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IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KUDEAKETA 
 
KODEA 
FMEM0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Fabrikazio mekanikoa. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ekoizpen mekanikoa. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
FME0356_3 Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa (1699/2007 EDa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea eta kontrolatzea, ekoizpen-helburuekin eta fabrikazio-aginduekin bat 
datorrela bermatzeko, zenbat sorta fabrikatu behar behar diren eta haien ekoizpenaren hasiera zehaztea, fabrikazio-lerro eta 
-postuetan lehengaien eta produktu erdilanduen hornidura bermatzea eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-irizpideak eta 
ingurumena babestekoak betetzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1267_3: Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea eta kontrolatzea.  
- UC0238_3: Fabrikazio mekanikoko ekoizpen-prozesuak hornitzea. 

 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Fabrikazio mekanikoarekin lotutako enpresa handi, ertain eta txikietako ekoizpenaren kudeaketan aritzen da; 
enpresa handi eta ertainetan goragoko mailen mende dago. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Prozesu eta/edo teknologia hauek erabiltzen dituzten fabrikazio mekanikoko azpisektoreetan gauzatzen da jarduera: 
txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa, forjaketa, estanpazioa, muntaketa, eraikuntza metalikoak, metalen 
transformazioa eta tratamendua eta abar. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
3129.12.00 Industria-antolaketako teknikariak. 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programatzailea 
Fabrikazio mekanikoko hornikuntza-teknikaria. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1125: Fabrikazio mekanikoko 
programazio-teknikak. 
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90 

UF1126: Fabrikazio mekanikoko 
ekoizpenaren kontrola. 90 

MF1267_3 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpena 
programatzeko eta kontrolatzeko teknikak. 

210 

UF1127: Fabrikazio mekanikoko 
ekoizpeneko erregistroa, bilakaera eta 
gorabeherak. 

30 

UF1128: Biltegiratze mekanikoaren 
kontrola. 60 

MF1268_3 
Fabrikazio mekanikoko hornikuntza. 100 

UF1129: Mekanizazio-prozesuen kostuak. 40 

MP0234 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren 
kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

40   

ORDUAK, GUZTIRA 350 
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1
2

1. gaitasun-atala 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA 

ETA KONTROLATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPEN-PROZESUAK 

HORNITZEA 
 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. konpetentzia-atala:  
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEA ETA 
KONTROLATZEA 

 
Kodea: UC1267_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Fabrikazio mekanikoaren sektoreko azpimultzoak, produktu bukatuak, tratatuak edo transformatuak ezarritako 
epean eta baliabideak ahalik eta gehiena aprobetxatuta lortzeko egin beharreko pieza-kopurua eta fabrikazio-unea 
zehaztea, dokumentazio teknikoa eta fabrikazio-aginduak oinarri hartuta. 

BI1.1 Eskariaren, eskura diren baliabideen eta kanpotiko hornikuntzaren arabera egiten da programazioa, eta 
emate-epeak betetzea eta ezarritako kopuruak lortzea ahalbidetzen du. 
BI1.2 Dokumentazio teknikoan deskribatzen diren fabrikazio-faseak eta -eragiketak programazioan txertatzen dira, 
eta kontuan izaten dituzte hauek: 

- Materialen, ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen beharrizanak eta egoera operatiboa eskatzen 
direnak direla. 

- Prozesuen denbora errealak (makina-denbora, denbora-muga, kontingentziengatiko gehigarria, 
interferentziak edo beste zenbait) ezarritako mugetan daudela. 

- Programazioan kontuan izan direla absentismoa, eskulanaren galerak, oporrak, laneko ordutegiak eta 
abar eta laneko ekipoen batez besteko errendimenduak. 

- Eragiketen eta prozesuaren puntu kritikoen sekuentzia, sinkronismoa edo aldiberekotasuna. 
- Prebentzioko mantentze-lanen beharrizanak ekoizpenaren arabera programatzen direla. 

BI1.3 Proposatzen diren azpikontratazioek ezarrita dute produktu bukatua emateko epea. 
BI1.4 Kanpo-hornikuntzako material, pieza eta azpimultzoak kontuan hartzen dira programazioan, kostua 
kantitateen zuzkidurarekin optimizatzeko, eskatzen diren epeen barruan. 
BI1.5 Lantegiko karga eta produktua bezeroari emateko epeak optimizatu egiten dira, baliabideen etekin handiena 
ateratzeko eta emate-epeak betetzeko. 
BI1.6 Ekoizpenaren informazioa kudeatzeko, konplexutasunaren arabera, ekoizpena kudeatzeko aplikazio 
informatikoak erabiltzen dira (GPAO). 
BI1.7 Fabrikazio-aginduak ekoizpen-unitateetara aplikatzeak barne hartzen du prozesatu beharreko kantitateak eta 
emate-epeak espezifikatzea, eta fabrikazioko aurreikuspenak eta baliabideen eskuragarritasuna kontuan izanda 
egiten da. 
BI1.8 Prozesuaren dokumentazio teknikoan zehazten dira programazioa egiteko behar diren datu teknikoak. 

