifikatzea eta haien ezaugarri nagusiak (sekzioa, isolamendua, taldekatzea, kolorea eta abar)
nahiz instalazio elektrikoetako erabilera deskribatzea.
- Mekanismoak (etengailuak, kommutadoreak, korronte-hartuneak, etab.) funtzioaren eta kokatzeko moduaren
(horman sartuta edo gainazalean jarrita) arabera identifikatzea.
- Luminariak eta osagarriak motaren (fluoreszentea, halogenoa eta abar) eta jarriko diren lekuaren arabera
identifikatzea.
EI1.2 Behe-tentsioko instalazio elektriko batean edo biltegian:
- Kanalak eta hodiak identifikatzea, haien ezaugarriak deskribatuz eta instalazioan erabiliko diren moduaren
(horman sartuta edo gainazalean jarrita) arabera.
- Kanal- edo hodi-mota bakoitzerako finkatze-euskarriak eta -osagarriak identifikatzea.
- Kaxak eta erregistroak identifikatzea, instalazioan izango duten erabileraren arabera.
- Eroale-motak identifikatzea eta haien ezaugarri nagusiak (sekzioa, isolamendua, taldekatzea, kolorea eta abar)
nahiz instalazio elektrikoetako erabilera deskribatzea.
- Mekanismoak (etengailuak, kommutadoreak, korronte-hartuneak, etab.) funtzioaren eta kokatzeko moduaren
(horman sartuta edo gainazalean jarrita) arabera identifikatzea.
- Luminariak eta osagarriak motaren (fluoreszentea, halogenoa eta abar) eta jarriko diren lekuaren arabera
identifikatzea.
A2: Eraikin batean behe-tentsioko instalazio elektriko bateko kanalizazioak, euskarriak eta kaxak muntatzea, norbera
babesteko arauak eta erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI2.1 Hodiak kurbatzeko teknikak deskribatzea, eta hodi-motaren arabera (PVCzko hodiak, hodi metalikoak eta abar)
erabili ohi diren erreminta eta prozedurak adieraztea.
EI2.2 Hodiak eta kanalizazioak lotzeko erabiltzen diren teknikak eta elementuak deskribatzea.
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EI2.3 Hodiei eta kanalizazioei eusteko teknikak (tako nahiz torlojuak, bridak, grapak, finkapen kimikoak eta abar
erabiliz) deskribatzea.
EI2.4 Etxebizitza edo lokal bateko instalazio elektrikoa muntatzean:
- Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta adieraztea etxebizitza edo lokal baten krokisean.
- Kanalizazioen eta kaxen kokalekua adieraztea.
- Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera.
- Kaxak eta kanalizazioak kokatzeko zuloak eta kaxa-zuloak prestatzea.
- Erabili behar diren kanalizazioak eta materialak prestatzea eta/edo mekanizatzea, beharrezko prozedurei
jarraikiz.
- Teknika eta osagai egokiekin eta segurtasun-arauak betez zuloak egitea.
- Elementuak, kaxak, hodiak eta abar muntatzea, finkapen mekaniko egokia eta kalitate estetikoa ziurtatuz.
- Segurtasun-arauak aplikatzea.
A3: Eraikin bateko instalazio elektrikoa muntatzeko kableak jartzea, norbera babesteko arauak eta erabilitako materialen
segurtasun-arauak betez.
EI3.1 Eroale-motak deskribatzea, instalazioan erabiliko diren moduaren arabera (hari bakarreko kableak, hari askoko
kableak, mahukak, barrak eta abar).
EI3.2 Kableak pasatzeko gidari mota ohikoenak zerrendatzea eta kableak gidariari lotzeko modu onena adieraztea.
EI3.3 Kableak hodi bidez jartzean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eragiketa hauek egitea:
- Hodia eta haren muturrak identifikatzea.
- Kableak pasatzeko gidari egokia (nylonezkoa eta metalikoa, besteak beste) hodian sartzea.
- Kableak pasatzeko gidariari kablea mailaka eta egoki lotzea.
- Kableak pasatzeko gidariari tira egitea —kablea askatu edo kaltetu gabe—, kablea hodiaren beste muturretik
berreskuratu arte.
- Kablea moztea, eta koka delakoa uztea kablearen bi muturretan.
- Kablea ezarritako prozeduraren arabera etiketatzea.
- Segurtasun-arauak aplikatzea.
A4: Eraikin batean instalazio elektrikoetako mekanismoak eta elementuak muntatzea, norbera babesteko arauak eta
erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI4.1 Eraikinetako instalazio elektrikoetan erabiltzen diren mekanismoak eta elementuak (etengailuak, kommutadoreak
eta abar) deskribatzea.
EI4.2 Eraikin bateko instalazio elektriko bateko mekanismoak eta elementuak muntatzean:
- Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak mihiztatzea.
- Kableak identifikatzea, koloreak eta etiketak oinarritu hartuta.
- Aparatuak edo mekanismoak dagokien kokalekuan jartzea eta finkatzea.
- Kableak eta mekanismo nahiz aparatu elektrikoak konektatzea, kontaktu elektrikoa ona dela eta kablea eta
aparatu edo mekanismoa bat datozela ziurtatuz.
- Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
- Segurtasun-arauak aplikatzea.
A5: Eraikinetako instalazio elektrikoetako elementu matxuratuak ordeztea.
EI5.1 Eraikinetako instalazio elektrikoetako matxura tipoak deskribatzea.
EI5.2 Eraikin bateko instalazio elektriko batean —egiazko elementuak eta gezurrezko matxurak dituena—, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela:
- Disfuntzioa ikusiz edo funtzionalki egiaztatzea.
- Pertsonentzat eta instalazioentzat arriskurik ez dagoela ziurtatzea.
- Hondatutako elementua ordeztea edo funtzionamendu-kondizioak berriz jartzea, ezarritako prozeduraren
arabera.
- Instalazioaren funtzionamendua berrezarri dela ikusiz edo funtzionalki egiaztatzea.
- Segurtasun-arauak aplikatzea.

