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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

IZENA 
SISTEMA DOMOTIKO/IMMOTIKOETAKO, ETA SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO 
SISTEMETAKO ELEMENTU INFORMATIKOEN EZARPENA ETA KUDEAKETA 
 

KODEA 
IFCT0409 
 

LANBIDE-ARLOA 
Informatika eta komunikazioak. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Sistemak eta telematika. 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IFC365_3 Sistema domotiko/immotikoetako, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemetako 
elementu informatikoen ezarpena eta kudeaketa (1701/2007 Errege Dekretua, 2007ko abenduaren 14koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Eraikin domotiko eta immotikoetako, sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako automatizazio-sistemetako 
elementu informatikoak eta komunikazio-elementuak integratzea eta mantentzea hardware- eta software-mailan, haiek 
osatzen dituzten moduluen funtzionamendua bermatuz, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, indarreko araudia eta 
arautegia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea. 
- UC1219_3: Sistema domotiko-immotikoak ezartzea eta mantentzea 
- UC1220_3: Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak ezartzea eta mantentzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Sistema domotiko/immotikoak, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak diseinatzen, 
ezartzen eta mantentzen dituzten edozein tamainatako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan garatzen du 
bere lanbide-jarduera, norbere kontura edo besteren kontura. 

 
Produkzio-sektoreak 
Zerbitzu-sektorean kokatzen da batez ere, eta bereziki etxebizitzen eta eraikinen automatizazioarekin, eta 
segurtasun pribatuarekin lotutako zerbitzuak –sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen 
ezarpenari eta mantentze-lanei buruzkoak– ematea eta mantentzea helburu duen jarduera betetzen duten 
enpresetan. 
 6 

 
 
 

 



 
 

Sistema domotiko/immotikoetako, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemetako elementu informatikoen ezarpena eta kudeaketa 

Lanbideak edo lanpostuak 
Sistema domotiko/immotikoetako elementu informatikoen integratzailea. 
Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetako eta bideozaintzako sistemetako elementu informatikoen 
integratzailea. 
Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetako eta bideozaintzako sistemetako elementu informatikoen mantentze-
lanetako aditua. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0490_3:  
(ZEHARKAKOA) Sistema informatikoko 
zerbitzuen kudeaketa 

90  90 

UF1134: Proiektu 
domotiko/immotikoak instalatzea 
eta abiaraztea 

80 

UF1135: Proiektu domotikoaren 
konektibitatea: komunikazio-
sareak, -sistemak eta -
protokoloak; pasabideak 

40 MF1219_3  
Sistema domotiko/immotikoen ezarpena 
eta mantentze-lanak egitea 

150 

UF1136: Proiektu domotikoen 
dokumentazioa, mantentze-
lanak eta gorabeheren 
kudeaketa 

30 

UF1137: Bideozaintzako eta 
segurtasuneko sistemak 
instalatzea eta abiaraztea 

90 

UF1138: Sarbide- eta 
presentzia-kontroleko sistemak 
instalatzea eta abiaraztea 

90 
MF1220_3 
Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemen ezarpena eta 
mantentze-lanak egitea. 

220 

UF1139: Bideozaintzako, 
sarbide- eta presentzia-
kontroleko proiektuetako 
mantentze-lanak egitea eta 
izandako gorabeheren 
kudeaketa 

40 

MP0236:  
Sistema domotiko/immotikoetako, eta 
sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemetako elementu 
informatikoak ezartzeko eta kudeatzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

Iraupena, guztira 540 
 

 

7 

 
 

 

 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

 
 
 
 

8 

 



 
 

Sistema domotiko/immotikoetako, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemetako elementu informatikoen ezarpena eta kudeaketa 

 
 
 

 

9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1
2
3

 
 

1. gaitasun-atala 
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUAK KUDEATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

SISTEMA DOMOTIKO-IMMOTIKOAK EZARTZEA ETA 
MANTENTZEA 

 
3. gaitasun-atala 

SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA 
BIDEOZAINTZAKO SISTEMAK EZARTZEA ETA MANTENTZEA 



 
 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUAK KUDEATZEA 

 
Kodea: UC0490_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sistemaren konfigurazioa kudeatzea prozesuen errendimendua ziurtatzeko, erabilera-premien arabera eta 
erakundearen direktiben barruan. 

