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IZENA
SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETA

KODEA
IFCT0309

LANBIDE-ARLOA
Informatika eta komunikazioak

LANBIDE-EREMUA
Sistemak eta telematika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IFC298_2 Sistema Mikroinformatikoen Muntaketa eta Konponketa (1201/2007 Errege Dekretua, 2007ko irailaren 14koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Sistema mikroinformatiko bat osatzen duten ekipo eta osagaiak muntatzea, konpontzea eta zabaltzea, haien arteko
interferentziarik ez dagoela egiaztatzea eta funtzionatzen dutela ziurtatzea, detektatutako hardware- eta software-matxurak
direla-eta erreakzionatuta eta zuzenketa-prozedurak aplikatuta.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0953_2: Ekipo mikroinformatikoak muntatzea
UC0219_2: Oinarrizko softwarea sistema mikroinformatikoetan instalatzea eta konfiguratzea
UC0954_2: Ekipamendu mikroinformatikoa konpontzea eta zabaltzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Edozein tamainatako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan garatzen du lanbide-jarduera, dela norbere
kontura, dela besteren kontura, betiere enpresa edo erakundean kudeaketarako ekipo informatikoak baldin
badituzte, eta informatikako enpresa edo departamentuetan.

Produkzio-sektoreak
Batik bat zerbitzu-sektorean kokatzen da, eta bereziki honako enpresa-mota hauetan: ekipo eta zerbitzu
mikroinformatikoak merkaturatzen, muntatzen eta konpontzen dituzten enpresak; laguntza tekniko
mikroinformatitkoko zerbitzuak ematen dituzten enpresak; telezentroen sareak; administrazio publiko guztietan,
erakundearen euskarri informatikoaren zati gisa.

Lanbideak edo lanpostuak
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Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta konponketa

Ekipo mikroinformatikoen instalatzailea.
Ekipo mikroinformatikoen konpontzailea.
Sistema mikroinformatikotako periferikoen konpontzailea.

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

MF0953_2
Ekipo mikroinformatikoen muntaketa.

MF0219_2 (ZEHARKAKOA)
Sistema eragileen instalazioa eta
konfigurazioa

MF0954_2
Ekipamendu mikroinformatikoaren
konponketa

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0861 :Osagaien muntaketa
eta egiaztapena

90

UF0862: Periferiko
mikroinformatikoen instalazioa
eta konfigurazioa

60

150

140

180

MP0179
Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta
konponketako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

40

Iraupena, guztira

510

UF0852: (ZEHARKAKOA)
Sistema eragileak instalatzea eta
eguneratzea
UF0853: (ZEHARKAKOA)
Sistema mikroinformatikoaren
funtzionalitateen ustiapena
UF0863: Ekipo eta osagai
hardware mikroinformatikoen
konponketa eta zabalkuntza

80
60
80

UF0864: Ekipo
mikroinformatikoetako matxura
logikoen konponketa

30

UF0865: Inprimagailuen
konponketa

70
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1. gaitasun-atala:
EKIPO MIKROINFORMATIKOAK MUNTATZEA
Kodea: UC0953_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ekipo mikroinformatiko bat osatzen duten hardware-osagaiak muntatzea ezarritako zehaztapenei jarraiki, erabilerapremien arabera eta segurtasun-baldintzetan.
BI1.1 Muntaketa-zehaztapenak interpretatzen dira, osagaiak identifikatu eta haiek mihiztatzeko.
BI1.2 Hardware-osagaien prestazio eta ezaugarriak identifikatzen dira ekìpo mikroinformatikoaren muntaketan
sartzeko.
BI1.3 Ekipo eta osagaien harrera ezarritako dokumentazio-, etiketatze-, erregistro-, biltegiratze- eta manipulazioprozeduren bidez egiten da, haien kokapenak ingurumen- eta segurtasun-baldintza egokietan segurtatuz
ezarritako arauen arabera.
BI1.4 Erreminta eta lanabes egokiak erabiliz mihiztatzen dira osagaiak, haien arteko konexioak segurtatuz eta
euspena egiaztatuz, erakundeak ezarritako prozedurei, fabrikatzailearen instalazio-gomendioei eta lan-arriskuak
prebenitzeko neurri eta elementuei jarraiki.
BI1.5 Osagaiak mihiztatzen dira, bilgarriak, hondakinak eta botatzekoak diren osagaiak egungo ingurumenaraudien arabera tratatuta, laneko segurtasuna eta higienea bermatuta betiere.
BI1.6 Muntatutako ekipoa osatzen duten osagai bakoitzaren, eta ekipo osoa osatzen dutenen, identifikazioa eta
etiketatzea ezarritako kanpo- eta barne-dokumentazioko sistemak erabilita egiten da.
BI1.7 Ekipoaren mihiztaketa- eta muntaketa-prozeduren emaitza, baita detektatutako gorabeherak ere, erakundeak
ezarritako barne-ereduei jarraiki dokumentatzen dira, ondoren erabiltzeko.
BI1.8 Hardware-osagaiei lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan
interpretatzen da, hala badagokio.
LB2: Osagaien mihiztaketa egiaztatzea, sistema mikroinformatikoak funtzionatzen duela ziurtatzeko, ezarritako
zehaztapenei jarraiki eta segurtasun-baldintzen arabera betiere.
BI2.1 Mihiztatutako osagaien egiaztapen-prozesua erakundeak ezarritako jarraibideei, estandar normalizatuei eta
legezko araudiari jarraiki egiten da, alderdi elektroteknikoei zein lan-arriskuen segurtasuneko eta prebentzioko
alderdiei dagokienez.
BI2.2 Sistema eragilea jasotako zehaztapenen arabera ezartzen da, driverrak erabiltzen dituzten osagaiak
ezagunak direla eta arazorik eragiten ez dutela egiaztatzeko.
BI2.3 Ekipo informatikoen mihiztatutako osagaien integrazioa BIOSean (Basic Input-Output System, sarrerairteerako oinarrizko sistema) egiten da ekipoaren gehieneko errendimendua lortzeko, ezarritako prozeduraren
arabera.
BI2.4 Osagaiak ezagunak eta gaituak direla ziurtatzeko ekipoaren mihiztaketa POSTaren (Power-On Self Test,
pizteko test automatikoa) eta sistema eragilearen mezuak egiaztatuz egiten da zehaztapen teknikoen arabera eta
ezarritako prozedurari jarraiki.
BI2.5 Firmware- zein hardware-osagaiek doikuntzak ekipoaren funtzionamendua ziurtatzeko moduan ezartzen
dira, jasotako zehaztapenen arabera.
BI2.6 Ekipoen egonkortasun- eta segurtasun-entseguak ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatzeko egiten dira
fabrikatzailearen gomendioei (enpresarenak berarenak), estandar industrialei eta indarreko araudiari jarraiki.
BI2.7 Neurketa-softwarea errendimendu-entseguak egiteko eta ekipoen ezaugarriak ebaluatu eta konparatzeko
egiten da, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI2.8 Erakundeak ezarritako barne-ereduei jarraiki dokumentatzen dira egindako lanak zein egiaztapenean
detektatuko gorabeherak, gorabehera horiek dagozkion zerbitzura bideratuta.
LB3: Ekipo informatikoaren periferikoak instalatzea eta konfiguratzea, behar bezala ustiatzeko, ezarritako zehaztapenei
jarraiki, erabilera-premien arabera eta segurtasun-baldintzetan.
BI3.1 Gailu periferikoen harrera eta egiaztapena, biltegiratzea eta manipulazioa ingurumen- eta segurtasunbaldintza egokietan egiten dira, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI3.2 Instalatuko diren gailu periferikoak, gailuen kontrolagailuak eta konexio-kableak ezarritako prozedurei jarraiki
egiaztatzen dira, jasotako zehaztapenekin bateragarriak direla eta uztartzen direla ziurtatzeko.
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BI3.3 Erreminta espezifikoak erabilita instalatzen diren gailu periferikoak, honako hauek segurtatuta: ekipo
informatikoarekin duen konexioa, hornidura elektrikoa, egonkortasuna, ergonomia eta etiketak, segurtasun-kalitateeta eraginkortasun-irizpideak aplikatuta, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI3.4 Periferiko bakoitza martxan jartzeko konfigurazioa lotutako dokumentazio teknikoaren argibideei eta
instalazioaren zehaztapenei jarraiki egiten da.
BI3.5 Gailuen kontrolagailuak eta periferikoari lotutako software-utilitateak sistemaren osagai gisa dagokien
ustiapena bermatzeko instalatzen eta konfiguratzen dira, beharrezkoak badira, zehaztapenei jarraiki betiere.
BI3.6 Instalatutako periferikoen funtzionamendua egiaztatzeko proba integralak ezarritako prozedurei jarraikiz
egiten dira.
BI3.7 Erakundeak ezarritako barne-ereduei jarraiki dokumentatzen dira egindako lanak zein instalazioan eta
konfigurazioan detektatuko gorabeherak.
BI3.8 Periferikoei lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan
interpretatzen da, hala badagokio.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Babes-elementuak (oinetako isolatzaileak, betaurrekoak, eskularruak, elektrizitate estatikoaren deskargagailua, besteak
beste), Norberaren babes eta segurtasunerako elementuak. Ekipoak babesteko elementuak. Mantentze elektriko /
elektronikoan edozeinek erabiltzekoak diren erreminta eta lanabesak. Muntaketarako neurketa eta diagnostikoko
erreminta espezifikoak. Osagaia informatikoak: txasisa, plakak, elikadura-iturriak, txartelak, euskarriak eta memoriak,
besteak beste. Periferikoak: monitoreak, inprimagailuak, eskanerrak, irakurgailuak eta backup-zintak, besteak beste.
Interkonexio-elementuak. Muntaketarako ekipamendu berezia duten lanpostuak. Ekipo informatikoak. Instalazio- eta
diagnostiko-sofwarea. Euskarri erauzgarrietan instalatutako sistema eragileak, exekutatzeko. Dokumentazioko softwareerremintak. Klonazio-erremintak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Jasotako zehaztapenen arabera mihiztatutako, instalatutako eta egiaztatutako ekipo informatikoak Indarreko araudiak
osatzen dituzten ekipo fidagarriak. Ekipo dokumentatuak. Aldatzeko eta zabaltzeko posibilitateak dituzten ekipoak.
Muntaketarako erabilitako elementuen erregistroa eta biltegiratzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ekipoak jasotzeko albaranak eta dokumentazioa. Neurketa-ekipoen kalibraketa-dokumentazioa. Bermeei buruzko
arauak (estaldurak kasuen arabera). Probak eta lagin-kontrola laginketa-arauen arabera. Ekipoa informatikoak eta gailu
periferikoak muntatzeko zehaztapenak. Osagaien etiketei eta serializazioari buruzko arauak. Ekipo eta/edo osagaien
instalazio-eskuliburuak eta informazio teknikoa. Oinarrizko softwarearen eskuliburuak. Software espezifikoaren
eskuliburuak. Produktuen katalogoak, hornitzaileak, prezioak. Fabrikatzaileen muntaketa-gomendioak. Fabrikatzailearen
euskarri teknikoa. Lan-parteak. Gorabehera-parteak eta muntaketa-gorabeheren historiala. Dokumentazio teknikoa eta
ekipoen prestazioei buruzkoa. Ekipoa instalatzeko eta martxan jartzeko gida. Segurtasun- eta higiene-araudiak. Araudi
nazional elektronikoak. Nazioarteko araudiak eta estandarrak (ISO, EIA, IEEE, besteak beste). Erakundearen barnearaudiak. Deskarga elektroestatikoetatik babesteko arauak (ESD). Prestazio-txostenak. Muntaketaren gorabeheratxostenak, katalogatuak, biltegiratuak eta kontrolatuak. Muntaketaren dokumentazioa (prozesuak, eskemak, osagaimemoria, besteak beste), katalogatua, biltegiratua eta kontrolatua. Instalazioaren dokumentazioa eta ekipoa
bezeroentzat martxan jartzea.