LB2: Ekoizpena ekoizpen-helburuekin bat datorren kontrolatzea, eta, helburu horietatik urruntzen denean, neurri 
zuzentzaileak proposatzea. 

BI1.2 Langileen lanari, makinei eta kontsumitutako baliabideei buruzko datuak eskatzen direnak dira, denboran 
esleitutako baliabideen banaketarekin erkatzen dira, eta detektatutako desbideratzeak zuzentzen dira. 
BI2.2 Material eta produktuen fluxuak kontrolatuz eta ekoizpena orekatuko duten baliabideak berriro esleituz 
minimizatzen dira itoguneen eraginak. 
BI2.3 Ekoizpenak programarekiko dituen desbideratzeak zereginak berriro esleituz edo programazioa doituz 
konpontzen dira. 
BI2.4 Ekoizpena kontrolatzeko, GPAO aplikazio informatikoak (ekoizpenaren kudeaketa) erabiltzen dira. 

LB3: Datuen erregistroa kudeatzea, ekoizpenaren bilakaera eta haren gorabeherak zer-nolakoak diren jakiteko. 
BI3.1 Dokumentazioa bizkor bilatu eta eskuratzeko, sistematikoki sailkatu eta artxibatzen da. 
BI3.2 Artxiboa eta erregistroa eguneratzeko, epeei eta dokumentazio teknikoari eragiten dieten aldaketak 
sistematikoki aplikatzen dira. 
BI3.3 Ekoizpenaren bilakaeraren eta haren gorabeheren berri izateko modu konstantean, eskatzen diren edo ezarri 
diren informazio-kanalak erabiltzen dira.  

 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  

 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren antolamenduari aplikatzen zaizkion programa informatikoak (GPAO). Enpresa-
baliabideen plangintza egiteko sistemak (erp). 10

 
 
 



 
 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 

Produktuak eta emaitzak 
Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea eta kontrolatzea. Baliabide materialak eta giza baliabideak esleitzea eta 
optimizatzea ekoizpen-instalazioan. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuen sinoptikoak. Denbora eta metodoen kalkulu-orriak. Paretoren diagrama eta taulak. Fabrikazio-aginduak 
(emate-epeak, kantitateak). Prozesuen planifikazioa. Ekoizpen-datuak (denbora, okupazioa, egoera). Ekoizpenaren 
programazioa. Prebentziozko mantentze-lanen programa. Ibilbide-orriak. Fabrikazio-parteak: ekoizpena, denborak, 
istripuak, gorabeherak. 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPEN-PROZESUAK HORNITZEA 

 
Kodea: UC1268_3 
 

2 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Material, produktu eta osagaien hornidura zehaztea hornikuntza bermatzeko, prozesuaren eta ekoizpenaren 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

BI1.1 Ekoizpenerako behar diren material, produktu eta osagaiak kualitatiboki eta kuantitatiboki identifikatzen dira, 
ezarritako ekoizpen-programaren arabera. 
BI1.2 Ekoizpen-programaren beharrizanen arabera ezartzen da eskaerak jasotzeko data. 
BI1.3 Ekoizpen- edo salmenta-planeko materialen eta/edo eskaeren sortak aurreikusitako beharrizanetarako behar 
direnak dira, eta ezarritako irizpideen arabera kalkulatzen dira, hornikuntza-katea optimizatuko duten ekoizpenaren 
plangintzarako sistema kontrastatuak erabiliz, hala dagokionean. 
BI1.4 Ezarritako irizpideen arabera egiten da materialen zerrenda, aplikazio informatiko egokiak erabilita. 

LB2: Biltegia kudeatzea eta stockak ekoizpenaren programaziora egokitzen direla bermatzea, fabrikazioko eskakizunak 
bermatzeko eta ibilgetuaren balioa murrizteko. 

BI2.1 Stock optimoa zehazteko, fabrikazioko eskakizunak eta hornidurako, biltegiratzeko eta stocken errotazioko 
aukerak bateratzen dira, eta fabrikazioko beharrizanei erantzuten die. 
BI2.2 Pieza eta materialen stockak (gutxienekoa eta gehienekoa) adierazitakoak diren aztertu behar da, haien 
inbentarioan begiratuz. 
BI2.3 Materialak aurkitzeko moduan biltegiratu behar dira, espazioa optimizatuz, errotaziorako aukera emanez eta 
haien kontserbazioa bermatuz. 
BI2.4 Biltegiratzeko software espezifikoko aplikazioak erabiltzen dira biltegiratzearen kudeaketa errazteko. 
BI2.5 Jasotako material, osagai edo produktuak bat datoz eskariko espezifikazioekin, eta, hala dagokionean, 
dagozkion laginak eramaten dira «produktuen kontrol»era, haiek egiaztatzeko. 

LB3: Sailen eta lanpostuen arteko manutentzioa kudeatu eta kontrolatzea materialaren fluxua bermatzeko, laneko eta 
ingurumeneko arriskuen prebentzioko arauak betetzen direla egiaztatuta. 