Edukiak:
1. Ezaugarri elektrikoak eta magnitudeen neurriak.
Magnitude elektrikoak: Tentsioa. Intentsitatea. Erresistentzia. Potentzia.
Magnitude elektrikoen neurketa:
Polimetroaren maneiua.
Pintza anperimetrikoaren maneiua.
Isolamendu- eta jarraitutasun-neurriak.
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2. Instalazio elektriko bateko elementuak eta ekipoak.
Kanalizazioak eta hodiak: Motak eta ezaugarriak.
Instalazio-sistemak: Babes-hodien azpian. Hormen gainean. Lurpean. Airean. Babes-kanaletetan. Molduren
azpian.
Eroale elektrikoak: Eroale isolatuak. Eroale biluziak. Eroale zurrunak. Eroale malguak.
Eroale hartzaileak.
Barrualdea/kanpoaldea argiztatzeko elementuak:
Elementu berotzaileak.
Motorrak.
Seinaleztapen-elementuak.
Maniobra-elementuak: Ebakigailuak. Sakagailuak. Etengailuak. Kommutadoreak. Telerruptoreak.
Konexio-elementuak: Entxufe-oinarria, larakoak, punta-terminalak, konexio-blokea, konexio-titarea, konexio-kaxa.
Seinaleztapen-elementuak: seinaleztapen- eta identifikazio-zenbakiak eta seinaleztapen- eta identifikazio-bandak.
Babes- eta segurtasun-elementuak: Etengailu diferentziala, etengailu magnetotermikoa, gaintentsio-babesa, lurreko
linea.
Erreminta oinarrizkoak eta espezifikoak.
Instalazioen zatiak:
Hargunea.
Babes-kaxa.
Elikadura-linea.
Konexio-kaxa.
Kontagailuak.
Banakako deribazioa.
Aginte- eta babes-koadroa.
Barne-zirkuituak.
Instalazio elektriko moten identifikazioa:
Etxebizitza barruko instalazioak (elektrifikazio-maila. Zirkuituak).
Lur-konexioko instalazioak.
Eremu komunetako instalazioak.
Ezaugarri bereziko lokaletako instalazioak: hezeak, bustiak, korrosio-arriskua dutenak eta hautsez beteak.

3. Eraikinetako instalazio elektrikoetako elementuen eta ekipoen instalazioa.
Eraikinetako instalazio elektrikoetako elementuen muntaketa:
- Hodiak, erregistroak, kanalizazioak, erretiluak eta euskarriak (prestaketa, mekanizazioa eta muntaketa).
- Eroaleak (prestatzea eta jartzea).
- Koadroak, armairuak, neurtzeko ekipoak.
- Kontrol-, maniobra-, konexio- nahiz babes-elementuak eta hargailuak.
Erreminten eta ekipoen erabilera, maneiua eta mantentze-lanak:
- Erreminta elektrikoak erabiltzeko eta maneiatzeko prozedurak.
- Instalazio elektrikoetan baliatzen diren ekipoak erabiltzeko eta maneiatzeko prozedurak. Erabilerari eta mantentzelanei buruzko eskuliburuak erabiltzea eta interpretatzea.
- Erreminta eta ekipo elektrikoak biltegiratzeko eta haien mantentze-lanak egiteko jarraibideak.

4. Eraikinetako instalazio elektrikoetako elementu matxuratuen ordezkapena.
Instalazio bateko matxura tipikoen deskribapena.
Matxuraren bat gertatzen denean jarduteko prozedura.
Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak (polimetro digitala edo analogikoa, pintza anperimetrikoa eta jarraitutasunneurgailua).
Osagai elektrikoak desmuntatzeko eta muntatzeko sekuentziak.