2

2. gaitasun-atala:
OINARRIZKO SOFTWAREA SISTEMA MIKROINFORMATIKOETAN
INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA
Kodea: UC0219_2
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Sistema eragileen instalazio-prozesuak egitea sistema mikroinformatikoetan erabiltzeko, jasotako zehaztapenei
jarraiki.
BI1.1 Sistema eragileen ezaugarriak jasotako zehaztapen teknikoen arabera sailkatzen dira, instalatu beharreko
bertsioa eta instalazio-mota erabakitzeko.
BI1.2 Sistema eragilearen eskakizunak ezarritako prozedurari jarraiki egiaztatzen dira, instalazioaren xede-ekipoan
nahikoa helburu eta bideragarritasuna dagoela egiaztatzeko.
BI1.3 Instalazioaren xede-ekipoa sistema eragilea kokatzeko prestatzen da, azpiegitura biltegiratze masiboko
lanetan gaituta, jasotako zehaztapen teknikoen arabera betiere.
BI1.4 Sistema eragilearekin batera dauden instalazio-eskuliburuetan adierazitako prozedurak aplikatuta instalatzen
da sistema eragilea, funtzionatzeko prest dagoen ekipo informatiko bat lortzeko, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI1.6 Sistema eragilean bildutako utilitate-programak erabiltzeko instalatzen dira, jasotako zehaztapen teknikoen
arabera.
BI1.7 Sistema eragileak funtzionatzen duela egiaztatzeko egiten da instalazioaren egiaztapena, abiatze- eta
gelditze-proben eta errendimenduaren azterketaren bidez, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI1.8 Egindako prozesuen dokumentazioa aurrerago erabiltzeko lantzen eta artxibatzen da, erakundeak ezarritako
barne-ereduei jarraiki.
BI1.9 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan interpretatzen da,
hala badagokio.
LB2: Sistema eragilea eguneratzea funtzionatuko duela bermatzeko, jasotako zehaztapen teknikoei eta erakundearen
prozedurei jarraiki.
BI2.1 Oinarrizko softwarearen bertsioak, sistemaren osagarriak eta gailuen kontrolagailuak egokiak direla
ziurtatzeko egiaztatzen dira, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI2.2 Oinarrizko softwarearen bertsio zaharkituak, sistemaren osagarriak eta gailuen kontrolagailuak eguneratzeko
eta funtzionatuko dutela ziurtatzeko identifikatzen dira, zehaztapen teknikoei eta ezarritako prozedurei jarraiki.
BI2.3 Oinarrizko softwareak funtzionatzeko osagarri eta «adabakiak» ezarritako prozeduren arabera instalatzen eta
konfiguratzen dira, sistemaren administratzaileak adierazita sisteman bertan segurtasuna atxikitzeko.
BI2.4 Sistema eragileak funtzionatzen duela egiaztatzeko egiten da instalazioaren egiaztapena, abiatze- eta
gelditze-proben eta errendimenduaren azterketaren bidez, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI2.5 Egindako prozesuen dokumentazioa aurrerago erabiltzeko lantzen eta artxibatzen da, erakundeak ezarritako
arauei jarraiki.
LB3: Sistema mikroinformatikoaren funtzionalitateak ustiatzea oinarrizko softwarearen eta aplikazio estandarren
erabileraren bidez, erabilera-premiak kontuan izanda betiere.
BI3.1 Oinarrizko softwareak emandako funtzio eta aplikazioak beren erabilerarengatik identifikatzen dira,
dokumentazio teknikoaren argibideen eta erabilera-premien arabera.
BI3.2 Sistema eragileak ematen duen interfazearen bidez egiten dira fitxategi-sistema bidez egindako eragiketak,
zehaztapen teknikoei jarraiki eta erabilera-premien arabera.
BI3.3 Sistema eragileak ematen dituen konfigurazio-erremintak lan-inguruneko aukerak hautatzeko exekutatzen
dira, jasotako zehaztapenen eta erabilera-premien arabera.
BI3.4 Aplikazio bakoitzaren funtzioak ustiatzeko egiten diren aplikazioen exekuzio-prozesuak, eragiketa- eta
funtzio-premien arabera betiere.
BI3.5 Oinarrizko softwareak emandako mezuak sistema makroinformatikoaren funtzionamendua kontrolatzeko
eskuliburuak, fabrikatzaileak emandako dokumentazioa eta erakundeak emandako zehaztapenak kontsultatuta.
BI3.6 Sistema mikroinformatikora konektatutako periferikoen erabiltzaileen eskutiko erabilera- eta kudeaketaprozedurak dagozkien funtzionalitateak ustiatzeko egiten dira, dokumentazio teknikoa eta erakundeak adostutako
prozedurei jarraiki.

Lanbide-testuingurua:

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekipo informatikoa. Periferikoak. Sistema eragileak. Sistema eragileetara gaineratutako utiliitate eta aplikazioak. Sistema
eragileak eguneratzeko bertsioak. Sistema eragileei lotutako dokumentazio teknikoa. Software librea.

Produktuak edo lanaren emaitza
Ekipo informatikoak sistema eragileekin, instalatuta eta konfiguratuta. Sistema eragileak konfiguratuta eta ustiapenean.
Logikoki antolatutako ekipo informatikoa. Sistema eragile eguneratuak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa

Sistema eragileei buruzko eskuliburuak eta dokumentazio teknikoa. Sistema eragileak eguneratzeari buruzko
eskuliburuak. Sistema eragilean bildutako aplikazioei buruzko eskuliburuak. Sistema eragilea instalatzeari,
konfiguratzeari eta eguneratzeari buruzko txostenak. Erakundearen segurtasun- eta kalitate-plana. Sistema eragilea
instalatzeari, konfiguratzeari eta eguneratzeari buruzko txostenak.

3

3. gaitasun-atala
EKIPAMENDU MIKROINFORMATIKOA KONPONTZEA ETA ZABALTZEA
Kodea: UC0954_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ekipo mikroinformatikoetan matxurak detektatzea eta horiek konpontzea, matxuratutako hardware-osagaiak
konponduta edo aldatuta, erakundeak ezarritako prozedurei jarraiki.
BI1.1 Portaera irregularraren kausa edo arrazoia hasierako proba funtzionalak eginda ezartzen da, matxurapartean bildutako sintomak egiaztatzeko eta matxuraren ezaugarriak zehazteko, arazoaren izaera fisiko edo
logikoa ezarrita konpontzeko edo aldatzeko posibilitatea balioetsiz, bakoitzaren kostu ekonomikoaren arabera,
betiere jardunaren ondoren dokumentazioa eta kudeaketa ekonomikoa ahalbidetuta.
BI1.2 Diagnostikoko software-sistemak sistemaren funtzionamenduko aldizkako hutsegiteak edo arazoak
zehazteko erabiltzen dira, ezarritako prozeduraren arabera.
BI1.3 Diagnostikoko hardware-osagaiak ezarritako zehaztapen teknikoen arabera instalatzen eta erabiltzen dira,
sistema mikroinformatikoaren osagaietan hutsegiteak detektatzeko ekipoa pizten ez denean.
BI1.4 Eraginpeko software-osagaiak funtzionatzeko adierazitako parametroekin berrinstalatzen, eguneratzen edo
konfiguratzen dira, jasotako zehaztapen teknikoen arabera.
BI1.5 Matxuratutako hardware-osagaiak erreminta edo gailu espezifikoak erabilita konpontzen edo aldatzen dira,
konexioa elektrikoak eta elektronikoak eta euspen mekanikoa segurtatuta, konexioak egiteko beharrezkoak diren
kableak eginda, hala badagokio, sisteman funtzionatzen dutela bermatzeko, erakundeak ezarritako prozedurei
jarraiki eta funtzionalitate-, ergonomia-, kalitate-, segurtasun- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuta.
BI1.6 Diagnostikatu ezin izan diren matxurak goragoko erantzukizun-mailari helarazten zaizkio bertan kudea
ditzaten, erakundearen protokolo eta jardun-prozedurei jarraiki.
BI1.7 Bilgarriak, hondakinak eta botatzeko osagaiak tratatu egin behar dira desagerrarazteko edo birziklatzeko,
hondakinen tratamenduari buruzko ingurumen-araudien arabera.
BI1.8 Sistemaren abiatze- eta gelditze-probak ezarritako prozedurei jarraiki egiten dira, konpondu edo aldatutako
ekipo eta osagaien funtzionamendua egiaztatu eta ziurtatzeko.
BI1.9 Izandako gorabeherei buruz egindako dokumentazioa aurrerago erabiltzeko erregistratzen da, erakundeak
ezarritako barne-ereduei jarraiki.
LB2: Ekipo mikroinformatikoak zabaltzea sistemari funtzionalitate berriak zabaltzeko, ezarritako zehaztapenen arabera.
BI2.1 Ekipo mikroinformatikoak zabaltzeko ekipo mikroinformatikoetako eguneratze-eragiketak zabalkuntzaposibilitateak egiaztatuta eta kostu ekonomikoak balioetsita egiten dira, ezarritako prozedurari jarraiki.
BI2.2 Erreminta eta lanabes espezifikoak erabilita mihiztatzen dira osagaiak, haien arteko konexioak segurtatzeko
eta euspena egiaztatzeko, segurtasun fisikoko araudiari, erakundeak ezarritako prozedurei eta fabrikatzailearen
zehaztapen teknikoei jarraiki.
BI2.3 Osagai berrien bateragarritasuna ezarritako zehaztapen teknikoei jarraiki egiaztatzen da, ekipo eta datuen
integritatea segurtatzeko, eguneratutako ekipoaren funtzionamendua egiaztatuta.
BI2.4 Osagaiak instalatu aurretik egiten dira babeskopiak sistemaren integritatea segurtatzeko, jasotako
zehaztapenei jarraiki.
BI2.5 Eguneratzeari lotutako softwarea gehitutako osagaiak ezagutuak direla eta arazorik sortzen ez dutela
egiaztatzeko instalatzen eta konfiguratzen da, sistemak funtzionatzen duela egiaztatuta eta ziurtatuta abiatze- eta
gelditze-proben bidez, ezarritako prozedurari jarraiki.
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BI2.6 Zabalkuntzari eta izandako gorabeherei buruz egindako dokumentazioa aurrerago erabiltzeko erregistratzen
da, erakundeak ezarritako barne-ereduei jarraiki.
LB3: Ekipo mikroinformatikoetako hutsegite logikoak diagnostikatzea eta konpontzea, software-erreminta espezifikoek
erabilita eta ezarritako prozedurei jarraiki.
BI3.1 Portaera irregularraren arrazoia hasierako proba funtzionalak eginda ezartzen da, matxura-partean bildutako
sintomak egiaztatzeko eta matxuraren ezaugarriak zehazteko, arazoaren izaera logikoa ezarrita, ezarritako
prozedurei jarraiki.
BI3.2 Ezarritako zehaztapen teknikoei jarraiki egiaztatzen diren exekuzio-fasean dauden prozesuak, birus-eraso
posibleei eta programa gaiztoei zor zaizkien gehiegizko kontsumoak detektatzeko.
BI3.3 Segurtasun- eta detekzio-softwarea (antibirusa eta antiespioia) ezarritako prozedurari jarraiki erabiltzen da,
birusek eta programa gaiztoek eragindako kalte eta informazio-galera posibleak diagnostikatzeko eta konpontzeko.
BI3.4 Datuak berreskuratzeko erremintak ezustean ezabatutako edo matxura edo gorabeheraren batek eraginpean
hartutako fitxategiak erreskatatzeko erabiltzen dira, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI3.5 Software-erreminta espezifikoak erabilita egiaztatzen eta ziurtatzen da fitxategi-sistema jasotako zehaztapen
teknikoen arabera, sistemaren integritatea mantentzeko.
BI3.6 Eraginpeko aplikazioak berrinstalatua edo birkonfiguratu egiten dira funtziona dezaten, jasotako zehaztapen
teknikoei jarraiki eta ezarritako prozeduren arabera.
BI3.7 Egindako konponketari eta detektatutako gorabeherei buruzko dokumentazioa aurrerago erabiltzeko
erregistratzen da, erakundeak ezarritako barne-ereduei jarraiki.
BI3.8 Konpondu ezin izan diren matxurak goragoko erantzukizun-mailari helarazten zaizkio bertan kudea ditzaten,
erakundeak ezarritako protokolo eta jardun-prozedurei jarraiki.
BI3.9 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan interpretatzen da,
hala badagokio.
LB4: Inprimagailuetako eta bestako gailu periferikoetako matxurak identifikatzea eta konpontzea doitzeko programa eta
lanabesak erabilita, fabrikatzaileek ezarritako gomendioei jarraiki.
BI4.1 Matxuratutako periferikoen harrera izandako matxuraren deskribapen bidez egiten da, dokumentazio
normalizatua erabilita jardun-prozedura albait egokien ezartzeko, erakundearen araudiaren arabera.
BI4.2 Portaera irregularraren arrazoia hasierako proba funtzionalak eginda ezartzen da, matxura-partea bildutako
sintomak egiaztatzeko eta matxuraren ezaugarriak zehazteko, arazoaren izaera eta baliabide propioekin edo
espezializazio-maila handiagoa duten beste instalazio batzuetan konpontzeko posibilitatea ezarrita, erakundearen
jardun-protokoloetan adierazitakoaren arabera.
BI4.3 Inprimagailuen eta bestelako ekipo periferikoen konponketa- eta doikuntza-prozesua erakundeak ezarritako
jarraibideei, estandar normalizatuei eta legezko araudiari jarraiki egiten da, alderdi elektroteknikoei zein lanarriskuen segurtasuneko eta prebentzioko alderdiei dagokienez, gailuak funtzionatuko duela bermatzeko betiere.
BI4.4 Erreminta espezifikoak erabilita identifikatzen eta aldatzen dira matxuratutako aldagaiak, gailuaren
funtzionalitate guztiak gaitzeko, fabrikatzailearen gomendioak kontuan izanda, erakundeak ezarritako prozedurei
jarraiki eta funtzionalitate-, ergonomia-, kalitate-, segurtasun- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuta.
BI4.5 Bakandu ezin izan diren matxurak goragoko erantzukizun-mailari helarazten zaizkio bertan kudea ditzaten,
erakundearen protokolo eta jardun-prozedurei jarraiki.
BI4.6 Konpondutako periferikoaren funtzionamendu-probak dagozkion elementuek funtzionatzen dutela
egiaztatzeko eta ziurtatzeko egiten dira, ezarritako prozedurei jarraiki.
BI4.7 Egindako konponketaren dokumentazioa, baita izandako gorabeherak ere, ondoren erabiltzeko
erregistratzen da, erakundeak ezarritako protokolo eta jardun-prozedurei jarraiki.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Ekipo informatikoak. Babes-elementuak (oinetako isolatzaileak, betaurrekoak, eskularruak, elektrizitate estatikoaren
deskargagailua, besteak beste), Mantentze elektriko / elektronikoan edozeinek erabiltzekoak diren erreminta eta
lanabesak. Osagai informatikoak. Gailu periferikoak. Inprimagailuak. Sistema eragileak, kontrolagailuak, utilitateprogramak. Birusen aurkako eta espioien aurkako softwarea. Diagnostikoko hardware-erremintak. Diagnostikoko
software-erremintak. Software librea mantentze informatikorako.