BI3.1 Ekoizpen-programak eskatzen duen unean hornitzen dira lan-orriak, tresnak, piezak eta materialak. 
BI3.2 Material eta produktuak manipulatzeko eragiketen kontrola gainbegiratu egiten da, fabrikazio-programa eta -
aginduetan espezifikatzen dena betetzeko eta denborak eta ibiltarteak murrizteko. 
BI3.3 Sailetan edo lanpostuetan, erraz aurkitzeko eta hartzeko moduan biltegiratzen dira materialak, espazioa 
optimizatuz eta manipulazio- eta biltegiratze-arauak betez. 
BI3.4 Garraiorako definitutako ekipo eta baliabideak garraiatu beharreko tresna, material eta elementuei eta eta 
lantegiaren ezaugarriei egokitzen zaizkie, garraiatzen dena edota ingurunea ez kaltetzeko, eta ezarritako 
segurtasun-arauak betetzen dituzte. 
BI3.5 Lanposturako garraio-bideak optimizatu egiten dira, kostua murrizteko. 
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Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Fabrikazio mekanikoan erabiltzen diren biltegiak eta ekoizpena kudeatzeko programa informatikoak. Enpresa-
baliabideen plangintzarako sistemak (ERP). 

Produktuak eta emaitzak 
Fabrikazio mekanikoko lanpostuen eta lantokiko biltegien hornidurak kudeatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Inbentarioak. Fabrikazio-programak. Fabrikazio-planoak eta -aginduak. Segimendurako eta kontrolerako fitxak. Laneko 
eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
 
 

12

 
 
 

 



 
 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 

 
 

 
 

13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 

3

1
2

 
1. prestakuntza-modulua:  

FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEKO ETA 
KONTROLATZEKO TEKNIKAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

FABRIKAZIO MEKANIKOKO HORNIKUNTZA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KUDEAKETAKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENA PROGRAMATZEKO ETA 
KONTROLATZEKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF1267_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1267_3 Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzea eta kontrolatzea. 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PROGRAMAZIO-TEKNIKAK 
 
Kodea: UF1125 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, fabrikazio mekanikoko 
ekoizpenaren azterketari eta kontrolari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fabrikazio mekanikoko ekoizpena programatzeko eta kontrolatzeko erabiltzen den dokumentazio teknikoa aztertzea. 
EI1.1 Ekoizpenaren antolamenduan erabiltzen diren dokumentu-motak interpretatzea (ibilbide-orriak, material-zerrendak, 
laneko fitxak, argibideen orriak, karga-fitxak, aitzinamendu-orriak) . 

EI1.2 Ekoizpena kudeatzeko teknikak eta haien dokumentuen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Industria-antolamenduko teknika operatiboak eta metodo kuantitatiboak zehaztea. 
EI1.4 Ekoizpenaren antolamenduan, metodoen azterketan, plangintzan eta programazioan erabiltzen diren dokumentu, 
grafiko eta diagramak egitea (mugimenduak, zereginak eta denborak). 

- Programa eta baliabide informatikoak aplikatzea. 
- Plangintzako, programazioko eta antolamenduko lengoaia gisa erabiltzea grafoak. 

EI1.5 Modelizazio-teknikak eta itxarote-denborak dituzten sistemak irudikatzea. 
A2: Prozesu baten garapena, faseak, etapak eta sekuentziak kudeatzea.  

EI2.1 Ekoizpenaren antolamenduan erabiltzen den dokumentazioa kudeatzea datu eta informazio egokiekin. 
EI2.2 Datuen erregistroa, artxiboa eta dokumentazio teknikoa antolatuta eta eguneratuta izateko teknikak aplikatzea. 
EI2.3 Ekoizpen mekanikoaren programazioan eta kontrolean sortzen den informazioa antolatu eta prozesatzea. 
EI4.3 Izan litezkeen desdoikuntzak eta haiek ekoizpenean izan lezaketen eragina identifikatzea: zoria materialen eta 
langileen fluxuetan, geldialdiak, atzerapenak, ilarak, erroreak. 
EI2.5 Ekoizpen- eta logistika-sistemen diseinuko arazoak konpontzeko bitartekoak ematea. 

A3: Fabrikazio mekanikoko proposamen bat eta produktuaren dokumentazioa egitea eta ekoizpen-baliabideen hurrenkera 
eta ezaugarriak zehaztea. 

EI3.1 Ekoizpen-baliabideen, ekoizpenaren, materialen, giza baliabideen, prozesuen eta ziklo-denboraren beharrak 
zehaztea. 
EI3.2 Prozesu-diagramak eta eragiketen prozesua egitea eta prozesuetarako aurreikusitako denborak eta izan litzaketen 
desdoikuntzak zehaztea. 
EI3.3 Ibilbide-diagrama egitea, eragiketen sinkronizazioa egitea eta haien puntu kritikoak detektatzea. 
EI3.4 Ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua optimizatzea (absentismoa, oporrak, ordutegiak…) 
eta interferentziarik izan gabe zenbat makina erabil daitezkeen zehaztea. 
EI3.5 Proposatutako kasuaren antolamendua, plangintza eta programazioa grafikoki irudikatzea. 
EI3.6 Diseinua simulatzea eta dauden modeloak aplikatzea. 
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Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 

Edukiak: 
1. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa. 