1.2. prestakuntza-atala
ERAIKINETAKO INSTALAZIO DOMOTIKOEN MUNTAKETA
Kodea: UF0539
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Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, eraikinetako instalazio domotikoei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio domotiko motak identifikatzea, haiek konfiguratzen dituzten ekipo eta elementuak bereiztea, haiek instalazioan
duten funtzioarekin erlazionatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI1.1 Eraikinetako instalazio domotikoak konfiguratzen dituzten sistema domotiko ohikoenen katalogoak eta argazkiak
oinarri hartuta:
Instalazio domotiko mota bakoitza osatzen duten elementuak eta ekipoak identifikatzea.
Instalazio domotiko mota bakoitzean erabiltzen den sinbologia identifikatzea.
Instalazio domotikoa egiteko behar diren erremintak identifikatzea.
EI1.2 Instalazio domotiko batean edo biltegian:
Instalazio domotiko mota bakoitza osatzen duten elementuak identifikatzea.
Instalazio domotiko mota bakoitzean erabiltzen den sinbologia identifikatzea.
Instalazio domotikoa egiteko behar diren erremintak identifikatzea.
A2: Eraikin batean instalazio domotikoetako mekanismoak eta elementuak instalatzea, norbera babesteko arauak eta
erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI2.1 Eraikin bateko instalazio domotikoetan erabiltzen diren ekipoak eta elementuak bereiztea.
EI2.2 Eraikin batean instalazio domotiko bat —egiazko elementuak dituena— muntatzean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta daudela:
Erabiliko diren elementuak prestatzea.
Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak mihiztatzea.
Kableak identifikatzea, etiketak oinarritu hartuta.
Sentsoreak eta eragingailuak dagokien kokalekuan jartzea eta finkatzea.
Kableak instalazioko ekipo eta elementuekin konektatzen laguntzea.
Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
Segurtasun-arauak aplikatzea.
A3: Eraikinetan instalazio domotikoetako matxuratutako elementuak ordezkatzea, norbera babesteko arauak eta erabilitako
materialen segurtasun-arauak betez.
EI3.1 Eraikin bateko instalazio domotiko batean —egiazko elementuak dituena—, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
daudela:
Disfuntzioa ikusiz egiaztatzea.
Pertsonentzat eta instalazioentzat arriskurik ez dagoela ziurtatzea.
Hondatutako elementua ordeztea edo funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen laguntzea, ezarritako
prozeduraren arabera.
Instalazioaren funtzionamendua berrezarri dela ikusiz edo funtzionalki egiaztatzea.
Segurtasun-arauak aplikatzea.

Edukiak:
1. Eraikinetan erabiltzen diren sistema domotikoak.
Alderdi hauen arabera erabiltzen diren sistema domotikoak: Segurtasuna. Erosotasuna. Ekonomia.
Sistema domotikoko elementuak: Kontrolagailua. Sentsoreak. Sartzeko interfazea. Irteteko interfazea. Eragingailuak.
Elikatze-iturria.

2. Eraikinetako instalazio domotikoetako elementuen muntaketa.
Sistema domotikoko eroaleak prestatuta eta jarrita.
Sentsoreen eta eragingailuen muntaketa.
Interfazearen eta kontrolagailuaren instalazioa.

3. Instalazio domotikoetako elementuen konexioa.
Konexio-prozedurak.
Sentsoreen konexioa.
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Eragingailuen konexioa.
Kontrol-ekipoaren konexioa.

4. Instalazio domotikoetako elementu matxuratuen ordezkapena.
Instalazioko matxura tipikoen ezaugarriak.
Matxuren tipologia:
Sentsoreen eta eragingailuen matxurak.
Kontrol-sistemaren matxurak.
Elementu matxuratuak ordezkatzeko prozedurak.
Instalazioaren funtzionamendua berrezartzeko prozedurak.

1.3. prestakuntza-atala
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ERAIKINETAN
INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK
MUNTATZEKO ERAGIKETETAN (ZEHARKAKOA)
Kodea: UF0540
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenarekin, eraikinetako instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen teknikarien eta erabiltzaileen
segurtasunari eta arriskuen prebentzioari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak
zehaztea.
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.
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A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena
babestekoak aztertzea.
EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:
Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.
Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan
dutenak eramatea.
A3: Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketari buruzko segurtasun-neurriak eta arriskuak
prebenitzeko neurriak aztertzea.
EI3.1 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketaren lan-arriskuak identifikatzea eta
ebaluatzea.
EI3.2 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketaren lan-arriskuak eraikin-motaren eta laneremuaren arabera identifikatzea eta erlazionatzea.
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EI3.3 Korronte elektrikoak organismoan dituen eraginak deskribatzea.
EI3.4 Lan elektrikoak egiteko lege-araudiak eta oinarrizko eskakizunak deskribatzea.
EI3.5 Arrisku elektrikoak saihesteko, txikitzeko eta zuzentzeko prebentzio- eta zuzenketa-neurriak zehaztea.
EI3.6 Arrisku elektrikoak saihesteko edo txikitzeko material eta ekipo elektrikoek izan behar dituzten ezaugarri
nagusiak deskribatzea.
EI3.7 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketako istripuen kasu praktikoan jokatzeko,
lehen sorospenak emateko eta istripua izan dutenak garraiatzeko protokoloak deskribatzea.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak.
Lana eta osasuna. Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia
batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: Babes kolektiboa. Banakako babesa.

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
Istripu-motak.
Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntza. Sorospena. Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

4. Prebentzioa eta segurtasuna instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketan.
Instalazioetako babes-elementuak.
Arriskuak eta prebentzio-neurriak identifikatzea:
Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Urrezko bost arauak.
Altueran egiten den lana.
Eremu hezeetan egin diren lanak.
Tentsioarekin egiten diren lanak.
Leherketa-arriskua duten lekuetan egiten diren lanak.
Elektrizitate estatikoa. Deskarga elektrikoak.
Maiztasun elektrikoak. Kontaktu elektriko zuzenak.
Zeharkako kontaktu elektrikoak.