BI1.1 Sisteman esku hartzen duten prozesuak identifikatu egiten dira errendimendu-parametroak ebaluatzeko. 
BI1.2 Sistemaren osagaiak eraginpean hartzen dituzten parametroak (memoria, prozesadorea eta periferikoak, 
besteak beste) erabilera-premien arabera moldatzen dira. 
BI1.3 Prozesuak exekutatzeko lehentasunak erakundearen ustiapen-planeko zehaztapenen arabera moldatzen 
dira. 
BI1.4 Monitorizazio-erremintak ezarri eta konfiguratu egiten dira alarmen mailak zehaztuta, erakundearen ustiapen-
planaren arabera. 

LB2: Biltegiratze-gailuak erabilera-premien arabera eta erakundearen direktiben barruan administratzea.. 
BI2.1 Biltegiratze-gailuak sistema informatikoan erabiltzen diren sistema eragile guztietan erabiltzeko moduan 
konfiguratzen dira. 
BI2.2 Biltegiratze-egitura fitxategi-sistema guztien premien arabera eta erakundearen erabilera-zehaztapenen 
arabera definitzen eta ezartzen da. 
BI2.3 Biltegiratze-gailu bakoitzaren erabilera-murrizketak eta objektuen nomenklatura-eskakizunak behar bezala 
dokumentatzen dira. 
BI2.4 Biltegiratze-gailuak integratu egiten dira erabiltzaileari sistema funtzional bat eskaintzearren, erakundearen 
zehaztapenen arabera. 

LB3: Erabiltzaileen egitekoak kudeatzea sistemarako sarbideak eta baliabideen erabilgarritasuna bermatzeko, sistema 
informatikoaren ustiapen-zehaztapenen arabera.  

BI3.1 Sistema informatikorako erabiltzaileen sarbidea konfiguratu egiten da sistemaren integritatea eta 
segurtasuna bermatzeko, erakundearen zehaztapenen arabera. 
BI3.2 Baliabideetarako erabiltzaileen sarbidea administratu egiten da baimenak esleituta, erakundearen premien 
arabera. 
BI3.3 Erabiltzaileentzat eskuragarri dauden baliabideak mugatu egiten dira dagozkien erreminten bitartez, 
erakundearen erabilera-arauetan zehaztutakoari jarraiki. 

LB4: Sareko zerbitzuak kudeatzea sistema informatikoen arteko komunikazioa bermatzeko, ustiapen-premien arabera. 
BI4.1 Komunikazio-gailuak egiaztatu egiten dira konfigurazioari eta errendimenduari dagokienez, erakundearen 
zehaztapenei jarraiki. 
BI4.2 Komunikazio-zerbitzuak identifikatu egiten dira sisteman, dagozkien prozesu eta guzti, baliabideen 
kontsumoak aztertzeko eta erakundearen ustiapen-planaren zehaztapenetan baimendutakoaren barruan daudela 
ziurtatzeko. 
BI4.3 Komunikazio-zerbitzuetako gorabeherak detektatu eta dokumentatu egiten dira sistemaren ustiapenaren eta 
komunikazioen kudeaketaren arduradunei jakinarazteko, erakundearen protokoloei jarraiki. 
 

Lanbide-testuingurua 
Ekoizpen-baliabideak 
Sistema eragileak. Erabiltzaileak administratzeko eta baliabideetarako baimenak kudeatzeko erremintak. Errendimendua 
kontrolatzeko erremintak. Prozesuak monitorizatzeko erremintak. Memoriaren erabilera monitorizatzeko erremintak. 
Biltegiratze-gailuen kudeaketa monitorizatzeko erremintak. Erabiltzaileak kudeatzeko erremintak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Sistema behar bezala jardunean. Sistemaren errendimendua ustiapen-parametroen araberakoa. Sistema segurua eta 
integroa baliabideen sarbidean eta erabileran. Komunikazio-zerbitzuak martxan. 
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Sistema domotiko/immotikoetako, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sistema eragilearen eta gailuen ustiapen-eskuliburuak. Erakundearen ustiapen-plana. Erabiltzen diren monitorizazio-
erreminten eskuliburuak. Errendimenduaren azterketa eta grafikoak. Erabiltzaileen murrizketen eta sarbideen zerrenda. 
Gorabeheren txostena. Gorabeheren aurrean jarduteko protokoloa. 
 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
SISTEMA DOMOTIKO-IMMOTIKOAK EZARTZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1219_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sistema domotiko/immotikoaren ekipamenduak eta gailuak konfiguratzea eta parametrizatzea zerbitzuan jartzeko, 
proiektuaren eskakizun funtzionalen arabera. 