Produktuak edo lanaren emaitza
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Ekipo informatiko konponduak. Ekipo informatiko zabalduak. Inprimagailu eta periferiko konpondu eta aldatuak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa

Gailu periferikoak muntatzeko zehaztapenak. Birusa eta software gaiztoa ezabatzeari lotutako dokumentazio teknikoa.
Dokumentazio teknikoa eta gailu periferikoen prestazioei buruzkoa. Inprimagailuen eskuliburu teknikoak. Osagaien
etiketei eta serializazioari buruzko arauak. Gailu periferikoen instalazio-eskuliburuak eta informazio teknikoa. Oinarrizko
softwarearen eskuliburuak. Software espezifikoaren eskuliburuak. Produktuen katalogoak, hornitzaileak, prezioak.
Fabrikatzaileen muntaketa-gomendioak. Gailuei lotutako fabrikatzailearen euskarri teknikoa. Lan-parteak. Segurtasuneta higiene-araudiak. Araudi nazional elektronikoak. Nazioarteko araudiak eta estandarrak (ISO, EIA, IEEE, besteak
beste). Enpresaren barne-araudiak. Datuak eta jabetza intelektuala babesteari buruzko legeria, datukonfidentzialtasunari buruzko enpresa-araudia. Hondakinei buruzko legeria. Egindako zabalkuntza eta konponketei
lotutako dokumentazioa.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
EKIPO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA
2. prestakuntza-modulua:
SISTEMA ERAGILEEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
3. prestakuntza-modulua:
EKIPAMENDU MIKROINFORMATIKOAREN KONPONKETA
4. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA
KONPONKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
17

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Profesionaltasun-Ziurtagiria

1

1. prestakuntza-modulua:
EKIPO MIKROINFORMATIKOEN MUNTAKETA
Kodea: MF0953_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0953_2 Ekipo mikroinformatikoak muntatzea
Iraupena: 150 ordu
1.1 prestakuntza-atala
OSAGAIEN MUNTAKETA ETA EGIAZTAPENA
Kodea: UF0861
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

A1: Ekipo mikroinformatikoen muntaketan erabiltzen diren osagaiak sailkatzea, horien parametro funtzionalak eta
ezaugarriak identifikatuta, eta horien zehaztapen teknikoak kontuan izanda.
EI1.1 Ekipo informatikoen instalazioan erabiltzen diren txasis-formatuak identifikatzea, horien ezaugarriak eta
funtzionalitatea adierazita.
EI1.2 Ekipo mikroinformatikoetan instalatzeko erabiltzen diren merkatuko elikadura-iturrien motak deskribatzea, horien
parametro funtzionalak eta erabilera identifikatuta, dagozkien zehaztapen teknikoak kontuan izanda
EI1.3 Plaka-motak identifikatzea, dagozkien ezaugarriak, konektibitatea eta erabilera-gomendioak identifikatuta, eta
dagozkien zehaztapen teknikoak kontuan izanda.
EI1.4 Egungo prozesadore-motak deskribatzea, dagozkien parametro funtzionalak, erabilera-gomendioak eta ekipoaren
errendimendu globalean duten eragina zehaztuta.
EI1.5 RAM memoria-motak eta dagozkien ezaugarriak, teknologia, parametro funtzionalak eta erabilera-gomendioak
identifikatzea, ekipoaren errendimendu globalean duten eragina ebaluatzeko.
EI1.6 Biltegiratze masiboko sistemak definitzea, dagozkien teknologia, konexio-modua, parametro funtzionalak,
erabilera-gomendioak eta ekipoaren errendimendu globalean duten eragina adierazita, ekipo informatikoen muntaketan
erabiltzeko.
EI1.7 Ekipo mikroinformatikoen instalazioan ekipo horiek beste gailu batzuekin edo komunikazio-sareekin konektatzeko
erabiltzen diren egokigailuen ezaugarriak, parametro funtzionalak eta ekipoaren errendimendu globalean duten eragina
deskribatzea.
EI1.8 Ekipo mikroinformatiko batera konektatzen diren periferikoen ezaugarriak definitzea, horien berezitasunak eta
parametro esanguratsuenak zehaztuta.
EI1.9 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ekipo mikroinformatiko baten muntaketa-eskaera interpretatzea
osagaiak mihiztatzeko, emaitzaren kalitate bermatzeko:
- Osagaien ezaugarriak bilatzea banatzaile eta fabrikatzaileen katalogoetan.
- Osagaiak sailkapenean ezarritako ezaugarrien, ezarritako aurrekontuaren eta haien homologazioaren eta
bermearen arabera sailkatu eta hautatzea.
- Osagaien bateragarritasuna egiaztatzea.

18

A2: Ekipo mikroinformatikoak osatzen dituzten elementuak instalatzea, kalitate-, eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak
aplikatuta, jasotako zehaztapen teknikoen arabera.
EI2.1 Ekipo mikroinformatikoen lanpostu baten eta miihiztaketa-prozesuak eta osagaien instalazioa egiteko
beharrezkoak diren erreminta eta tresnen ezaugarriak deskribatzea
EI2.2 Ekipo mikroinformatikoen muntaia egiteko prozedurak deskribatzea haien teknologia eta ezaugarri propioen
arabera, definitutako kalitate- eta segurtasun-ezaugarriak kontuan izanda.

Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta konponketa

EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ekipo mikroinformatiko baten mihiztaketa egitea ekipoa bera
erabiltzeko, jasotako argibideen arabera:
- Ordenagailua osatzen duten bloke funtzional bakoitza identifikatzea eta ekipoan mihiztatu beharreko osagaiekin
lotzea.
- Taldea osatuko duten osagaiak hautatzea.
- Ezarritako segurtasun-neurriak erabiltzea.
- Mihiztatu beharreko osagaien dokumentazio teknikoa interpretatzea
- Osagaien mihiztaketa eta doikuntza egitea beharrezkoak diren erreminta eta lanabesak erabilita.
- Muntaketa-fasearen alderdi guztien dokumentazioa egitea ezarritako dokumentu eta plantillak erabilita.
EI2.4 Lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere,
osagaien muntaketan laguntza gisa erabilita.
A3: Muntatutako ekipo mikroinformatikoak egiaztatzea eta dagokien funtzionalitatea, egonkortasuna, segurtasuna eta
errendimendua ziurtatzea, emandako zehaztapenen arabera.
EI3.1 Muntaketaren funtzionalitatea egiaztatzeko zehaztutako proba-prozedurak deskribatzea.
EI3.2 Ekipoaren hasierako konfigurazioa (SETUP) identifikatzea eta aplikatzea ekipoaren errendimendua optimizatzeko,
fabrikatzailearen gomendioen, ezaugarri teknikoen eta ezarritako baldintzen arabera.
EI3.3Osagai bakoitzari lotutako BIOSaren (Basic Input/Output System) konfigurazio-parametroak identifikatzea
mihiztatutako ekipoak ezagutu ditzan.
EI3.4 BIOSaren mezuak sailkatzea osagaien mihiztaketako desdoikuntza posibleak aurkitzeko osagaien mihiztaketan,
osagai horien zehaztapen teknikoak kontuan izanda betiere.
EI3.5 Ekipoen funtzionalitatea egiaztatzeko egiten diren softwareko entsegu-motak deskribatzeko, software espezifiko
eta neurketakoa erabilita prestazioak ebaluatzeko.
EI3.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan ekipo mikroinformatiko baten muntaketaren egiaztapena egitea
dagokion funtzionalitatea, egonkortasuna, segurtasuna eta errendimendua egiaztatzeko, jasotako zehaztapenen
arabera.
- Sistema eragilea biltegiratzeko gailu ateragarri batetik exekutatzea.
- POSTaren eta sistema eragilearen mezuak egiaztatzea.
- Sistemak gailu egokitzaile eta periferikoak ezagutzen eta gaitzen dituela egiaztatzea, baita arazorik eragiten ez
dutela ere.
- Abiatze- eta gelditze-probak egitea ekipoak funtzionatzen duela ziurtatzeko.
- Arazo posibleen diagnostikoa egitea egiaztapen eta diagnostikoko software-erremintak erabilita.
- Egonkortasun-, segurtasun- eta errendimendu-probak egitea software-erreminta espezifikoak erabilita.
- Egindako instalazioaren eta konfigurazioaren eta lortutako emaitzen dokumentazioa lantzea, emandako formatu
eta plantillak erabilita.