2

2. prestakuntza-modulua:
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO ERAGIKETAK
Kodea: MF0817_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0817_1 Telekomunikazio-instalazioak muntatzeko eragiketak egitea
Iraupena: 180 ordu
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2.1. prestakuntza-atala
ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOETAKO OINARRIZKO
ELEMENTUEN ETA EKIPOEN EZAUGARRIAK ADIERAZTEA
Kodea: UF0541
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Telekomunikazio-instalazio motak ezagutzea, eta haiek osatzen dituzten elementuen eta haien oinarrizko ezaugarrien
nahiz funtzionaltasunaren arabera desberdintzea.
EI1.1 Eraikin bateko telekomunikazio-instalazio bateko elementuak (kanalizazioak, kableak, antenak, armairuak edo
rackak, kaxak eta abar) identifikatzea, katalogoetan eta/edo egiazko elementuetan oinarrituta.
EI1.2 Kanalizazioak (kanalak, erretiluak, hodiak eta abar) sailkatzea eta haien erabilera tipikoarekin erlazionatzea.
EI1.3 Eroaleak (kobrezko parea, kable koaxiala, zuntz optikoa eta abar) sailkatzea eta instalazioetan duten erabilera
adieraztea.
EI1.4 Kaxen tipologia (erregistroak, armairuak, rackak, gainazaleko kaxak, horman sartzeko kaxak eta abar) zehaztea
eta haien erabilerarekin erlazionatzea.
A2: Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen diren elementu osagarri eta erreminta motak (finkapenak, kanalizazioak,
eroaleak, kaxak, mastak, dorretxoak, BAT, konexio-blokeak eta abar) identifikatzea.
EI2.1 Kanalizazioen eta ekipoen finkapen-motak (takoak, bridak, azkoinak, grapak eta abar) identifikatzea eta finkatu
beharreko elementuarekin erlazionatzea.
EI2.2 Kanalizazioak (kanalak, erretiluak, hodiak eta abar) ezaugarrien eta erabileraren arabera sailkatzea.
EI2.3 Eroaleak (kable koaxiala, zuntz optikoa, polobakarrak, multipolarrak, kobrezko pareak eta abar) behar bezala
manipulatzea eta erabiltzea, haien ezaugarrien eta instalazio-topologiaren arabera.
EI2.4 Eroaleak (kobrezko parea, zuntz optikoa, hari askoko kablea eta abar) eta terminalak (CEI, RJ11 eta RJ45,
besteak beste) behar bezala prestatzea eta erabiltzea, haien ezaugarrien, instalazio-topologiaren eta konexiosistemaren arabera.
EI2.5 Kaxak (erregistroak, armairuak, rackak, gainazaleko kaxak, horman sartzeko kaxak eta abar) bereiztea eta haien
erabilerarekin erlazionatzea.
EI2.6 Instalazioko elementu osagarriak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak, kaxak eta abar) muntatzeko erabili
beharreko erremintak identifikatzea.
EI2.7 Instalazioko elementu osagarriak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak, kaxak, mastak, dorretxoak, konexioblokeak eta abar) muntatzeko hartu beharreko segurtasun-neurriak identifikatzea.
A3: Megafonia- eta sonorizazio-instalazio batean erabiltzen diren elementu-motak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak,
kaxak, mikrofonoak, bozgorailuak, anplifikadoreak eta abar) eta erremintak identifikatzea.
EI3.1 Kanalizazio-mota (kanalak, erretiluak, hodiak eta abar) eta kaxak (erregistroak, gainazaleko kaxak, horman
sartzeko kaxak eta abar) finkapen-sistemarekin (takoak, bridak, torlojuak, azkoinak, grapak eta abar) erlazionatzea.
EI3.2 Instalazioko elementu osagarriak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak, kaxak eta abar) muntatzeko erabili
beharreko erremintak identifikatzea.
EI3.3 Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak muntatzean:
Terminalak eta eroaleak mihiztatzea.
Kableak identifikatzea, erabilera oinarritu hartuta.
Ekipoak eta elementuak (mikrofonoak, bozgorailuak, anplifikadoreak eta abar) dagokien kokalekuan jartzea eta
finkatzea.
Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
EI3.4 Instalazioko elementu osagarriak muntatzeko hartu beharreko segurtasun-neurriak ezagutzea.
A4: Sarbidea kontrolatzeko instalazio edo sistemetan erabiltzen diren elementu-motak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak,
kaxak, kaleko plakak, interfonoak, ate-irekitzekoak eta abar) eta erremintak identifikatzea.
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EI4.1 Kanalizazioen eta ekipoen finkapen-motak (takoak, bridak, azkoinak, grapak eta abar) identifikatzea eta finkatu
beharreko elementuarekin erlazionatzea.
EI4.2 Kanalizazioak (kanalak, erretiluak, hodiak eta abar) eta kaxak (erregistroak, gainazaleko kaxak, horman sartzeko
kaxak eta abar) erabileraren arabera sailkatzea.
EI4.3 Instalazioko elementu osagarriak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak, kaxak eta abar) muntatzeko erabili
beharreko erremintak identifikatzea.
EI4.4 Eraikin batean bideo-atezaintzako instalazio bat muntatzean:
Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak mihiztatzea.
Kableak identifikatzea, etiketak oinarritu hartuta.
Ekipoak eta elementuak (atezainak, bideo-atezainak, interfonoak eta abar) dagokien kokalekuan jartzea eta
finkatzea.
Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
EI4.5 Instalazioko elementu osagarriak (finkapenak, kanalizazioak, eroaleak, kaxak eta abar) muntatzeko hartu
beharreko segurtasun-neurriak ezagutzea.