- Sarrera: Historia, kontzeptuak, metodoak, modeloak eta algoritmoak. 
- Plangintza estrategikoa. 
- Ekoizpen agregatuaren plana. 
- Ekoizpen desagregatuaren plangintza edo ekoizpen-sistema nagusia (MSP). 
- Material-beharren plana (MRP). 
- Ekoizpen-politikak: Stock-mugak, ohiko ekoizpena eta ohiz kanpokoa eta sortakakoa. 
- Ekoizpen-ahalmenak eta lan-kargak. 
- Ilara-sareen kudeaketa eta hastapenak. 
- Lan-kargak esleitzea eta sekuentziatzea. 

2. Grafoen eraikuntza fabrikazio mekaniko plangintzan eta programazioan. 
- Industria-antolamenduaren modelizazioa grafo bidez. 
- Kontzeptuak eta terminologia. 
- Grafoen irudikapena. 
- Zenbakizko arazoak eta grafoen optimizazioari dagozkionak. 
- Pakete informatikoak. 
- Bide-arazoak (lan-ibilbideak). 
- Lan-fluxuak. 
- Itxarote-denboren zergatiak eta kostuak.  

3. Prozesu-informazioa eta ekoizpen-sistemen malgutzea fabrikazio mekanikoan. 
- Prozesuaren informazioa betetzea. 
- Antolamendu-teknikak aplikatzea. 
- Giza baliabideen plangintza eta malgutzea. 
- Itxarote-denborak dituzten sistemak. 
- Ilara-teoriaren eredu estandarren erabilera. 
- Itxarote-denboren zergatiak eta kostuak. 
- Ilarak kudeatzea. 
- Prozesu-parametroen zenbatespena. 

4. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren simulazioa. 
- Kontzeptua, sailkapena eta aplikazioak. 
- Erlojuaren kudeaketa simulazio diskretuan. 
- Ausazko simulazioa, laginak hartzea eta emaitzen azterketa. 
- Simulazio-lengoaien hastapenak.  

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KONTROLA 
 

Kodea: UF1126 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, fabrikazio mekanikoko 
ekoizpenaren kontrolari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekoizpenaren kontrola egitea, fabrikazio mekanikoko ereduak aztertuta eta karakterizatuta. 

EI1.1 Fabrikazio mekanikoan erabiltzen diren ekoizpeneko kontrol-ereduak identifikatzea eta karakterizatzea, eta kontrol-
teknikak, ekoizpeneko desbideratzeak eta haiek eragiten dituzten kausak aztertzea. 
EI1.2 Ekoizpen-datuak atzitzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Ekoizpen-programetan desbideratzeak eragiten dituzten kausak identifikatzea. 
EI1.4 Ekoizpen-programaren desbideratzeak zuzentzeko behar diren teknika eta baliabideak deskribatzea. 
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EI1.5 Fabrikazio mekanikoko prozesu baten aldagaiak kalkulatzea (ekoizpena, errendimendua, lan-karga, denbora ez-
emankorrak), eta dagozkion neurriak hartzea prozesuak optimizatzeko. 

A2: Produktu seriatu baten fabrikazio mekanikoko programa egitea, prozesua, produktuaren espezifikazio teknikoak eta 
emate-epea abiapuntutzat hartuta. 

EI2.1 Fabrikazio mekaniko batetik itoguneak eta denbora hutsak desagerrarazteko moduak kudeatzea. 
EI2.2 Lineak orekatzeko teknikak zehaztea, eta dagozkion jarraibideak interpretatzea. 
EI2.3 Karga-grafiko bat ezartzeko modua deskribatzea, eta denbora-esleipena aztertzea. 
EI2.4 Ibilbide-orri batek izan beharreko ezaugarriak ezartzea. 
EI2.5 Programazio-teknika garrantzitsuenak zerrendatzea. 

A3: Fabrikazio mekanikoko enkargu baten, produktuaren dokumentazioaren, kopuruaren, emate-epearen, kostuaren, 
fabrikazio-prozesuaren, denboren azterketaren, ekoizpen-baliabideen erabilgarritasunaren, laneko egutegiaren, eskulanaren 
gorabeheren, mantentze-lanetarako denboraren eta ekoizpen-gaien horniduraren plangintza egitea: 

EI3.1 Ekoizpen-baliabide bakoitzaren eta lanpostuen eguneko ekoizpena eta ekoizpen metatu totala zehaztea. 
EI3.2 Enkargua, eta, hala badagokio, entrega partzialak behar bezala kuantifikatuta gauzatzeko eguna zehaztea. 
EI3.3 Ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua optimizatzea. 
EI3.4 Pieza bakoitzarentzako ibilbide-orria zehaztea lan-karga kontuan izanda, egin behar zaizkien eraldaketen eta 
prozesuen arabera. 
EI3.5 Ekoizpen-eragiketetan behar diren material, tresna, erreminta eta ekipoak identifikatzea, izenarekin edo kode 
normalizatuarekin. 
EI3.6 Prebentzioko mantentze-lanen programazioa zehaztea, mantentze-lanen plana oinarri hartuta. 
EI3.7 Hauek definitzen dituen informazioa sortzea: baliabideak, tresnak eta erremintak, piezen ibilbideak eta bitarteko 
stockak. 
EI3.8 Ekoizpena kudeatzeko programa informatiko baten bidez (GPAO) kudeatzea zereginak eta mugimenduak. 