Edukiak:
1. Arrisku elektrikoaren aurkako segurtasun-neurriak aplikatzea
- Segurtasun elektrikoa.
•
Arrisku elektrikoen prebentzio-neurriak.
•
Deskarga elektrikoak eragindako kalteak.
•
Segurtasuna osagai elektrikoak erabiltzeko garaian.
- Segurtasuna eskuzko erremintak erabiltzeko garaian.

2. Erreminta eta osagai elektronikoak.
- Elektrizitate estatikoa. Deskarga elektrostatikoak (ESD).
- Elektrostatikarekin lotutako industriaren estandarrak.
•
Deskarga elektrostatikoekiko sentsitiboak diren gailuen maneiua (ESDS). ANSI/EIA-625
•
Produktu elektronikoak bidalketarako paketatzea. ANSI/EIA-541.
•
Elektrostatikarekiko sentsitiboak diren gailuetarako sinbolo eta etiketak. EIA-471.
•
Fenomeno elektrostatikoetako gailu elektronikoen babesa. IEC 61340-5-1.
•
Beste estandar batzuk.

3. Osagai mikroinformatikoei aplikatutako sinbologiaren interpretazioa.
- Osagaien sinbolo estandarrak. Sinbolo elektrikoak. Sinbolo elektronikoak.
- Estatuko eta nazioarteko homologazioen sinbologia. UNE-E-60617 araua (CEI-617).
- Araudi nazioarteko eta estandarrak: ISO, EIA, IEEE, eta abar.
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4. Ekipo mikroinformatiko bateko barne-osagaiak.
- Sistema mikroinformatiko baten arkitektura.
- Ekipo informatiko baten osagaiak, motak, ezaugarriak eta teknologiak.
•
Txasisa. Formatu eta motak. Oinarrizko ezaugarriak. Funtzionalitatea.
•
Elikadura-iturria. Motak. Potentzia eta tentsioak. Haizagailuak.
•
Oinarrizko plaka.
o
Ezaugarriak. Forma-faktoreak.
o
Oinarrizko plaka baten elementuak.
o
Mikroprozesadorearen zokaloa.
o
Memoriarako artekak.
o
Chipset-a.
o
Erlojua.
o
BIOSa.
o
Hedapen-artekak.
o
Kanpo-konektoreak.
o
Barne-konektoreak.
o
Konektore elektrikoak.
o
Jumperrak eta DIP kommuntagailuak.
o
Beste elementu integratu batzuk.
o
Fabrikatzaileak.
•
Prozesadorea.
o
Egungo mikroprozesadoreak.
o
Ezaugarri nagusiak.
o
Bero-disipadoreak eta haizagailuak.
o
Fabrikatzaileak.
•
Memoria. Funtsezko parametroak. Motak, memoria-moduluak eta kapsulatua.
•
Barruko biltegiratze-unitateak. teknologia, parametroak eta konexioa.
o
Disko gogorrak.
o
CD-ROM eta DVD irakurgailu eta grabagailuak.
o
Diskete-unitateak.
o
Bestelako gailu magnetiko, optiko edo magneto-optikoak.
•
Hedapen-txartelak. Ezaugarriak, konexionatua eta konektoreak.
•
OEM eta RETAIL

5. Ekipoen mihiztaketa eta oinarrizko periferikoen muntaketa
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- Muntaketa-postua.
•
Erabilera.
•
Gailu eta tresnak.
•
Ekipoak muntatzeko tresnak.
•
Segurtasuna.
- Muntatzeko gidak.
- Finkatzeko elementuak, torloju-motak.
- Ekipo mikroinformatiko baten mihiztaketa-prozesua.
•
Mikroprozesadorearen muntaketa.
•
Memoria-moduluen muntaketa.
- Elikadura-iturriaren muntaketa.
•
Oinarrizko plakaren muntaketa.
•
Biltegiratze-gailuen muntaketa: Disko gogorrak, unitate optikoak, eta abar.
•
Osagai eta gailuen kableak.
•
Hedapen-txartelen muntaketa.
- Txasitik kanpoko mihiztaketa.
•
Gailu berrien egiaztapena.
•
Osagaien egiaztapena.
- Oinarrizko gailu periferikoen deskribapena.
•
Oinarrizko gailu periferikoen motak.
•
Ezaugarri tekniko eta funtzionalak.
•
Konfigurazio-parametroak.
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•
Erabilera-gomendioak.
•
Zehaztapen teknikoak.
- Oinarrizko periferikoen instalazioa eta proba.
•
Periferikoak muntatzeko prozedurak.
•
Instalazio-eskakizunen identifikazioa.
•
Fabrikatzailearen dokumentazioa.
•
Elikadura elektrikoa.
•
Kableak.
•
Konexio fisikoak.
•
Ingurumen-baldintzak.
•
Oinarrizko periferikoen instalazioa eta konfigurazioa.
•
Txartela grafikoaren instalazioa eta konfigurazioa.
•
Kontrolagailuen eta software-utilitateen instalazioa.
•
Proba funtzional eta operatiboen burutzapena.

6. Ekipo informatikoak martxan jartzea eta egiztatzea.
- Ekipo informatikoen egiaztapen-prozesua.
- Ordenagailu baten abiatze-prozesua.
•
Maila elektrikoko abiatzea.
•
POST.
•
POSTaren errore-seinaleak.
- Sistema eragileen diagnostikoko eta/edo egiaztapeneko erremintak.
- Probak eta mezuak sistema eragileetan biltegiratze ateragarrian.
- Probak diagnostiko-softwarearekin.
- Integritate- eta egonkortasun-probak muturreko egoeretan.
- Errendimendu-probak.

7. BIOSaren konfigurazioa.
- SETUPa. Bertsio erabilienak.
- BIOSaren konfigurazioaren menu nagusia.
•
CMOSaren konfigurazio estandarra.
•
BIOSaren konfigurazio aurreratua.
•
Chipset-aren konfigurazio aurreratua.
•
Periferiko integratuen konfigurazioa.
•
Energiaren kudeaketaren konfigurazioa.
•
PnP/PCI gailuen konfigurazioa.
•
Sistemaren monitorizazioa.
•
Pasahitzen ezarpena.
•
Balio lehenetsiak.

8. Lan-arriskuen prebentzioari eta ergonomiari buruzko araua eta erregelamendua.
- Lege-esparru orokorra.
•
31/1995 Legea, Lan-Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.
•
39/1997 EDa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia.
- Lege-esparru espezifikoa.
•
485/1997 EDa, laneko segurtasun- eta osasun-seinaleen arloko gutxieneko xedapenei buruzkoa.
•
486/1997 EDa, laneko lekuetako segurtasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.
•
487/1997 EDa, langileentzako arriskuak, batez ere dortsolunbarrak, eragiten dituzten kargen eskuzko
manipulazioei buruzko segurtasun eta osasuneko xedapenei buruzkoa.
•
488/1997 EDa, bistaratze-pantailak biltzen dituzten ekipoekin egindako lanari buruzko segurtasuneko
gutxieneko xedapenak.
•
556/1989 EDa, eraikinetako irisgarritasunari buruzko gutxieneko neurriak hartzen dituena.
•
Ergonomiari buruzko LSHINren oinarrizko testuak eta gidak.
•

9. Ingurumena babesteko arauak.
- 10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa. Definizioak. Hondakin-kategoriak.
- 11/1997 Legea, Ontzien eta Ontzien Hondakinena, eta horren garapena. Definizioak.
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208/2005 EDa, aparatu elektriko eta elektronikoen eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoa.
Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak.
Hondakinen tratamendua.
Tratamendu-eragiketak: berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa eta desagerraraztea.
Aparatu elektriko edo elektronikoen kategoriak.
Material eta osagaien gaikako tratamendua.
Hondakin informatikoak birziklatzeko eta desagerrarazteko tokiak. Gaikako bilketaren sinboloa.
106/2008 EDa, pilei eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa.
Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak.
Pila- eta metagailu-motak.
Bilketa, tratamendua eta birziklatzea.
Gaikako bilketaren sinboloa.
Produktu kutsagarri, toxiko eta erregaien manipulazioari eta biltegiratzeari buruzko arauak. Segurtasun-datuen
fitxak.
- Substantzien edo prestakinen identifikazioa.
•
Osagaiei buruzko konposizioa/informazioa.
•
Arriskuen identifikazioa.
•
Lehen laguntzak.
•
Suteen aurka borrokatzeko neurriak.
•
Neurriak ustekabeko isurketa edo jarioa gertatuz gero
•
Manipulazioa eta biltegiratzea.
•
Esposizio-kontrolak eta norberaren babesa.
•
Ezabatzeari buruzko kontsiderazioak.
•
Garraioari buruzko informazioa.
•
Arauzko informazioa.
-

1.2 prestakuntza-atala
PERIFERIKO MIKROINFORMATIKOEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: UF0862
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

A1: Periferikoak ekipo mikroinformatikoen instalatzea behar bezala instalatzeko, emandako zehaztapenen arabera.
EI1.1 Gailu periferikoen motak sailkatzea, dagozkien ezaugarri tekniko eta funtzionalak, konfigurazio-parametroak eta
erabilera-gomendioak identifikatuta, eta dagozkien zehaztapen teknikoak kontuan izanda.
EI1.2 Eskakizunak identifikatzea instalazio-prozedurak egitean elikadura elektrikoko baldintzei, kableei, konexio fisikoei
eta ingurumen-zirkunstantziei dagokienez, fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoan adierazitakoaren arabera.
EI1.3 Periferikoaren funtzionalitateak ustiatzeko beharrezkoak diren gailuen kontrolagailuak (driverrak) eta softwareutilitateak instalatzeko prozedurak deskribatzea, gailuaren beraren zehaztapen teknikoak kontuan izanda.
EI1.4 Periferikoarekin egingo diren proba funtzional eta operatiboak sailkatzea funtzionatuko duela ziurtatzeko,
zehaztapen teknikoen arabera
EI1.5 Zenbait periferiko dauzkagun kasu praktikoetan, horiek instalatzeko eta sistema mikroinformatikora konektatzeko,
gailu bakoitzaren zehaztapen teknikoak kontuan izanda:
Instalatzeko elementuak dauzkagula egiaztatzea kableei, konektoreei eta elementu fisikoei dagokienez zein
biltegiratze-gailuei dagokienez (disketeak, diskoak edo bestelako euskarriak), gailuen kontrolagailuekin
(driverrak) eta instalatzeko beharrezkoak izango diren software utilitateekin.
Sistema mikroinformatikoan gailuarekin konexioa egiteko baliabideak dauzkagula egiaztatzea, ataka,
konektore edo badiei dagokienez, zein elikadura-larakoak baliatzeko aukerari eta bestelako ingurumeneskakizunei dagokienez.
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Gailua instalatzea araudiak zehaztutako segurtasun- eta babes-baliabideak aplikatuta eta kasu bakoitzerako
erreminta espezifikoak erabilita.
Gailuaren kontrolagailua (driverra) konfiguratzea sistema eragilean.
Proba funtzional eta operatiboko prozedurak instalatutako gailuari aplikatzea.
Egindako prozesuak eta haien emaitzak dokumentatzea.
EI1.6 Lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere,
periferikoen muntaketan laguntza gisa erabilita.
-

Edukiak:
1. Gailu periferikoen deskribapena.
- Gailu periferikoen motak. Inprimagailuak. Eskanerra. Irakurgailu optikoak. Bozgorailuak, mikrofonoak eta gailu
multimediak. Backup-zinten irakurgailua. Bestelakoak.
- Ezaugarri tekniko eta funtzionalak.
- Konfigurazio-parametroak.
- Erabilera-gomendioak.
- Zehaztapen teknikoak.