Edukiak:
1. Telekomunikazio-instalazio motak.
Irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazioak.
Telefonia-seinaleen eta sare lokalen instalazioak.
Kable bidez telekomunikazio-seinaleak banatzeko instalazioak.
Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak.
Atezain elektronikoko sistemen, bideo-atezaintzako sistemen eta sarbidea kontrolatzeko sistemen instalazioak.

2. Irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazioak.
Irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazioetan erabiltzen diren kanalizazio-, eroale-, armairu-,
rack kaxa eta elementu osagarri moten identifikazioa.
Seinaleak hartzeko elementuen (FM antenak, UHF antenak eta satelite bidezkoak) sailkapena, erabileraren,
kokalekuaren eta formaren arabera.
Abiapuntuko elementuen (anplifikadoreak, nahasgailuak, iragazkiak eta abar) eta banaketa-elementuen
(banagailuak, deribatzaileak, erabiltzaileen sarbide-puntuak) identifikazioa.
Abiapuntuko elementuen (anplifikadoreak, nahasgailuak, iragazkiak eta abar) eta banaketa-elementuen
(banagailuak, deribatzaileak, erabiltzaileen sarbide-puntuak) kokalekua.

3. Telefonia-instalazioak eta sare lokalen instalazioak.
Kanalizazio-, eroale-, armairu-, kaxa- eta elementu osagarri moten identifikazioa, erabileraren eta kokalekuaren
arabera.
Banaketa-elementuen (interkonexio-blokeak, banaketa-blokeak, erabiltzaileen sarbide-puntuak, BAT,
telefonoguneak) sailkapena, kokalekuaren arabera.
Elikadura-sareko elementuen (konexio-blokeak, eroaleak, konexio-kaxak eta abar) identifikazioa, erabileraren eta
kokalekuaren arabera.

4. Kable bidez banatutako seinaleen instalazioak.
Kable-seinaleak banatzeko erabilitako eroaleen (zuntz optikoa, kable koaxialak, multiparea) identifikazioa.
Kable-seinalearen sarrerako gailuen eta kaxen (Telekomunikazio Instalazioen Beheko Esparrua, erregistro nagusia)
kokalekua.
Kable-seinalea eraikinean banatzeko hodien eta erregistroen identifikazioa.

5. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak.
Megafonia- eta sonorizazio-instalazio bat osatzen duten elementuen (musika-iturriak, mikrofonoak, bozgorailuak,
anplifikadoreak eta abar) kokalekua.
Kanalizazio-, eroale-, kaxa- eta elementu osagarri motak desberdintzea, erabileraren eta kokalekuaren arabera.
Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako terminalak ekipoetan mihiztatzea, erabileraren arabera.
Kaxak mekanizatzea eta kokatzea.
Edergarriei edo tapei akabera ematea eta dagokien lekuan jartzea.

6. Sarbidea kontrolatzeko sistemen instalazioak.
Sarbidea kontrolatzeko instalazio bat osatzen duten elementuen (kaleko plakak, erabiltzaile-terminalak, elikaduraiturria, ate-irekitzekoak eta abar) sailkapena eta identifikazioa.
Sarbidea kontrolatzeko instalazioak osatzen dituzten elementuen (kaleko plakak, interfonoak, kamerak eta abar)
prestaketa eta mihiztaketa.
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Sarbidea kontrolatzeko instalazioak osatzen dituzten elementuen kokalekua adieraztea.
Kanalizazio-, eroale-, kaxa- eta elementu osagarri motak desberdintzea, erabileraren eta kokalekuaren arabera.
Kaxak mekanizatzea eta kokatzea.
Ekipoak eta elementuak (kaleko plakak, interfonoak, elikadura-iturriak, ate-irekitzekoak eta abar) finkatzea eta
muntatzea.
Edergarriei edo tapei akabera ematea eta dagokien lekuan jartzea.