 
 

Edukiak: 
 
1. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa. 

- Stock-mugak, ohiko ekoizpena eta ohiz kanpokoa eta sortakakoa dituen ekoizpena. 
- Ekoizpenaren programazioa. Plan erantsia. 
- Ekoizpen-ahalmenak eta lan-kargak. 
- Ekoizpen-programa nagusia. 
- Lan-kargak esleitzea eta sekuentziatzea. 
- Produktibitatea. Efizientzia. Efikazia. Eraginkortasuna 

 
2. Fabrikazio mekanikoko ekoizpen doitua. 

- Ekoizpeneko eta hobekuntzako plan nagusia. 
- Kalitate-zirkuluak. 
- “Just in Time” metodoa (JIT). 
- Ekoizpena nibelatzea. 
- Kanban txartelak. 
- Ekoizpena optimizatzeko teknologia-metodoa (OPT). 
- Mugen teoria (TOC). 

 
3. Fabrikazio mekanikoko proiektuen programazioa eta beharrizanen plangintza. 

- Six Sigma. Kalitate-filosofia berri bat. 
- Six Sigma ezartzea. 
- Proiektuen programazioa, PERT metodoa. 
- Proiektuen programazioa, ROY metodoa. 
- Material-eskakizunen plangintza (MRP eta MRP II). 
- Aginduak aplikatzea. 

 
4. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrola. 

- Ekoizpena kontrolatzeko teknikak. 16

 
 
 

 



 
 

Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 

- Birprogramazioa. 
- SMED sistema fabrikazio-ingurune arin batean.  
- SMED sistema ezartzea eta haren aplikazio praktikoa. 
- Ekoizpenaren segimendurako metodoak.  

• PERT metodoa, 
• Gutxieneko kostuaren metodoa, 
• ROY metodoa, 
• Paretoren diagrama eta taulak. . 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENEKO ERREGISTROA, BILAKAERA ETA 
GORABEHERAK 
 

Kodea: UF1127 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, fabrikazio mekanikoko 
erregistroen kudeaketari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Datuen erregistroa kudeatzea GPAO aplikazio informatikoen bidez (ekoizpenaren kudeaketa).  

EI1.1 Fabrikazio mekanikoko prozesu-orri bat interpretatzea (etapak, faseak, eragiketak, eragiketa-krokisak, kontrol-
tresnak, ebaketa-parametroak...) eta erregistratzea eta haren bilakaera kontrolatzea. 
EI1.2 Ekoizpena kudeatzeko aplikazio informatikoetan (GPAO) sartutako datuen erregistroarekin lotutako kontzeptu 
orokorrak identifikatzea. 
EI1.3 Dokumentuen erregistrorako sarreren manipulazio-prozesuak ezartzea. 
EI1.4 Kontsultak egitea eta informazioa berreskuratzea ekoizpenaren kudeaketako aplikazio informatikoen ingurunean. 

A2: Fabrikazio mekanikoaren segimenduan eta kontrolean eragiten duten irizpideak eta ekoizpen-programarekiko izan 
litzaketen desbideratzeak zuzentzeko moduak aztertzea. 

EI2.1 Fabrikazioaren segimendurako eta kontrolerako txostenak interpretatzea eta kontrolatzea: 
EI2.2 Aldez aurretik ezarritako ekoizpen-programa bateko desbideratzeak zuzentzeko behar diren neurriak hartzea: 
EI2.3 Desbideratzeen kausak identifikatzea. 
EI2.4 Desbideratzeak zuzentzeko teknikak aplikatzea. 
EI2.5 Ekoizpen-programa doitzea GPAO softwarea erabiliz. 

 
 
Edukiak: 
 
1. Proiektuen dokumentazioa eta kudeaketa. 

- Fabrikazio mekanikoko prozesu-orri baten interpretazioa. 
- Proiektu bat egituratzea. 
- Ekoizpen-unitateen funtzionamenduaren kudeaketa eta kontrola. 
- Mezuak sailkatzea eta artxibatzea. 
- Ekoizpenaren programazioan eta kontrolean erabiltzen den dokumentazioaren azterketa.  
- Ekoizpena planifikatzeko eta kontrolatzeko sistema integratuak, ordenagailuz lagunduak. 