BI1.1 Ezarri beharreko sistema domotiko/immotikoa jartzeko eta/edo integratzeko proiektuan bildutako 
zehaztapenak sisteman esku hartzen dutenen arkitektura, osagaiak eta teknologiak identifikatzeko interpretatzen 
dira. 
BI1.2 Ekipoen, gailuen eta azpiegituraren kokapena eta instalazioa egiaztatzen eta ziurtatzen dira sistema 
domotiko/immotikoaren konfigurazioa, programazioa eta abiaraztea bermatzeko, proiektuaren eskakizun 
funtzionalen arabera. 
BI1.3 Sistema domotiko/immotikoa osatzen duten ekipo eta gailuen konfigurazioa eta parametrizazio fisikoa eta 
logikoa proiektuak ezarritako eskakizun funtzionalak betez eta erakundeak ezarritako prozeduren arabera egiten 
da plangintza eta zerbitzuan jartzeko egiten da. 
BI1.4 Bizitegi-pasabideen konfigurazioa, hala badagokio, sistema domotiko/immotikoa osatzen duten barneko 
sareak datuen sare publikoekin lortzeko egiten da, sare horiek ematen dituzten zerbitzuetan sartzeko eta 
sistemarako sarbide bidirekzionala ahalbidetzeko kanpotik, proiektuaren zehaztapenen arabera. 
BI1.5 Sistema domotiko/immotikoa erakundeak ezarritako proba-protokoloari jarraiki eta proiektuaren eskakizun 
funtzionalen arabera abiarazten da. 
BI1.6 Sistema domotiko/immotikoa abiarazteko txostena ekipoen eta gailuen konfigurazioa eta martxan jartzeko 
egindako probak barne hartuta, ondorengo erabilerarako informazioa erregistratzeko, erakundearen arauen 
arabera. 
BI1.7 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da. 

LB2: Sistema domotiko/immotikoa osatzen duten ekipoen eta gailuen eta softwarearen inbentarioak egitea eta 
mantentzea, haien identifikazioa eta kokapena bermatzeko, erakundeak ezarritako arauei jarraiki. 

BI2.1 Hardware-osagaien eta software-aplikazioen inbentarioa egiten da osagai eta aplikazio horien ezaugarriak, 
kokapena eta egoera erregistratzeko, erakundearen arauen arabera. 
BI2.2 Sistema domotiko/immotikoaren ekipoen eta aplikazioen konfigurazioak inbentarioan erregistratzen dira, 
erakundeak ezarritako prozeduraren arabera, berreskuratze-lanak ahalbidetzeko huts eginez gero. 
BI2.3 Inbentarioa eguneratuta edukitzen da; horretarako, sistema domotiko/immotikoan, bai hardware-arloan, bai 
software-arloan eta konfigurazioan izandako aldaketa guztiak erregistratzen dira, erakundeak ezarritako 
prozeduraren arabera. 
BI2.4 Sistema domotiko/immotikoaren gailuen eta ekipoen eskuliburu teknikoak sortutako dokumentazioan 
erregistratzen eta aipatzen dira, ondoren erabiltzeko, erakundeak ezarritako prozeduraren arabera. 
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Profesionaltasun-Ziurtagiria 

LB3: Kontrol-softwarea doitzea eta programak sortzea funtzionalitateak gehitzeko sistema domotiko/immotikoari, 
monitorizazioko eta kontroleko aplikazioan (kontrol-softwarea) integratuta, programazio-erremintak eta garapeneko 
software-estandarrak erabiliz, betiere zehaztapen teknikoen eta sistemaren premien arabera. 