2. Periferikoen instalazioa eta proba.
- Periferikoak muntatzeko prozedurak.
- Instalazio-eskakizunen identifikazioa.
•
Fabrikatzailearen dokumentazioa.
•
Elikadura elektrikoa.
•
Kableak.
•
Konexio fisikoak.
•
Ingurumen-baldintzak.
- Periferikoen instalazioa eta konfigurazioa
- Txartelen instalazioa eta konfigurazioa
- Kontrolagailuen eta software-utilitateen instalazioa.
- Proba funtzional eta operatiboen burutzapena.

2

2. prestakuntza-modulua:
SISTEMA ERAGILEEN INSTALAZIOA ETA KONFIGURAZIOA
Kodea: MF0219_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0219_2 Oinarrizko softwarea sistema mikroinformatikoetan instalatzea eta
konfiguratzea

Iraupena: 140 ordu
2.1 prestakuntza-atala
SISTEMA ERAGILEAK INSTALATZEA ETA EGUNERATZEA
Kodea: UF0852
Iraupena: 80 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema mikroinformatiko batek funtzionatzeko oinarrizko softwarearen ezaugarriak eta funtzioak sailkatzea.
EI1.1 Sistema mikroinformatikoen arkitektura nagusiak deskribatzea eta horiek osatzen dituzten bloke funtzionaletako
bakoitzaren xedea edo misioa zehaztea.
EI1.2 Sistema eragilearen kontzeptua azaltzea eta sistema mikroinformatikoan betetzen dituen funtzioak identifikatzea.
EI1.3 Sistema operatibo baten elementuak bereiztea bakoitzaren funtzioak identifikatuta eta zehaztapen teknikoak
kontuan izanik.
EI1.4 Ekipo informatikoetan erabiltzen diren sistema eragileak eta bertsioak sailkatzea eta horien ezaugarri nagusiak eta
elkarren arteko aldeak zehaztea, zehaztapen teknikoen arabera.
EI1.5 Sistema eragilearen instalazioan esku hartzen duten faseak identifikatzea eta ekipo informatikoaren eskakizunak
egiaztatzea, instalazioa egin daitekeela bermatzeko.
A2: Sistema eragileak konfiguratzeko eta instalatzeko prozesuak aplikatzea ekipo informatikoaren funtzionalitateak
aktibatzeko, jasotako zehaztapenen arabera.
EI2.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ekipo informatiko batean sistema eragile bat instalatzea ekipoa
martxan jartzeko:
Ekipo informatikoak oinarrizko softwarea instalatzeko ezinbestekoak diren baliabideak badituela eta
eskakizunak betetzen dituela egiaztatzea.
Instalazioa egin behar den ekipoa prestatzea; horretarako, formateatu egin behar da eta zehaztapenetan
adierazitako partizioak sortu.
Sistema eragilea instalatzea dokumentazio teknikoaren urratsei jarraiki.
Sistema konfiguratzea adierazitako parametroekin.
Zehaztapenetan adierazitako utilitate-programak instalatzea.
Instalazioa egiaztatzea abiatze- eta gelditze-probak eginda.
Egindako lana dokumentatzea.
EI2.2 Ezaugarri berdinak dituzten ekipo informatikoetan sistema eragileen instalazioa automatizatzeko erabiltzen diren
prozedurak identifikatzea klonazioko software-erremintak eta laguntzarik gabeko bestelako instalazio-erremintak
erabilita.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ezaugarri berdinak dituzten ekipo informatikoetan sistema eragile bat
instalatzea jasotako zehaztapenen arabera:
Ekipoetako bat prestatzea sistema eragilea eta adierazitako utilitateak instalatzeko.
Sistema eragilea instalatzea eta konfiguratzea dokumentazio teknikoaren urratsei jarraiki.
Zehaztapenetan adierazitako utilitate-programak instalatzea.
Ekipoak klonatzeko software-erreminta hautatzea.
Instalatutako sistemaren irudiak lortzea gero banatzeko.
Disko-irudiak kudeatzeko erreminten bitartez, jatorrizkoaren ezaugarri berdinak dituzten beste ekipo batzuetan
ezartzea lortutako irudi horiek, baliabide funtzionalak aktibatzea lortzeko.
Abiatze- eta gelditze-probak egitea instalazioak egiaztatzeko.
Egindako lana dokumentatzea.
EI2.4 Horri buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan
argitaratuta egonda ere, eta lagungarri moduan erabiltzea sistema eragilearen instalazioan.
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A3: Ekipo informatiko baten sistema eragilea eguneratzea funtzionalitate berriak txertatzeko eta segurtasun-arazoak
konpontzeko, zehaztapen teknikoei jarraiki.
EI3.1 Sistema eragilearen software-osagaien artetik, berriz doitu beharra izan dezaketenak identifikatzea eguneratzea
gauzatzeko, zehaztapen teknikoak kontuan izanik.
EI3.2 Eguneratze-elementuak lortzeko iturriak identifikatzea eta sailkatzea, adabakiak ezartzeko prozesuak eta sistema
eragilearen eguneratzeak egiteko.
EI3.3 Sistema eragilea eguneratzeko prozedurak deskribatzea, ekipo informatikoan informazioaren segurtasuna eta
integritatea kontuan izanik.
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, sistema eragile bat eguneratzea funtzionalitate berriak txertatzeko,
jasotako zehaztapenen arabera:
Sistema eragiletik eguneratu beharreko osagaiak identifikatzea.
Softwarea eguneratzeko eskakizunak egiaztatzea.
Adierazitako osagaiak eguneratzea.
Egindako prozesuak eta sistemaren gainerako osagaiekin interferentziarik ez dagoela egiaztatzea.
Eguneratze-prozesuak dokumentatzea.
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Edukiak:
1. Sistema mikroinformatiko baten arkitekturak.
- Ordenagailu baten eskema funtzionala. Azpisistemak.
- Prozesatzeko unitate zentrala eta unitatearen elementuak.
•
Barne-memoria, motak eta ezaugarriak.
•
Sarrera- eta irteera-unitateak.
•
Biltegiratze-gailuak, motak eta ezaugarriak.
- Busak. Motak. Ezaugarriak.
- Azpisistema fisikoen eta logikoen arteko korrespondentzia.

2. Sistema eragile informatikoaren funtzioak.
- Oinarrizko kontzeptuak.
•
Prozesuak.
•
Fitxategiak.
•
Sistemari egindako deiak.
•
Sistema eragilearen nukleoa.
•
Komando-interpretatzailea.
- Funtzioak.
•
Erabiltzailearen interfazea.
•
Baliabideen kudeaketa.
•
Fitxategien administrazioa.
•
Ataza-administrazioa.
•
Laguntza-zerbitzua.

3. Sistema eragile informatiko baten elementuak.
Prozesuen kudeaketa.
Memoriaren kudeaketa.
Sarrerako eta Irteerako sistema.
Fitxategi-sistema.
Babes-sistema. Komunikazioen sistema.
Aginduak interpretatzeko sistema.
•
Komando-lerroa.
•
Interfaze grafikoa.
- Sistemaren programak.

-

4. Uneko sistema eragile informatikoak.
-

Sistema eragileen sailkapena.
Software librea.
Ezaugarriak eta erabilera.
Aldeak.
Bertsioak eta banaketak.

5. Sistema eragile informatikoen instalazioa eta konfigurazioa.
- Instalaziorako eskakizunak. Hardware eta software bateragarritasuna.
- Instalazio-faseak.
•
Abiatze-gailuaren konfigurazioa BIOSean.
•
Diskoak formateatzea.
•
Diskoen partizioa egitea.
•
Fitxategi-sistema sortzea.
•
Sistema eragilearen eta gailuen konfigurazioa.
•
Utilitateen eta aplikazioen instalazioa eta konfigurazioa.
- Instalazio-motak.
•
Gutxieneko instalazioak.
•
Instalazio estandarrak.
•
Instalazio pertsonalizatuak.
•
Instalazio atendituak edo atenditu gabeak.
•
Sareko instalazioak.
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•
Irudi bat leheneratzea.
- Instalazioa egiaztatzea. Abiatze- eta gelditze-probak.
- Instalazioaren eta konfigurazioaren dokumentazioa.

6. Partizioen eta disko gogorren erreplikazio fisikoa.
-

Segurtasun-kopia egiteko programak.
Klonazioa.
Erreplikazio-prozesuaren helburuak eta funtzionaltasuna.
Segurtasuna eta prebentzioa erreplikazio-prozesuan.
Diskoen partizioak. Partizio-motak. Kudeaketako erremintak.
Sistemen erreplikak eta irudiak sortzeko eta ezartzeko erremintak:
•
Informazioaren jatorriak.
•
Sistemen erreplikak eta irudiak ezartzeko prozedurak.

7. Sistema eragile informatikoa eguneratzea.
Eguneratze-iturrien sailkapena.
Eguneratze automatikoa.
Laguntza-zentroak.
Eguneratze-prozedurak.
Sistema eragileak eguneratzea.
Software-osagaiak eguneratzea.
•
Osagai kritikoak.
•
Segurtasun-osagaiak.
•
Kontrolagailuak.
•
Bestelako osagaiak.
- Eguneratzearen egiaztapena.
- Eguneratzearen dokumentazioa.