 
2. Ekoizpenaren jarraipena eta kontrola egitea. 

- Txostenen eta grafikoen azterketa 
- Ekoizpenaren kontroleko eguneko planninga prestatzea. 
- Denbora-desfaseak detektatzea eta zuzentzea. 
- Artxiboen tratamendua eta haien bilakaeraren kontsulta. 
- Ekoizpeneko gorabeherak GPAO software bidez. 17
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2 2. prestakuntza-modulua:  
FABRIKAZIO MEKANIKOKO HORNIKUNTZA 
 
Kodea: MF1268_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1268_3 Fabrikazio mekanikoko ekoizpen-prozesuak hornitzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
BILTEGIRATZE MEKANIKOAREN KONTROLA 
 
Kodea: UF1128 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, fabrikazio 
mekanikoko ekoizpen-prozesuen hornikuntzaren kudeaketari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Materialen hornikuntzaren beharrizanak zehaztea, produktuaren eta lan-prozesuaren arabera. 

EI1.1 Hornikuntza-prozesu bateko faseak eta teknikak identifikatzea. 
EI1.2 Hornikuntza-prozesuak deskribatzea (kantitatea, emate-epea, garraioa, besteak beste). 
EI1.3 Hornikuntza kontrolatzeko prozedurak zerrendatzea (biltegia, banaketa-puntuak, epeak, emate-moduak, helmugak 
eta abar kontrolatzea), eta neurri zuzentzaile ohikoenak adieraztea (deskontuak, itzultzeak...). 
EI1.4 Hornikuntza kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea: 

A2: Ekoizpenaren programazioan ezarritako epeak bermatzen dituzten hornikuntza- eta banaketa-prozedurak aplikatzea. 
EI2.1 Garraio-baliabideak hornikuntzaren eta banaketaren ikuspegitik identifikatzea eta karakterizatzea. 
EI2.2 Lan-postuen hornikuntzako eta garraioko kostu totala osatzen duten partidak kudeatzea. 

A3: Hornikuntza kontrolatzea, jasotze- eta biltegiratze-prozesuak eta manipulazio-sistemak ezarriz eta laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI3.1 Materialak jasotzeko prozesua kudeatzea. 
EI3.2 Produktuen biltegiratzean gehien erabiltzen diren manipulazio-baliabideak aplikatzea. 
EI3.3 Lantokiko edo lanpostuko biltegi motak eta haien antolamendua definitzea. 
EI3.4 Garraio-baliabide bakoitzean gehien erabiltzen diren enbalaje- eta paletizazio-motak identifikatzea. 
EI3.5 Izakinak kontrolatzeko sistema nagusiak karakterizatzea, eta haien abantailak, eragozpenak eta aplikazioak 
baloratzea. 
EI3.6 Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

 
 
Edukiak: 
1. Lehengaien hornikuntza ekoizpen-lerroetan. 

- Logistikaren garrantzia. 
- Informaziorako eta kudeaketarako sistema informatikoak. 
- Logistikaren helburuak. 
- Hornikuntzako eta fabrikazioko logistika.  
- Ekoizpeneko hornikuntza kontrolatzea GPAO softwarea erabiliz. 

2. Garraioa eta hornikuntza. 
- Garraio-modalitateak. 
- Garraioaren ebaluazioa. 18
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- Hornikuntza-bideak. 
- Banaketako eta garraioko logistika. 

3. Biltegiratzea. 
- Eskaerak jasotzea. 
- Biltegiratze-jarduerak. 
- Biltegiratze-helburuak. 
- Salgaiak manipulatzea. 
- Enbalajea eta etiketatzea. 
- Stockak baloratzeko metodoak. 
- Inbentarioak. 
- Izakinen maila optimoa. 
- Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak. 

4. Hornikuntzaren kudeaketa eta kontrola. 
- Hornitzaileekin kudeatzea. 
- Hornikuntza-politikak. 
- Stockak esleitzea. Izakinen kontrola. 
- Karga eta garraioa. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
MEKANIZAZIO-PROZESUEN KOSTUAK 
 
Kodea: UF1129 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, mekanizazio-
prozesuen, jasangarritasunaren, salgaien zirkulazioaren eta ekoizpenaren kostuen kalkuluari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekoizpen mekanikoaren ekoizpenaren kudeaketa-eragiketen denbora eta kostuetan eragiten duten irizpideak aztertzea.  

EI1.1 Denbora-azterketetan parte hartzen duten kontzeptu orokorrak deskribatzea eta kostu-motak azaltzea. 
EI1.2 Ekoizpenaren kudeaketako prozesu-orri bat interpretatzea (etapak, faseak, eragiketak, eragiketa-krokisak, kontrol-
tresnak, ebaketa-parametroak...) eta denborak eta kostuak optimizatzea. 
EI1.3 Denborak eta kostuak murrizteko sistemak garatzea, lana elementutan bereizita, kronometratuta, egitekoak 
berrantolatuta… 

A2: Mekanizazio-eragiketa baten kostua zehaztea parte hartzen duten faktoreen prezioaren arabera, eta mekanizazio-
eragiketa egiteko behar den denbora zenbatetsita.  