2.2. prestakuntza-atala
ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOETAKO ELEMENTUEN ETA
EKIPOEN MUNTAKETA
Kodea: UF0542
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
telekomunikazio-instalazioen muntaketari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Telekomunikazio-instalazio batean kanalizazioak, euskarriak eta armairuak instalatzea, norbera babesteko arauak eta
erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI1.1 PVCzko hodiak, hodi metalikoak eta abar kurbatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea eta kasu bakoitzean
erabiltzen diren erremintak eta haien erabilera adieraztea.
EI1.2 Hodiak eta kanalizazioak lotzeko erabiltzen diren teknikak eta elementuak deskribatzea.
EI1.3 Instalazioetako hodiak, kanalizazioak, ekipoak eta elementuak eusteko eta finkatzeko teknikak (tako, torloju,
brida, grapa eta finkapen kimiko bidez, besteak beste) deskribatzea.
EI1.4 Rack delakoak muntatzeko fase tipikoak deskribatzea.
EI1.5 Eraikin batean telekomunikazio-instalazio bat muntatzean:
Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera.
Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta adieraztea eraikinaren edo erakin-zatiaren krokisean.
Kanalizazioen eta kaxen kokalekua adieraztea.
Kaxak eta kanalizazioak kokatzeko zuloak eta kaxa-zuloak prestatzea.
Kanalizazioak eta kaxak prestatzea eta/edo mekanizatzea.
Armairuak (rackak) muntatzea.
Elementuak finkatzeko zuloak teknika eta osagarri egokiekin egitea, segurtasun-arauak betez.
Elementuak, kaxak, hodiak eta abar muntatzea, finkapen mekaniko egokia ziurtatuz.
Segurtasun-arauak aplikatzea.
A2: Eraikin bateko telekomunikazio-azpiegituren instalazioak muntatzeko kableak jartzea, norbera babesteko arauak eta
erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI2.1 Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen diren eroaleak (pare-kableak, kable koaxiala, zuntz optikoa eta abar)
deskribatzea.
EI2.2 Kableak pasatzeko gidari mota ohikoenak zerrendatzea eta kableak gidariari lotzeko modu onena adieraztea.
EI2.3 Kableak hodi bidez jartzean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Hodia eta haren muturrak identifikatzea.
Kableak pasatzeko gidaria hodian sartzea.
Kableak pasatzeko gidariari kablea mailaka eta egoki lotzea.
Kableak pasatzeko gidariari tira egitea, kablea askatu edo kaltetu gabe.
Kablea moztea, eta koka delakoa uztea kablearen bi muturretan.
Kablea ezarritako prozeduraren arabera etiketatzea.
Segurtasun-arauak aplikatzea.
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A3: Eraikinetan telekomunikazio-azpiegituren instalazioetako elementuak eta ekipoak instalatzea.
EI3.1 Eraikin batean irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazio bat muntatzean:

Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazioak
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Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak mihiztatzea.
Kableak identifikatzea, etiketak oinarritu hartuta.
Ekipoak eta elementuak (antenak, anplifikadoreak eta abar) dagokien kokalekuan jartzea eta finkatzea.
Kableak ekipo eta elementuekin konektatzea.
Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
Segurtasun-arauak aplikatzea.
EI3.2 Eraikin batean telefonia-instalazio bat muntatzean:
Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak mihiztatzea.
Kableak identifikatzea, etiketak oinarritu hartuta.
Ekipoak eta elementuak (telefonoguneak, erabiltzaile-harguneak eta abar) dagokien kokalekuan jartzea eta
finkatzea.
Kableak ekipo eta elementuekin konektatzea.
Edergarriak edo tapak jartzea, beharrezkoa bada.
Segurtasun-arauak aplikatzea.

Edukiak:
1. Kanalizazioen prestaketa.
Kanalizazio elektriko moten (hodi zurrunak, hodi malguak, kanaletak, erretiluak eta euskarriak) identifikazioa
katalogoetan.
Kanalizazioen ezaugarriak.
Kanalizazio elektrikoetan erabiltzen diren osagaiak eta elementu osagarriak.
Kanalizazioen prestaketa eta mekanizazioa Materialaren balioespen eta hautaketa. Beharrezko erreminten
hautaketa.
Kanalizazioak muntatzeko tekniken aplikazioa: Kokapena: Horma, sabaia, zorua. Osagarriak eta lotura-elementuak.

2. Telekomunikazio-instalazioetako eroaleak.
Eroale-moten (kable koaxiala, pare-kablea, zuntz optikoa eta abar) identifikazioa katalogoetan.
Interkomunikazio-instalazioetan erabiltzen diren eroaleen ezaugarriak.
Eroaleak jartzeko ekipoak erabiltzea eta segurtasun-arauak aplikatzea.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.

3. Telekomunikazio-instalazioetan finkapenak jartzea.
Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen diren finkapen-moten (euskarriak, egiturak, torlojuak, grapak, bridak,
finkapen kimikoak) identifikazioa katalogoetan.
Finkapenen ezaugarriak.
Finkapenak muntatzeko tekniken aplikazioa.

4. Kanalizazioen muntaketa eta eroaleak jartzea.
Kanalizazioak muntatzeko teknikak: Kokapena: Horma, sabaia, zorua. Osagarriak eta lotura-elementuak.
Kanalizazioen kokatze, dimentsionatze eta finkatze egokiaren egiaztapena.
Hodien eta kanalizazioen identifikazioa, geroago eroaleak kanalizatzeko.
Kableak pasatzeko gidaria sartzeko eta eusteko teknikak.
Eroaleak jartzeko teknikak.
Eroaleak etiketatzea.

5. Ekipoen instalazioa eta finkapena, telekomunikazio-instalazioetan.
Ekipoen dokumentazioa eta haiek instalatzeko eta finkatzeko gomendioak interpretatzea.
Telekomunikazio-instalazioetako elementu eta ekipoak finkatzeko teknikak:
Zuloak prestatzea, mekanizazioak egitea eta kaxak nahiz armairuak muntatzea.
Edergarriei edo tapei akabera ematea eta dagokien lekuan jartzea.
Pieza txikiak dituzten ekipoak mihiztatzea.
Telekomunikazio-ekipoak finkatzeko erabiltzen diren materialak eta osagarriak erabiltzea.