BI3.1 Sistemaren kontrol-softwarearen konfigurazioaren eta parametrizazioaren plangintza egiten dira eta 
plangintza hori egiten da sistema jardunean jartzeko, proiektuan finkatutako eskakizun funtzionalen, sistema 
domotiko/immotikoaren software-elementuek ezarritako konfigurazio-protokoloen eta erakundeak ezarritako 
prozeduren arabera. 
BI3.2 Sistemaren monitorizazio- eta kontrol-ekipoen kokapena eta instalazioa egiaztatu eta ziurtatu egiten dira 
haien konfigurazioa, programazioa eta abiaraztea bermatzeko, proiektuaren zehaztapen teknikoei jarraiki. 
BI3.3 Kontrol-softwarearen funtzionaltasunen programazioa kontrol domotiko/immotikoko sistemen garapen-
teknikak eta hizkuntzak eta erreferentzia-estandarrak kontuan hartuta egiten da, sistemak emandako erremintak 
erabiliz, zehaztapen teknikoen eta erabilera-premien arabera. 
BI3.4 Bizitegi-pasabidea, hala badagokio, zerbitzu eta aplikazio berriak inplementatuz konfiguratzen da, zerbitzu 
horien garapeneko software-estandarrak erabiliz, zehaztutako premien arabera. 
BI3.5 Sistemaren bistaratze- eta kontrol-funtzionalitateak abiarazteko probak egiten dira proiektuaren 
zehaztapenak betetzen dituztela ziurtatzeko, erakundeak ezarritako protokoloaren arabera. 
BI3.6 Monitorizazio- eta kontrol-aplikazioa abiarazteko txostena egiten da, egindako jarduerak eta detektatutako 
gorabeherak gehituta, ondoren erabiltzeko, erakundeak ezarritako arauei jarraiki. 

LB4: Sistema domotiko/immotikoari eustea hardwareari nahiz softwareari dagokienez sistemaren funtzionamendua 
bermatzeko, eskakizun funtzionalen eta proiektuan ezarritako kalitate-irizpideen arabera. 

BI4.1 Sistema domotiko/immotikoa osatzen duten ekipoak eta gailuak mantentzeko prozedura espezifikoak 
definitzen dira haien funtzionalitatea bermatzeko, betiere ekipo eta gailu horien zehaztapen teknikoak kontuan 
hartuta. 
BI4.2 Sistema domotiko/immotikoaren prebentzioko mantentze-lanetako plana egiten da zerbitzua ematerakoan 
jarraitasuna izango duela bermatzeko, sistemaren osagaiek eta erakundeak eskatutako prozedura espezifikoen 
arabera. 
BI4.3 Sistema informatikoaren hardware- eta software-osagaien matxurak aurkitzen eta konpontzen edo ordezten 
dira eragiteko moduan egon dadin, erremintak espezifikoak erabiliz, araututako prozedurak aplikatuz eta 
erakundeak ezarritako segurtasun-arauak betez. 
BI4.4 Sistema domotiko/immotikoaren gorabeherak identifikatzeko eta konpontzeko eskuliburua egiten da eta 
gorabehera berriren bat detektatzen denean eguneratu egiten da, gorabeherari buruzko informaziorik 
garrantzitsuena aipatuz, sistemaren osagaiek eskatzen dituzten prozedura espezifikoen arabera, betiere 
aurreikusitako egitekoak, denborak eta emaitzak adieraziz. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Ordenagailu eramangarria, mahai gaineko PCa eta periferikoak. Aplikazio informatiko jabedunak sistema domotikoak 
konfiguratzeko. Hardware-elementuen software datu-baseak. 2D eta 3D diseinuetarako aplikazio informatikoak. 
Mantentze-lanak kudeatzeko aplikazio informatikoak. Neurgailuak: polimetroa, kronometroa, luxometroa, besteak beste. 
Erreferentzia-estandarrak sistema domotiko/immotikoak garatzeko. Sistema domotiko/inmotikoen ekipoak eta gailuak 
Sistema domotiko/immotikoen kontrol-softwarea. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Sistema immotiko/domotikoaren konfigurazioa eta hura abiaraztea. Sistema domotiko/immotikoaren hardware- eta 
software-osagaien prebentzioko mantentze-lanak. Sistema domotiko/immotikoaren hardware- eta software-osagaiak 
zuzentzeko mantentze-lanak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sistema domotiko/immotikoaren ingeniaritza-proiektua. Sistema domotiko/immotikoaren dokumentazio teknikoa, 
instalazio-eskuliburua eta hardware-elementuen erabilera-eskuliburua. Sistema domotiko/immotikoaren dokumentazio 
teknikoa, instalazio-eskuliburua eta software-aplikazioen erabilera-eskuliburua. Sistema domotiko/immotikoaren 
hardware-elementuen instalazio elektrikoaren dokumentazioa. Behe-tentsioko araudi elektroteknikoa (REBT). 
Telekomunikazioen ohiko azpiegituren araudia (ICT). Sistema domotiko/immotikoaren zehaztapen-agiriak. Sistema 
domotiko/immotikoaren konfigurazioaren eta parametrizazioaren plangintza. Sistema domotiko/immotikoaren topologia-
dokumentazioa eta elementuen konfigurazioa (parametroak, balioak, IP helbideak, helbide fisikoak). Sistema 
domotiko/immotikoa abiarazteko proba-prozeduraren dokumentua. Sistema abiarazi izanaren eta entregatu izanaren 12 
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akta. Sistema domotiko/immotikoa mantentzeko ekintza-prozeduraren dokumentua. Sistema domotiko/immotikoaren 
prebentzioko mantentze-lanen eta zuzentzeko mantentze-lanen txostenak/aktak/parteak. Sistema domotikoaren 
funtzionamenduari buruzko erabiltzailearen eskuliburua :sistema domotiko/immotikoaren kontroleko hardwarea eta 
softwarea. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO 
SISTEMAK EZARTZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1220_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Proiektuaren zehaztapen teknikoak interpretatzea eta haren instalazioa ziurtatzea sarbide- eta presentzia-
kontroleko eta bideozaintzako sistema inplementatzeko, erakundearen premien arabera. 