EI2.1 Mekanizazio-eragiketetarako denbora ez-produktiboen esleipen-taulak interpretatzea. 
EI2.2 Ekoizpen mekanikoaren kudeaketan parte hartzen duten material eta erremintekin zerikusia duten katalogoak eta 
merkataritza-eskaintzak interpretatzea.  
EI2.3 Mekanizazio-denboran parte hartzen duten aldagaien (abiadura, espazioa...) arteko erlazioak ezartzea.  
EI2.4 Mekanizazio-kostuan parte hartzen duten aldagaien (ebaketa-denbora, denbora ez-produktiboa, materialen 
kostua, eskulanaren kostua, erreminten kostua, zeharkako kostuak, energia-kostuak) arteko erlazioak ezartzea. 

 
 
Edukiak: 
1. Denboren eta kostuen azterketa.  

- Denbora-azterketak, kontzeptu orokorrak.  
- Kostu-motak: finkoak, aldakorrak eta batez bestekoak.  
- Denbora-zenbatespenak, denbora lehenetsiko sistemak. 
- Prozesu-orrien interpretazioa, eta denbora eta kostuen optimizazioa.  
- Lan-zikloak elementutan bereiztea, kronometrajea.  

19- Denborak eta kostuak murrizteko sistemak. 
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2. Ekoizpen mekanikoko kudeaketa-kostuak lantzea.  
- Ebaketa-parametroak kalkulatzea makina-erremintetan. 
- Mekanizazio-kostuak kalkulatzea: 

• Fabrikazio-denborak kalkulatzea. 
• Mekanizazio-eragiketen ebaketa-denborak. 
• Prestatze-denbora. 
• Eskuzko eragiketen denbora. 
• Aurreikusi gabeko denborak. 

- Mekanizazio-eskaintza bat prestatzea. 
• Emate-epearen zenbatespena. 
• Merkataritza-dokumentazioa. 
• Eskaintzako prezioa.  

3. Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa produktuen garraioan eta biltegiratzean.  
- Lege- eta arau-alderdiak.  
- Lanpostuan elementu kaltegarriak izatearen ondoriozko arriskuak.  
- Arriskuen ebaluazioa. 
- Laneko jardueran sortzen diren hondakinak eta produktuak: karakterizazioa, sailkapena, erabilera eta 

tratamendua. 
- Erabiltzen diren norbera babesteko ekipoak (banakakoak, kolektiboak eta ekipoenak). 

 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN KUDEAKETAKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0234 

3 
 

Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Dokumentazioa aztertzea eta fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kontrol-informazioa prozesatzea. 

EI1.1 Ekoizpenaren antolamenduan erabiltzen diren dokumentu-motak identifikatzea. 
EI1.2 Ekoizpena planifikatzeko dokumentuak, diagramak eta grafikoak egiten parte hartzea. 
EI1.3 Fabrikazio mekanikoko ekoizpena kudeatzen duten programa eta baliabide informatikoak erabiltzea. 
EI1.4 Modelizazio-sistemak eta prozesuen itxarote-, desdoikuntza- eta sinkronizazio-sistemak eraikitzen parte hartzea. 
EI1.5 Ekoizpenaren kudeaketan erabiltzen den dokumentazioa betetzen eta prozesatzen parte hartzea. 
EI1.6 Ekoizpena kontrolatzeko dokumentazioa antolatzeko eta eguneratzeko teknikak erabiltzea. 
EI1.7 Balizko kasu praktiko bat gauzatzeko behar diren tresnen erabileran parte hartzea. 

- Ekoizpen-baliabideen, baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak. 
- Prozesu-diagrama, eragiketa-diagrama, ibilbidea, sinkronizazioa. 

A2: Fabrikazio mekanikoko enkargu baten segimendua egitea. 
EI2.1 Zereginetan eta ziklo-denboran lan egitea, prozesuaren eta eragiketa-prozesuaren diagramak egitea, ibilbidearen 
diagrama egitea eta zikloa grafikoki irudikatzea. 
EI2.2 Ekoizpen-baliabide bakoitzaren eta lanpostuen eguneko ekoizpena eta ekoizpen metatu totala aztertzea. 
EI2.3 Enkargua, eta, hala badagokio, entrega partzialak behar bezala kuantifikatuta gauzatzeko eguna egiaztatzea. 
EI2.4 Ekoizpen-baliabideen eta giza baliabideen aprobetxamendua optimizatzea eta interferentziarik izan gabe zenbat 
makina erabil daitezkeen zehaztea. 
EI2.5 Fabrikazio mekanikoko prozesu baten aldagaiak (ekoizpena, errendimendua, lan-karga, denbora ez-emankorrak) 
kalkulatzen parte hartzea, eta dagozkion neurriak hartzea prozesuak optimizatzeko. 
EI2.6 Fabrikazioaren segimendurako eta kontrolerako txostenak interpretatzea eta kontrolatzea: 

20
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- Indize grafiko eta estatistikoak. 
- Oinarrizko eragiketa bakoitzari esleitutako denbora tipoak. 
- Ekoizpen-kontroleko eguneroko planninga. 