6.

Antenen instalazioa eta muntaketa.
Antena bat muntatzeko behar diren materialen eta osagarrien identifikazioa.
Antena osatzen duten elementuen mihiztaketa.
Antenaren kokalekuaren ezarpena.
Antenaren muntaketa: irratiarena, lurreko telebistarena, parabolikoak: Behin-behineko finkapena eta instalazioa.
Orientazioa.
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Altueran egiten diren lanetarako segurtasun-baliabideak eta -ekipoak erabiltzea.

2.3. prestakuntza-atala
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ERAIKINETAN
INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK
MUNTATZEKO ERAGIKETETAN (ZEHARKAKOA)
Kodea: UF0540
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenarekin, eraikinetako instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen teknikarien eta erabiltzaileen
segurtasunari eta arriskuen prebentzioari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak
zehaztea.
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena
babestekoak aztertzea.
EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:
Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.
Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan
dutenak eramatea.
A3: Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketari buruzko segurtasun-neurriak eta arriskuak
prebenitzeko neurriak aztertzea.
EI3.1 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketaren lan-arriskuak identifikatzea eta
ebaluatzea.
EI3.2 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketaren lan-arriskuak eraikin-motaren eta laneremuaren arabera identifikatzea eta erlazionatzea.
EI3.3 Korronte elektrikoak organismoan dituen eraginak deskribatzea.
EI3.4 Lan elektrikoak egiteko lege-araudiak eta oinarrizko eskakizunak deskribatzea.
EI3.5 Arrisku elektrikoak saihesteko, txikitzeko eta zuzentzeko prebentzio- eta zuzenketa-neurriak zehaztea.
EI3.6 Arrisku elektrikoak saihesteko edo txikitzeko material eta ekipo elektrikoek izan behar dituzten ezaugarri
nagusiak deskribatzea.
EI3.7 Instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketako istripuen kasu praktikoan jokatzeko,
lehen sorospenak emateko eta istripua izan dutenak garraiatzeko protokoloak deskribatzea.
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Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak.
Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia
batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: Babes kolektiboa. Banakako babesa.

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
Istripu-motak.
Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntza. Sorospena. Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

4. Prebentzioa eta segurtasuna instalazio elektroteknikoen eta telekomunikazio-instalazioen muntaketan.
Instalazioetako babes-elementuak.
Arriskuak eta prebentzio-neurriak identifikatzea:
Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Urrezko bost arauak.
Altueran egiten den lana.
Eremu hezeetan egin diren lanak.
Tentsioarekin egiten diren lanak.
Leherketa-arriskua duten lekuetan egiten diren lanak.
Elektrizitate estatikoa. Deskarga elektrikoak.
Maiztasun elektrikoak. Kontaktu elektriko zuzenak.
Zeharkako kontaktu elektrikoak.

3

3. prestakuntza-modulua:
ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEKO ERAGIKETA
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0118
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio elektrikoen eta domotikoen elementuak muntatzea eta mekanizatzea.
EI1.1 Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta adieraztea etxebizitza edo lokal baten krokisean.
EI1.2 Kanalizazioen kokalekua adierazten laguntzea.
EI1.3 Erreminta egokiak hautatzen laguntzea, aplikaturiko prozeduren arabera.
EI1.4 Kaxak eta kanalizazioak instalatzeko zuloak eta kaxa-zuloak prestatzea, horretarako erreminta egokiak erabiliz.
EI1.5 Erabili behar diren kanalizazioak eta materialak prestatzea eta/edo mekanizatzea, beharrezko prozedurei
jarraikiz.
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EI1.6 Teknika eta osagai egokiekin eta segurtasun-arauak betez zuloak egitea.
EI1.7 Elementuak, kaxak eta hodiak muntatzen laguntzea, finkapen mekaniko egokia eta kalitate estetikoa ziurtatuz.
A2: Instalazio elektriko eta domotiko bateko mekanismoak eta elementuak instalatzea eta ordezkatzea.
EI2.1 Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak identifikatzea eta mihiztatzea.
EI2.2 Mekanismoak, sentsoreak eta eragingailuak dagokien kokalekuan finkatzea.
EI2.3 Kableak aparatu elektriko eta domotikoetara konektatzen laguntzea eta konexioak identifikatzea, kablea eta
aparatuaren terminala bat datozela aldez aurretik egiaztatzea eta kontaktu elektriko egokia egiten dela ziurtatzea,
indarrean diren segurtasun-arauak betez.
EI2.4 Hondatutako elementuak ordezten laguntzea, instalazioak behar bezala funtziona dezan ezarritako prozedurari
jarraituz.
EI2.5 Instalazioaren funtzionamendua berrezarri dela ikusiz edo funtzionalki egiaztatzen laguntzea.
EI2.6 Segurtasun-arauak eta lan-arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea.
A3: Telekomunikazio-instalazioetako elementuak muntatzea eta mekanizatzea.
EI3.1 Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak identifikatzea eta mihiztatzea.
EI3.2 Kaxak eta kanalizazioak instalatzeko zuloak eta kaxa-zuloak prestatzen laguntzea, horretarako erreminta
egokiak erabiliz.
EI3.3 Kanalizazioak eta kaxak prestatzen eta/edo mekanizatzen laguntzea.
EI3.4 Armairuak (rackak), elementuak, kaxak eta hodiak muntatzen laguntzea, finkapen mekaniko egokia eta kalitate
estetikoa ziurtatuz eta indarrean diren segurtasun-arauak betez.
EI3.5 Ekipoak eta elementuak (antenak, anplifikadoreak eta abar) dagokien kokalekuan finkatzen laguntzea.
EI3.6 Edergarriak eta tapak jartzea.
A4: Eraikin batean bideo-atezaintzako instalazioak muntatzea.
EI4.1 Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak identifikatzea eta mihiztatzea.
EI4.2 Ekipoak instalatzeko zuloak eta kaxa-zuloak prestatzen parte hartzea, horretarako erreminta egokiak erabiliz.
EI4.3 Ekipoak eta elementuak (atezainak, bideo-atezainak, interfonoak) dagokien kokalekuan finkatzen parte hartzea,
indarrean dauden segurtasun-arauak betez.
EI4.4 Instalazioaren funtzionamendu egokia egiaztatzen laguntzea.
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.
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. Instalazio elektrikoetako eta domotikoetako elementuen eta mekanismoen muntaketa eta
mekanizazioa.
Planoan kokalekuak identifikatzea.
Kanalizazioak, euskarriak eta kutxak neurtzea eta mekanizatzea.
Elementuak, kaxak eta hodiak kokatzea, finkapen mekanikoa ziurtatuz.
Zenbait pieza dituzten elementuen eta mekanismoen mihiztatzea.
Gailuak eta mekanismoak dagokien kokalekuan jartzea eta finkatzea.
Eroaleak ekipoekin eta elementuekin konektatzea, haien identifikazioaren arabera.