-

2.2 prestakuntza-atala
SISTEMA MIKROINFORMATIKOAREN FUNTZIONALITATEEN USTIAPENA
Kodea: UF0853
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema eragileek eskaintzen dituzten aplikazioak erabiltzea sistema ustiatzeko, zehaztapen teknikoei jarraiki.
EI1.1 Sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak erabiltzea eta ezaugarriak deskribatzea, sistema erabiltzeko eta
ustiatzeko zehaztapen teknikoak eta premia funtzionalak kontuan izanik.
EI1.2 Sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak erabiltzea diskoa eta fitxategi-sistema antolatzeko, jasotako
zehaztapen espezifikoen arabera.
EI1.3 Uneko sistema eragileek dituzten irisgarritasun-aukerak baliatzea desgaitasunak dituzten pertsonentzat ingurune
irisgarriak konfiguratzeko, zehaztapen teknikoen eta funtzionalen arabera.
EI1.4 Lan-ingurunearen aukerak konfiguratzea sistema eragileak eskaintzen dituen aplikazioak eta erremintak erabilita,
jasotako zehaztapenen eta erabilera-premien arabera.
EI1.5 Sistemarekin konektatutako periferikoen funtzionalitateak ustiatzeko sistema eragileak eskaintzen dituen
aplikazioak deskribatzea, erabilera-premien arabera.
EI1.6 Sistema mikroinformatikoak ematen dituen oharrak eta mezuak sailkatzea garrantzia eta kritikotasuna bereizteko,
eta erantzuteko prozedurak aplikatzea jasotako argibideen arabera.
EI1.7 Horri buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan
argitaratuta egonda ere, eta lagungarri moduan erabiltzea sistema eragilearen maneiuan.
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Edukiak:
1. Sistema eragilearen utilitateak.
-

Ezaugarriak eta funtzioak.
Lan-ingurunearen konfigurazioa.
Fitxategi-sistemen kudeaketa eta administrazioa.
Baliabideen eta prozesuen kudeaketa.
Fitxategien edizioa eta kudeaketa.

2. Diskoaren eta fitxategi-sistemaren antolaketa.
-

Fitxategi-sistema. FAT. NTFS.
Biltegiratze-unitate logikoak.
Datuak egituratzea. Karpetak edo direktorioak. Fitxategiak.
Fitxategi-motak.
Sistemaren fitxategiak eta karpetak.
Fitxategi-arakatzailearen konfigurazioa eta egitura.
Eragiketak fitxategiekin. Sortzea. Kopiatzea eta mugitzea. Ezabatzea eta berreskuratzea.
Fitxategi-bilaketa.

3. Irisgarritasun-aukeren konfigurazioa.
-

Pantailan bistaratzea ahalbidetzeko aukerak.
Kontalarien erabilera.
Teklatua edo sagua erabiltzea errazagoa izateko aukerak.
Ahots-ezagutzea
Alternatiba bisualak eta testu-alternatibak erabiltzea entzumen-arazoak dituzten pertsonentzat

4. Sistema informatikoaren konfigurazioa.
- Lan-ingurunearen konfigurazioa.
•
Ingurune bisualaren pertsonalizazioa.
•
Ekipoaren eskualdeko ezarpenak.
•
Oinarrizko periferikoen pertsonalizazioa.
•
Bestelakoak.
- Inprimaketa-kudeatzailea.
- Gailu-kudeatzailea.
- Sistemaren babesa.
- Sistemaren konfigurazio aurreratua

5. Sistema-tresnen erabilera.
-

Diskoaren desfragmentazioa.
Segurtasun-kopiak.
Disko-garbiketa.
Atazak programatzea.
Sistema leheneratzea.

6. Baliabideen eta prozesuen kudeaketa.
-

3

Sistemaren oharrak eta mezuak.
Sistemaren gertaerak.
Sistemaren performantzia.
Ataza-administratzailea.
Sistemaren erregistroaren editorea.

3. prestakuntza-modulua:
EKIPAMENDU MIKROINFORMATIKOAREN KONPONKETA
Kodea: MF0954_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0954_2 Ekipamendu mikroinformatikoa konpontzea eta zabaltzea
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Iraupena: 180 ordu
3.1 prestakuntza-atala
EKIPO ETA OSAGAI HARDWARE MIKROINFORMATIKOEN KONPONKETA ETA
ZABALKUNTZA
Kodea: UF0863
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Doikuntza eta kalibraketa izan dezaketen eta matxurak sor ditzaketen ekipo informatikoetako gailuen barruan bildutako
osagai elektriko, elektroniko eta elektromekanikoak deskribatzea, gorabeherak sortzeko kausak diskriminatzeko.
EI1.1 Elektroniko analogiko eta digitaleko osagaiak eta haien aplikazio ezaugarrienak identifikatzea metrika eta
beharrezko neurketa-ekipamendua lotzeko eta gailu baten funtzionalitatearen estimazioa egiteko edo kalkulatzeko,
dagozkien zehaztapen teknikoen arabera betiere.
EI1.2 Zirkuitu eta osagaien eskema funtzionalak eta interpretatutako sinbologia interpretatzea, egiazko elementuekin
erlazionatuta gorabehera funtzionalak ekipoei diagnostiko- eta egiaztapen-prozedurak aplikatuta.
EI1.3 Doikuntza, kalibraketa edo/eta konponketa izan dezakeen ekipo informatiko baten gailuetan bildutako elementu
elektriko, elektroniko, optiko eta elektromekanikoak identifikatzea, konponketa edo aldaketa egiteko, diagnostikoprozesuen eta jasotako zehaztapenen arabera.
A2: Sistema mikroinformatikoaren ekipo eta osagaien matxuraren arrazoia ezartzea, haren izaera identifikatuta zehaztutako
teknika edo erreminten erabileraren bidez.
EI2.1 Ekipo mikroinformatikoak konpontzeko postu baten eta matxuren detekzio-zereginak egiteko erreminta eta tresnen
ezaugarria deskribatzea, betiere eskatutako kalitate, eraginkortasun eta segurtasunarekin.
EI2.2 Ekipo informatiko baten osagaien konektore, bus eta interfazeen elikadura- eta kontrol-seinale eta datuak
deskribatzea, haien parametro funtzionalak ebaluatzeko eta dagokien estimazioa egiteko prozedura eta gailuak
adierazita, monitorizatu beharreko gailuaren zehaztapen teknikoen arabera betiere.
EI2.3 Osagaiak, ekipo mikroinformatikoak eta periferikoak desmihiztatzeko prozedura deskribatzea horietan jardunak
egiteko.
EI2.4 Ekipo mikroinformatikoetako matxuren tipologia eta ezaugarriak azaltzea, matxurak lokalizatzeko teknika orokorra
eta baliabide espezifikoak deskribatuta, matxurak konpontzeko prozedurak optimizatzeko.
EI2.5 Sistema mikroinformatikoan matxurak diagnostikatzeko erabiltzen diren hardware- eta software-erreminten
ezaugarriak deskribatzea, haien zehaztapen teknikoak kontuan izanda.
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, matxura bat lokalizatzea matxura sortzen duen arrazoia
isolatzeko eta zehazteko, jasotako argibideen arabera:
Lehen hipotesi bat ezartzea ekarritako dokumentazioaren arabera.
Ekipoaren edo/eta osagaiaren puntu kritikoak detektatzea matxuren historiak eta horri dagokionez landutako
mantentze-estatistikak kontsultatuta.
Matxuraren sintomak eta izaera identifikatzea, eragiten dituen efektuen arabera zehaztuta.
Neurketak egitea fabrikatzaileek ezarritako edo zehaztutako prozedurak definitutako testaketa-puntuetan.
Bloke funtzionala edo haren ardura duen osagaia lokalizatzea.
Kontuan hartu beharreko elementuak identifikatzea.
Diagnostikoko software-erremintak erabiltzea sisteman aldizkako hutsegiteak gertatzen badira.
Diagnostikoko hardware-erremintak erabiltzea ekipoa pizten ez bada.
Emuladore bat konektatzea eta konparazio-probak egitea zenbait oinarri-plakarekin.
Egindako jardueren eta lortutako emaitzen dokumentazioa egitea adierazitako formatu eta plantillak erabilita.
EI2.7 Lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere,
matxuren diagnostikoan eta konponketan laguntza gisa erabilita.
A3: Matxuratutako elementuen doikuntza, konponketa eta egiaztapena egiteko prozedurak aplikatzea, ekipoaren edo
osagaiaren funtzionamendua bermatuta .
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EI3.1 Ekipo mikroinformatiko baten matxurak konpontzeko erremintak eta ekipoak deskribatzea konpondu beharreko
gailu-motak kontuan izanda, ekipoen beren zehaztapen teknikoen arabera.
EI3.2 Matxurak konpontzeko doikuntza, konponketa eta aldaketa izan dezaketen sistema informatiko baten gailuen
osagaiak deskribatzea, konpondu beharreko gailu-motak kontuan izanda.
EI3.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sistema mikroinformatikoaren elementu batean gertatutako
matxura konpontzea, emandako prozedurei jarraiki:
Matxura eragin duen osagaia identifikatzea.
Zehaztutako segurtasun-neurriak aplikatzea.
Matxuratutako osagaia aldatzeko aukera edo hura konpontzeko posibilitatea ebaluatzea.
Aurrekontu bat ezartzea aldaketarako edo konponketarako, konponketa-kostuak balioetsita, piezarenak zein
laneskuarenak, emandako eredu ekonomikoen arabera.
Mekanismoak aktibatzea informazioaren integritatea bermatzeko.
Matxuraren ardura duen elementua (fisikoa edo logikoa) aldatzea edo konpontzea.
Zehaztutako egiaztapenak eta doikuntzak egitea softwarean eta konfigurazioan.
Abiatze- eta gelditze-probak egitea konpondutako elementuaren funtzionamendua egiaztatzeko.
Matxura goragoko maila bati jakinaraztea, beharrezkoa izanez gero.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea adierazitako formatu eta plantillak erabilita.
EI3.4 Kable informatikoak prestatzea egokigailu, deribadore, konektore eta loturen presio, krinpatze edo soldatze bidez
komertzialki lortzen zailak diren konexioko beste premia espezifiko batzuk betetzeko, erreminta egokiak erabilita eta
lortutako konektibitatea haien eskema teorikoekin uztartzen dela egiaztatuta.
A4: Ekipo informatikoen zabaltze-prozedurak aplikatzea ekipoaren edo osagaiaren funtzionamendua bermatuta, jasotako
zehaztapenen arabera.
EI4.1 Dokumentaziorik gabeko edo lotutako edo eguneratutako softwarerik gabeko osagaien ezaugarriak identifikatzea,
ekipoa zabaltzeko eragiketak egiteko fabrikatzailearen etiketen informazioa (kodeak, sinbologia) informazioaren
interpretazioaren bidez eta informazioa bilatuta eta lortuta Internet biez, dauzkagun zehaztapen teknikoak kontuan
izanda betiere.
EI4.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zabalkuntza baten bideragarritasunaren ebaluazioa egitea ekipo
informatiko bati funtzionalitate berriak eransteko, jasotako zehaztapen funtzionalak kontuan izanda:
Premiak eta aldez aurreko eskakizunak identifikatzea.
Ekipoaren beste osagai batzuekin izan daitezkeen interakzio posibleak detektatzea.
Osagaiak lortzeko zailtasuna ebaluatzea.
Lortzen den errendimendu globalaren gehikuntzaren estimazioa egitea.
Beharrezko prozedurak egitea informazio-galerak saihesteko.
Eguneratzearen kostu ekonomikoa kalkulatzea eta dokumentatzea.
EI4.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ekipo informatiko bat zabaltzea dagozkion ahalmen funtzionalak
gehitzeko emandako zehaztapenak kontuan izanda eta adierazitako prozedurei jarraiki:
Disko gogorraren datuen segurtasun-kopia egitea informazioaren integritatea bermatzeko.
Eguneratu beharreko osagaiak identifikatzea.
Ezarritako segurtasun-neurriak erabiltzea.
Zehaztutako osagaiak zabaltzea, aldatzea edo eguneratzea.
Eguneratutako osagaiei lotutako softwarea instalatzea eta konfiguratzea.
Hardwareko zein softwareko egiaztapenak egitea zabalkuntza egiaztatzeko.
Egindako jardueren dokumentazioa egitea ekipoaren hasierako konfigurazioa eta zabalkuntzaren ondorengo
konfigurazioa adierazita.