EI2.7 Aldez aurretik ezarritako eta desbideratzeak ezarrita dituen ekoizpen-programa bat egokitzen parte hartzea: 
EI2.8 Desbideratzeen kausak identifikatzea. 
EI2.4 Desbideratzeak zuzentzeko teknikak aplikatzea. 
EI2.9 Ekoizpen-programa doitzea GPAO softwarea erabiliz. 

A3: Materialen hornikuntzako beharrizanak planifikatzea, eta ekoizpen-prozesua dokumentatzea.  
EI3.1 Hornikuntza kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea: 
EI3.2 Garraio-baliabide egokienak hautatzea, errentagarritasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan izanda. Garraioaren 
kostua kalkulatzea. 
EI3.3 Helmuga-puntuak hornitzeko izan litezkeen ibilbideak kalkulatzea. Eragiketa optimizatuko duten ibilbideak 
hautatzea.  
EI3.4 Izakinak kontrolatzeko sistema nagusiak baloratzea, bai eta haien abantailak, eragozpenak eta aplikazioak ere. 
EI3.5 Biltegiko banaketan eta biltegiratzeko produktu batzuen antolamenduan parte hartzea: 
EI3.6 Eremu eta produktuen barne-banaketa deskribatzea, beharrezko krokisen bidez. 
EI3.7 Espazioa eta denbora optimizatuko dituzten biltegiko produktuen mugikortasuna eta fluxua programatzea. 
EI3.8 Beharrezko manipulazio-baliabideak identifikatzea. 
EI3.9 Aplikatu beharreko segurtasun-arauak deskribatzea. 
EI3.10 Biltegia kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 
EI3.11 Produktuen biltegiratzeari aplikatu beharreko laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko indarreko araudia 
identifikatzea eta karakterizatzea. 
EI3.12 Prozesua dokumentatzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
EI4.7 Lantokiko ekipo, tresna eta erreminten mantentze-lanak egitea. 
 

Edukiak: 
1. Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren programazioa eta kontrola. 

- Ekoizpena kudeatzeko teknikak. 
- Industria-antolamenduko metodoak. 
- Dokumentuak eta grafikoak interpretatzea. 
- Ekoizpen-kudeaketako diagramak. 
- Antolamenduko programa eta baliabide informatikoak erabiltzea. 
- Prozesuen programazioko grafikoak aplikatzea. 
- Antolamendu-teknikak aplikatzea. 
- Kudeaketako dokumentuak betetzea. 
- Arazoak konpontzea: geldialdiak, atzerapenak, desdoikuntzak, ilarak, erroreak. 
- Gorabeherek ekoizpen-prozesuetan duten eragina. 
- Prozesu-diagramak egitea. 
- Ekoizpen-baliabideak eta giza baliabideak optimizatzea. 

2. Fabrikazio mekanikoko enkargu bat prestatzea eta haren segimendua egitea. 
- Produktuaren, haren erabilgarritasunari, kopuruari eta emate-epeari buruzko dokumentazioa egitea.  
- Kostua, fabrikazio-prozesua, denboren azterketa eta ekoizpen-baliabideen erabilgarritasuna lantzea. 
- Lan-egutegiaren segimendua egitea.  
- Esku-lanaren gorabeherak. 
- Ekoizpen-baliabideen ezaugarriak. 
- Ekoizpen-gaien mantentze-lanak eta hornidura.  

3. Hornidura mekanikoko beharrizanen kalkulua.  
- Egin beharreko lanarentzako ibilbide-orria egitea. 
- Lan-kargaren segimendua eta hobekuntza lanpostuetan. 21

 
 

 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- EI3.5 Ekoizpen-eragiketetan behar diren material, tresna, erreminta eta ekipoak identifikatzea, izenarekin edo kode 
normalizatuarekin. 

- Prebentziozko mantentze-lanak lantzea eta gauzatzea. 
- Hauei buruzko informazioa sortzea:  

• Baliabideak  
• Tresnak eta erremintak 
• Piezen ibilbideak  
• Bitarteko stockak 

- Ekoizpena kudeatzeko programa informatikoa erabiltzea (GPAO). 
- Egitekoak eta mugimenduak. 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Jarduera arriskutsuak babesteko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.  
- Ekipoak eta lantokia garbitzea, txukuntzea eta haietan mantentze-lanak egitea. 
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Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 
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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 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1267_3:  
Fabrikazio mekanikoko 
ekoizpena programatzeko eta 
kontrolatzeko teknikak 

• Ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1268_3: Fabrikazio 
mekanikoko hornikuntza 

• Ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

2 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. 
 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 
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Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren kudeaketa 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M. 2. M. 

Kudeaketa-gela X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
− Espezialitateko software espezifikoa. 
− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
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. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
Kostu ekonomikoagatik edo azpiegitura-arrazoiengatik lantokietan jartzen zailak diren instalazioak behar badira praktikak 
egiteko, ekoizpen-zentro errealetan egin daitezke, ikaskuntza interaktiboko euskarrien bidez. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

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

den araudiaren arabera. 
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