BI1.1 Inplementatu beharreko sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bidezaintzako sistemaren instalazio-
proiektuan bildutako arrisku-azterketa eta zehaztapenak ezarri beharreko sistemaren arkitektura eta osagaiak 
identifikatzeko interpretatzen dira. 
BI1.2 Garatu beharreko eragiketen plangintza eskuragarri dauden giza baliabideen eta baliabide materialen 
arabera egiten da, sistemen inplementazio-prozesua optimizatzeko, indarreko arautegiaren esparrua eta 
diseinuaren zehaztapenak kontuan hartuta. 
BI1.3 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen azpiegitura (kableak, konexio-armairuak, elikadura elektrikoak) 
eta kontrol-ekipoak, hartzeko eta eragiteko elementuak (hesiak, itxitura elektrikoak, atebideak, tornuak eta errotak, 
besteak beste) ziurtatu egiten dira ezarpen-prozesuan, haien integrazioa eta funtzionaltasuna bermatzeko, 
sistemaren proiektuaren dokumentazioan deskribatutako zehaztapenei jarraiki. 
BI1.4 Bideozaintzako sistemen irudiak hartzeko elementuen (kamerak eta domoak, besteak beste), presentzia-
dektektagailuen, seinaleak tratatzeko ekipoen (multiplexadoreak, sekuentziadoreak, estanpak, bideograbagailuak, 
bideowallak eta teklatuak, besteak beste) eta bistaratze-gailuen (monitoreak) azpiegitura (kableak, konexio-
armairuak, elikadura elektrikoak), ezaugarriak eta kabinen kokapena ziurtatu egiten dira muntaia-prozesuan 
ezaugarri funtzionalei, elementuei eta babestu beharreko guneei dagokienez, sistemaren funtzionalitatea 
bermatzeko, sistemaren proiektuaren zehaztapenei jarraiki. 
BI1.5 Instalatutako ekipoak eta gailuak −sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema osatzen dutenak− doitu eta 
konfiguratu egiten dira, haien funtzionalitatea probatzeko eta funtzionamendua bermatzeko, sistemaren 
proiektuaren zehaztapen teknikoen arabera. 
BI1.6 Instalatutako ekipoak eta gailuak ez ezik bideozaintzako sistemaren elementu motorizatuak ere doitu eta 
konfiguratu egiten dira, haien integrazioa bermatzeko eta sistemaren helburuak lortzen direla bermatzeko, betiere 
dokumentazio teknikoan eta diseinuari buruzko dokumentazioan ezarritako ezaugarri funtzionalen eta teknikoen 
arabera. 
BI1.7 Egindako jarduerak dokumentatu egiten dira formatu normalizatuan ondoren erabiltzeko, erakundeak 
ezarritako prozedurari jarraiki. 