Edukiak:

1. Ekipo mikroinformatikoen konponketari aplikatutako oinarrizko instrumentazioa.
-

Ekipo mikroinformatikoen konponketari aplikatutako elektrizitateko eta elektronikako kontzeptuak.
Magnitude elektrikoak eta haien neurria.
Seinale analogiko eta digitalak.
Osagai analogikoak.
Elektronika digitala
•
Zenbakizko irudikapeneko eta irudikapen alfabetikoko sistemak.
•
Zirkuitu inprimatua.
•
Zirkuitu logikoak eta funtzio logikoak.
•
Zirkuitu integratu digitalen funtzionamendu-printzipioa
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- Oinarrizko instrumentazioa.
•
Polimetroa. Deskribapena. Erresistentzia, tentsio eta intentsitateen neurketa.
•
Osziloskopioa
o Funtzionamendua.
o Terminologia.
o Martxan jartzea. Zundak.
o Osziloskopio baten kontrolak.
o Neurketa-teknikak.
•
Behe-frekuentziako generadorea. Deskribapena. Generadorearen erabilera.

2. Sistema informatiko baten gailuen funtzionamendua.
-

Gailu eta periferikoen eskema funtzionalak ekipo informatikoetan..
Osagai elektrikoak. Funtzioak.
Osagai elektronikoak. Funtzioak.
Osagai elektromekanikoak. Funtzioak.
Biltegiratze magnetikoko euskarriak. Ezaugarriak. Osagaiak. Eskema funtzionalak.

3. Ekipo mikroinformatikoetako matxura-motak.
- Matxuren tipologia. Sailkapena. Ezaugarriak.
- Ohiko matxurak. Logikoak. Fisikoak. Detektatzeko eta zuzentzeko prozedurak.

4. Ekipo informatikoetako matxuren diagnostikoa eta lokalizazioa.
- Matxurak lokalizatzeko organigramak eta prozedurak.
- Diagnostikoa.
•
Diagnostiko-teknikak.
•
Neurketa-softwarea.
•
Diagnostikoa eta detekzioa.
- Diagnostikoko software-erremintak. Motak. Ezaugarriak. Software komertziala.
- Diagnostikoko hardware-erremintak. Motak. Ezaugarriak. POST diagnostiko-txartelak.
- Ekipo informatikoen konektibitatea. Osagaien interfaze, bus eta konektoreen seinaleen neurketak. Elikadurakoa.
Kontrolekoa. Datukoa.
- Ekipo informatikoen kanpo- eta barne-konexioak.
•
Kable-motak.
•
Konektore-motak.
•
Interfaze eta konektoreen orratzen esanahia.
- Kableak egiteko teknikak.

5. Unitate zentraleko hardwarearen konponketa.
- Konponketa-postua.
•
Ezaugarriak.
•
Laborategiko erremintak
•
Laborategiko ekipoak
- Konponketaren aurrekontua.
•
Osagaien kostua.
•
Tarifikazio-irizpideak. Denborak. Konponketa-mota. Osagai-mota.
- Konponketa-prozedura.
- Hardwarearen matxuren konponketa.
•
Elikatze-iturria.
•
Oinarrizko plaka.
•
Memoriarekin lotutakoak.
•
Biltegiratze-unitateak.
•
Soinu-txartelak.
•
Txartel grafikoak.
•
Oinarrizko periferikoen eta bestelako hardware-osagaien konponketa.

6. Ekipo informatiko baten zabalkuntza.
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- Osagai eguneragarriak. Logikoak. Fisikoak.
- Zabaltze-prozedura.
•
Premiaren ebaluazioa.
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•
Osagaien bateragarritasuna.
•
Zabalkuntzaren aurrekontua.
•
Informazioa segurtatzea.
- Ekipo informatikoetako ohiko zabalkuntzak, logikoak eta fisikoak.

3.2 prestakuntza-atala
EKIPO MIKROINFORMATIKOETAKO MATXURA LOGIKOEN KONPONKETA
Kodea: UF0864
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ekipo informatikoaren funtzionalitatea berreskuratzea matxura logikoak konpontzeko prozedurak identifikatuta eta
aplikatuta, jasotako zehaztapenen arabera.
EI1.1 Matxura logikoak konpontzeko erabiltzen diren prozedurak bereiztea jasotako zehaztapenen arabera.
EI1.2 Ekipo batean egikaritzen diren prozesuak identifikatzea memoriako eta prozesadoreko gehiegizko kontsumo
posibleak detektatzeko.
EI1.3 Ekipo informatikoak eraginpean har ditzaketen birus eta programa gaiztoen erasoak sortutako sintomak
ezagutzea, birus eta programa horiek ezabatzeko birus aurkako eta espioi aurkako softwarea erabilita, ezarritako
zehaztapenen arabera.
EI1.4 Datuak berreskuratzeko tresnak erabiltzea ezabatutako fitxategiak berreskuratzeko, jasotako zehaztapenei jarraiki.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, simulatutako matxura logikoak dituen ekipo informatiko bat
konpontzea emandako zehaztapen teknikoei eta prozedurei jarraiki:
Fitxategi-sistema egiaztatzea zehaztutako software-erremintak erabilita.
Exekuzio-fasean dauden proiektuak egiaztatzea.
Birusaren eta software espioiaren presentzia egiaztatzea eta ezabatzea, adierazitako software-erremintak
erabilita.
Eraginpeko softwarea berrinstalatu eta konfiguratzea.
Abiatze- eta gelditze-probak egitea sistemaren funtzionamendua egiaztatzeko.
Matxura goragoko erantzukizun-maila bati jakinaraztea, beharrezkoa izanez gero.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea emandako formatu eta plantillak erabilita.

Edukiak:
1. Atazen administratzailea eta datuak berreskuratzeko erremintak.
- Atazen administratzailea. Atazen administratzailea. Programak. Prozesuak. Errendimendu-neurketak.
- Datuak berreskuratzeko erreminten instalazioa eta erabilera.
•
Datuak berreskuratzea. Kontzeptua eta funtzionamendua.
•
Datuak berreskuratzeko erreminta komertzialak.
•
Erremintak instalatzea.
•
Datuak bilatu eta berreskuratzeko prozedurak.

2. Matxura logikoen konponketa.
Master Boot Record-a (MBR), partizioak eta partizio aktiboa.
Sistemaren hasierako fitxategiak.
Sistemaren konfigurazio-fitxategiak.
Sistemaren optimizazioa.
Segurtasun-kopia.
•
Fitxategien transferentzia.
•
Back-up erremintak.
•
Klonazioa.
- Klonazio bidezko berrezarpena.

-
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- Software-osagaiak berrinstalatzea, konfiguratzea eta eguneratzea.

3. Birus aurkako softwarearen instalazioa eta konfigurazioa.
- Birus informatikoak.
•
Software gaiztoa: Kontzeptu eta definizioak.
o Bilakaera.
o Birusak, harrak, troiarrak, bestelakoak.
o Programetako ahuleziak eta adabakiak.
o Infekta daitezkeen fitxategien motak.
o Hedatzeko bideak.
o Birusak mezu, programa eta dokumentuetan.
o Software gaiztoa ezkutatzea.
o Web-orriak.
o Posta elektronikoa.
o Ordenagailuaren memoria nagusia.
o Abiatze-sektorea.
o Makroak dituzten fitxategiak.
•
Infekzioaren efektu eta sintomak.
•
Birus informatikoak eta sistema eragileak.
•
Sistema eragileen eguneratze kritikoak.
•
Infekzioa saihesteko ardurak.
- Birusaren aurkako softwarearen definizioa.
- Antibirusen osagaien aktiboak. Txertoa. Detektatzailea. Ezabatzailea.
- Birus aurkako softwareko paketeen ezaugarri orokorrak.
•
Spyware aurkako babesa.
•
Software gaiztoaren aurkako babesa.
•
Firewall-babesa.
•
Ahulezien aurkako babesa.
•
Iruzurren aurkako babesa.
•
Eguneratze automatikoak.
•
Segurtasun-kopiak eta ordenagailuaren errendimenduaren optimizazioa.
- Birusaren aurkako softwarearen instalazioa.
•
Sistemaren eskakizunak.
•
Softwarearen instalazioa, konfigurazioa eta aktibazioa.
•
Erreskate-diskoak sortzea.
•
Desinstalazioa.
- Leiho nagusia.
•
Babesen egoera. Aktibazioa eta desaktibazioa.
•
Azterketa- eta txosten-motak.
•
Eguneratze automatikoa eta eskuzkoa.
•
Birusaren ereduen edo/eta malwarearen fitxategi identifikatzaileen eguneratzea.
•
Babesen konfigurazioa. Aktibazioa eta desaktibazioa.
•
Azterketa, birusak ezabatzea eta datuak berreskuratzea.
•
Eguneratzeak.
•
Zerbitzuetarako sarbidea. Euskarria. Informazioa lortzea.
•
Bestelako aukerak.

3.3 prestakuntza-atala
INPRIMAGAILUEN KONPONKETA
Kodea: UF0865
Iraupena: 70 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Inprimagailuak konpontzeko prozedurak aplikatzea erreminta espezifikoak erabilita, martxan jartzeko, emandako
zehaztapenei jarraiki.
EI1.1 Merkatuan gehien erabilitako inprimagailu-motak identifikatzea, haien arteko ezaugarriak bereizita, zehaztapen
teknikoen arabera.
EI1.2 Inprimagailu-mota bakoitzaren blokeak deskribatzea, baita osagaien funtzionamendua ere, bakoitzaren
zehaztapen teknikoen arabera.
EI1.3 Inprimagailu-mota bakoitzaren funtzionamendu-akatsak ezagutzea akatsa eragiten duten zatiak aldatzeko,
inprimagailuaren ezaugarriak kontuan izanda eta ezarritako prozedurari jarraiki.
EI1.4 Kontsumigarriak, horien motak eta aldatzeko prozedurak identifikatzea inprimagailuetan matxura posibleak
detektatu eta konpontzeko, inprimagailuen ezaugarri teknikoak kontuan izanda.
EI1.5 Inprimagailuetan matxurak konpontzeko erabiltzen diren prozedurak bereiztea, zehaztapen teknikoak kontuan
izanda.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, inprimagailua konpontzea martxan jartzeko, emandako zehaztapen
teknikoei eta prozedurei jarraiki:
Inprimagailuaren hutsegitearen arrazoia identifikatzeko ezarritako probak egitea.
Hutsegitea eragin duten osagaiak identifikatzea.
Osagaia konpontzea edo aldatzea, edo matxura goragoko erantzukizun-maila bati jakinaraztea, beharrezkoa
bada.
Funtzionamendu-probak egitea inprimagailuak funtzionatzen duela egiaztatzeko.
Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak dokumentatzea ezarritako formatu eta plantillak erabilita.
EI1.7 Lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea, sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan editatuta badago ere,
periferikoen konponketan laguntza gisa erabilita.

Edukiak:
1. Inprimagailuak.
- Inprimagailuak.
•
Oinarrizko parametroak.
•
Orria deskribatzeko lengoaiak.
•
Konexio-interfazea.
- Inprimagailu-motak. Ezaugarriak eta aldeak.
•
Inpaktu-inprimagailuak.
•
Tinta-inprimagailuak.
•
Laser-inprimagailuak.
- Marka eta modelo ohikoenak.