2. Instalazio elektrikoen eta domotikoen elementuen konponketa eta ordezkapena.
Matxura-partearen interpretazioa.
Instalazioaren kokapena.
Gorabeheraren egiaztapen bisuala eta funtzionala.
Matxuratuta edo hondatuta dauden elementuen ordezkapena.
Funtzionamendu egokiaren egiaztapena.

3. Antena-, telefonia- eta komunikazio-instalazioen muntaketa.
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Racken eta ekipoen finkapena.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.

4. Sarbideak kontrolatzeko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak.
Sarbidea kontrolatzeko sistemetako elementuak osatzen dituzten osagarrien mihiztatzea.
Sarbidea kontrolatzeko instalazio bat osatzen duten elementuen finkapena.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
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.
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
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

MF0816_1
Eraikinetako tentsio baxuko
instalazio elektrikoak eta
instalazio domotikoak
muntatzeko eragiketak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
teknikaria eta goi-mailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
telekomunikazio-instalazioen lanbideeremuko 2. eta 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

1 urte

3 urte

MF0817_1
Telekomunikazioinstalazioak muntatzeko
eragiketak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
teknikaria eta goi-mailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
telekomunikazio-instalazioen lanbideeremuko 2. eta 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

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

Eraikinetan instalazio
elektroteknikoak eta
telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketetarako
lantegia.

140

180

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Kudeaketa-gela

X

X

Eraikinetan instalazio
elektroteknikoak eta
telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketetarako
lantegia.

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Eraikinetan instalazio
elektroteknikoak eta
telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketetarako
lantegia

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lan-mahaiak.
Sentsore eta eragingailu domotikoak.
Rackak eta koadroetarako armairuak.
Kontrol domotikoko ekipoak.
Kontaktoreak.
Kontaktore elektrikoak/elektronikoak.
Sonorizazio-ekipoak.
Segurtasun-argiztapeneko ekipo eta elementuak.
Etengailu krepuskularrak, kommutadoreak, korronte-harguneak.
Etengailu diferentzialak, erloju-etengailuak, tenporizadoreak.
ICP mugagailua, etengailu magnetotermikoak eta gaintentsioen kontrako
babesa.
− Erreaktantzia kapazitiboak eta induktiboak.

33

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
Profesionaltasun-ziurtagiria

− Luminariak: fluoreszenteak, halogenoak, downlight motakoak, egoera
solidokoak.
− Kableak (koaxialak, pare-kableak eta zuntz optikoa) konektatzeko ekipoa.
− Irrati- eta telebista-seinalea hartzeko sistema lurrekoa, analogikoa eta digitala.
− Lurrekoaren eta satelite bidezkoaren abiapuntuko sistemak.
− Lurreko telebistaren eta irratiaren banaketa-sareko elementu-jokoak
(banagailuak, deribatzaileak, paseko kaxak, harguneak).
− ICT oinarrizko telefoniako elementu-multzoak.
− Atezaintzako/bideo-atezaintzako sistemak.
− Neurgailuak.
− Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak.
− Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak.
− Mekanizazio-lanak egiteko makinak.
− Soldadura biguneko ekipoa.
− Termosoldadura-ekipoa.
− Aire beroko pistolak.
− Iltzatzeko pistolak.
− Babes-ekipo eta -elementuak.
− Langunea seinaleztatzeko elementuak.
− Maniobratan dauden instalazioak seinaleztatzeko elementuak.

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
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