2. Elementu kontsumigarrien manipulazioa eta aldaketa.
- Motak eta ezaugarriak.
•
Tinta-kartutxoak.
•
Toner-kartutxoak.
•
Paper-formularioak
•
Etiketa itsaskorren orriak.
•
Gutun-azalak. Bestelakoak.
- Elementu kontsumigarrien kontserbazioa.
- Elementu kontsumigarriak aldatzeko prozedurak.
- Segurtasuna elementu kontsumigarriak aldatzeko eta manipulatzeko prozeduretan.

3. Inprimagailu matrizialen konponketa
- Inprimagailu matrizialak. Funtzionamendua eta xehetasun teknikoak.
- Segurtasuna inprimagailu matrizialen maneiuan.
•
Oharrak eta hartu beharreko neurriak. Sinbologia.
•
Segurtasun-argibideak instalazioan, mantentzean, paperaren manipulazioan eta inprimagailuaren
maneiuan.
- Inprimagailu matrizial baten piezak.
- Zehaztapen mekanikoak, elektronikoak, elektrikoak eta ingurumenekoak.
- Bloke funtzionalak eta horien osagaien funtzionamendua.
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- Kontsumigarriak.
•
Kontsumigarri-motak.
o Orri solteak.
o Paper jarraitua.
o Paper berezia: etiketak, inprimakiak kopiarekin, gutun-azalak.
o Kontsumigarriak aldatzea.
o Zinta-kartutxoak aldatzea.
o Paper jarraitua aldatzea.
- Prebentzio- eta zuzenketa-mantentzea.
•
Inprimagailuaren garbiketa.
•
Lubrifikazioa.
•
Arazoak detektatzea.
o Akats-adierazleak.
o Egoeren monitorea.
o Auto testa.
o Iraulketa hexadezimala.
- Arazoen konponketa.
•
Elikadura-arazoak.
•
Papera kargatzeko edo aurreratzeko arazoak.
•
Arazoak inprimatzeko posizioan.
•
Inprimatze-arazoak edo inprimatze-kalitatearenak.
•
Sare-arazoak.
•
Paper-buxaduren soluzioa.
•
Arazoak aukerazko osagarriekin.
•
Mantentze-kiten aldaketa.
- Inprimagailuaren garraioa.

4. Tinta-injekzioko inprimagailuen konponketa.
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- Segurtasuna tinta-injekzioko inprimagailuen maneiuan.
•
Oharrak eta hartu beharreko neurriak. Sinbologia.
•
Segurtasun-argibideak instalazioan, mantentzean, tinta-kartutxoen manipulazioan eta inprimagailuaren
maneiuan.
- Tinta-injekzioko inprimagailu baten piezak.
- Zehaztapen mekanikoak, elektronikoak, elektrikoak eta ingurumenekoak.
- Bloke funtzionalak eta horien osagaien funtzionamendua.
- Inprimagailuaren garbiketa.
- Lubrifikazioa.
- Kontsumigarriak.
- Kontsumigarriak aldatzea.
•
Tinta-kartutxoaren egoera egiaztatzea kontrol-panelaren, argi-adierazleen edo inprimagailuaren
kontrolagailuaren bidez.
•
Tinta-kartutxoak aldatzea.
•
Mantentze-kutxa aldatzea.
- Prebentzio- eta zuzenketa-mantentzea.
•
Injektoreen azterketa.
•
Injekzioko buruaren garbiketa.
•
Injekzioko buruaren lerrokatzea.
•
Inprimagailuaren garbiketa.
•
Arazoen konponketa.
o Arazoaren diagnostikoa.
o Inprimagailuaren egoera egiaztatzea.
o Paper-butxadurak.
o Arazoak inprimatze-kalitatearekin.
o Zenbait inprimatze-arazo.
o Paperak ez du aurrera egiten.
o Inprimagailuak ez du inprimatzen.
o Bestelako arazoak.
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- Inprimagailuaren garraioa.

5. Laser-Inprimagailuen konponketa
- Segurtasuna laser-inprimagailuen maneiuan.
•
Oharrak eta hartu beharreko neurriak. Sinbologia.
•
Segurtasun-argibideak instalazioan, mantentzean, toner-kartutxoen manipulazioan, inprimagailuaren
maneiuan, laser-erradiazioan eta ozono-segurtasunean.
- Laser-inprimagailu baten piezak.
- Zehaztapen mekanikoak, elektronikoak, elektrikoak eta ingurumenekoak.
- Bloke funtzionalak eta horien osagaien funtzionamendua.
- Kontsumigarriak. Kontsumigarriak aldatzea.
- Prebentzio- eta zuzenketa-mantentzea.
•
Inprimagailuaren elementuen garbiketa.
•
Lubrifikazioa.
•
Toner-kartutxoak aldatzea.
•
Unitate fotoeroalea aldatzea.
•
Unitate fusorea aldatzea.
•
Toner erabiliaren kolektorea aldatzea.
•
Arazoen konponketa.
o Arazoaren diagnostikoa.
o Inprimagailuaren egoera egiaztatzea.
o Paper-butxadurak.
o Inprimagailuaren egoera-orri bat inprimatzea.
o Funtzionamendu-arazoak.
o Arazoak kopia inprimatuarekin.
o Kolorezko inprimatzearen arazoak.
o Arazoak inprimatze-kalitatearekin.
o Zenbait inprimatze-arazo.
o Memoria-arazoak.
o Bestelako arazoak.
- Inprimagailuaren garraioa.
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4. prestakuntza-modulua:
SISTEMA INFORMATIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0179
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sistema mikroinformatiko bat osatzen duten elementuen muntaketa, instalazioa eta egiaztapena enpresaren lantoki
batean egitea, jasotako argibideei jarraiki.
EI1.1 Fabrikatzaile eta banatzaileen gida edo/eta katalogoen muntaketarako, instalaziorako edo egiaztapenerako
beharrezkoa den informazioa lortzea eta interpretatzea.
EI1.2 Ekipo mikroinformatikoen mihiztaketa egitea ekipoak erabiltzeko, lanpostuko beharreko erreminta eta lanabesak
erabilita.
EI1.3 Ekipoaren konfigurazioa egitea, baita oinarrizko softwarearen karga ere.
EI1.4 Periferikoen instalazioa egitea, behar bezala konfiguratuta.
EI1.5 Muntaketa eta instalazioa egiaztatzea dagozkion probak eginda, ekipoen, fabrikatzaileen eta enpresaren beraren
giden eta informazioaren arabera.
A2: Oinarrizko softwarea instalatzea eta konfiguratzea enpresan ezarritako protokolo eta prozeduren arabera.
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EI2.1 Sistema eragilearen instalazioan esku hartzen duten faseak identifikatzea, ekipo informatikoaren eskakizunak
egiaztatuta.
EI2.2 Sistema eragilea instalatzea, konfiguratzea eta/edo eguneratzea, baita utilitate-programak ere, jasotako
zehaztapenen eta bezeroaren premien arabera.
EI2.3 Ekipoaren funtzionamendua egiaztatzea instalazioa egindakoan.
EI2.4 Sistema eragileek ahalbidetzen dituzten aplikazioak erabiltzea, sistema bera ustiatzeko.
EI2.5 Egindako lana dokumentatzea, enpresaren prozeduren arabera.
A3: Sistema informatikoaren ekipo eta osagaien konpontzea eta zabaltzea, zehaztutako teknikak eta erremintak erabilita,
betiere jasotako argibideen arabera.
EI3.1 Ekipo eta osagaien matxuraren arrazoia ezartzea hardwareko eta softwareko teknika eta erremintak erabilita,
ezarritako konponketa-prozeduren arabera.
EI3.2 Matxuratutako elementuak doitzea, konpontzea eta egiaztatzea, ekipoaren edo osagaiaren funtzionamendua
bermatuta, aurrekontu bat ezarrita enpresaren ereduen arabera.
EI3.3 Ekipo informatikoaren funtzionalitatea berreskuratzea, birusen eta software espioien presentzia ezabatuz,
eraginpeko softwarea berrinstalatuta eta konfiguratuta.
EI3.4 Ekipo informatikoak zabaltzea emandako zehaztapenen arabera.
EI3.5 Inprimagailuak konpontzea martxan jartzeko, emandako zehaztapen teknikoen arabera.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraiki.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan murgiltzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti.

Edukiak:

1. Sistema mikroinformatiko bat osatzen duten ekipo eta osagaiak muntatzea, konpontzea eta zabaltzea,
enpresaren prozedurei jarraiki.
-

Ekipo eta sistema mikroinformatikoen muntaketa enpresa-muntaketako postu batean.
Enpresan erabilitako oinarrizko softwarea instalatzea eta konfiguratzea.
Enpresan aplikatutako ekipo eta osagai mikroinformatikoen konponketa-prozedurak.
Ekipo, periferiko eta kontsumigarrien etiketatze-, biltze-, biltegiratze- eta lekualdatze-prozedurak

2. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
-
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Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta konponketa

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

MF0953_2:

Montaje de equipos
microinformáticosEkipo
mikroinformatikoen
muntaketa.

MF0219_2:

Instalación y configuración
de sistemas
operativosSistema eragileen
instalazioa eta konfigurazioa

MF0954_2:

Reparación de
equipamiento
microinformáticoEkipamendu
mikroinformatikoaren
konponketa

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika
eta Komunikazioen lanbide-arloan.
• Informatika eta Komunikazioen
lanbide-arloko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika
eta Komunikazioen lanbide-arloan.
• Informatika eta Komunikazioen
lanbide-arloko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria Informatika
eta Komunikazioen lanbide-arloan.
• Informatika eta Komunikazioen
lanbide-arloko 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:
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– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta konponketa

– 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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Informatika Gela

60

75

Ekipo Mikroinformatikoen tailergela

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

1. M

3. M

Informatika Gela

X

X

X

Ekipo Mikroinformatikoen tailergela

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Informatika Gela

X

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Ekipo Mikroinformatikoen tailer-gela.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sarean jarritako ordenagailuak eta Interneteko konexioa.
Oinarrizko softwarea.
Bulegotikako softwarea eta internet-tresnak.
Bideo-proiektagailua.
Orri birakaria.
Arbela.
Ikasgelako materiala.
Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Altzari lagungarriak ikasgelaren ekipamendurako.
Tailerreko altzari espezifikoak (lan-mahaiak, apalategiak eta armairuak,
besteak beste).
Bideo-proiektagailua.
Kable-armairua adabaki-panelekin, eta sarera konektatzeko gailuak.
Ekipo informatikoak eta periferikoak.
Ordenagailuak muntatzeko osagaiak.
Prebentzio- eta zuzenketa mantentzerako elementu eta osagaiak.
Sistema eragileak.
Bulegotikako erreminta eta aplikazioak.
Internet-tresnak.
Ekipoak klonatzeko softwarea.
Programa eta aplikazio informatikoak.
Testaketako hardware- eta software-erremintak.
Euskarriak eta periferikoak garbitzeko erremintak.
Produktuak etiketatzeko erremintak.
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−
−
−
−

Ekipamenduak eta periferikoak muntatzeko, mantentzeko eta
konpontzeko ohiko moduan erabiltzen diren tresnak eta lanabesak.
Ekipo mikroinformatikoen konponketarako oinarrizko instrumentazioa.
Babesteko eta segurtasuneko elementuak.
Osagaiak birziklatzeko edukiontziak: Pilak eta bateriak, papera,
plastikoak, metala.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, 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.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
– 25 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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