LB2: Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemak erakundean inplementatzea, diseinuari buruz proiektuan ezarritako 
eskakizunen eta zehaztapenen arabera. 

BI2.1 Ekipo informatikoak eta periferiko elkartuak fisikoki konfiguratzen dira, eta erabiltzaileak kontrolatzeko eta 
kudeatzeko aplikazioak instalatzen eta konfiguratzen dira, diseinuari buruzko zehaztapenetan ezarritako sarbide-
profilen arabera, sistemaren informazioaren segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko, erakundearen 
zehaztapenak eta indarreko araudia kontuan hartuta. 
BI2.2 Erabiltzaileen sarbide- eta presentzia-kontroleko terminalak eta horien elementu biometrikoak programatu 
eta parametrizatu egiten dira sarbide- eta presentzia-kontroleko arauak betetzeko, sistemaren proiektuaren 
zehaztapenetan aurreikusitako sarbide-profilen eta -mailen arabera. 
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BI2.3 Sistemaren kontrola zentralizatzen duen software-aplikazioa instalatu eta konfiguratu egiten da, eta 
ziurtatzen da bateragarria dela kontrolatu behar dituen ekipoekin, sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren 
funtzionalitatea berresteko, diseinuari buruzko zehaztapenetan aldez aurretik finkatutako parametroen arabera. 
BI2.4 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren datuen hasierako karga egiten da eta ziurtatzen da haien 
integritatea eta datuak babesteari buruz indarrean dagoen legezko araudia betetzen dela bermatzeko, 
erakundearen segurtasun-politikaren arabera. 
BI2.5 Sisteman erregistratutako informazioa kontsultako eta txostenak sortzeko erremintekin tratatzen da, 
informazioa banatzeko, zerbitzuak ematen jarraituko dela eta informazio horren sarbideetako eta erabileretako 
segurtasuna bermatuz, datuak babesteari buruzko araudiak betez, eta erakundearen gorabehera-planen eta 
segurtasun-planen arabera. 
BI2.6 Egindako kontrolen eta erregistroen segurtasun-kopiak sortzeko erreminta sistemarekin integratzen da eta 
konfiguratzen da erabiltzaileek sarbidea izan dezaten, segurtasun-planen eta datuak babesteari buruz indarrean 
dagoen legezko araudiaren arabera. 
BI2.7 Abiarazte-txostena egiten da funtzionalitate-parametroak zehaztasunez biltzeko, sistemaren dokumentazioan 
ezarritakoaren arabera; era berean, egindako doikuntzak eta arriskua aztertzeko iradokitzen diren aldaketak ere 
biltzen dira. 
BI2.8 Dokumentazio tekniko espezifiko elkartua sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan 
interpretatzen da, hala badagokio. 

LB3: Bideozaintzako sistemak erakundean inplementatzea, diseinuari buruz proiektuan ezarritako eskakizunen eta 
zehaztapenen arabera. 

BI3.1 Ekipo informatikoak eta periferiko elkartuak fisikoki konfiguratzen dira, eta kontrol-, kudeaketa, eta 
planimetria-aplikazioak jartzen eta konfiguratzen dira, bistaratze-sekuentzien eta zehaztapenetan ezarritako eta 
eskatutako irudien kalitatearen arabera, sistemaren funtzionalitatea eta haien elementuen integrazioa bermatzeko. 
BI3.2 Bideozaintzako sistemaren kontrola zentralizatzen duen software-aplikazioa (kameren kudeaketa, grabazio-
prozesua, planimetria, urruneko sarbidea) instalatzen, konfiguratzen eta ziurtatzen da aldez aurretik ezarritako 
parametroak betetzen dituela eta kontrolatu behar dituen ekipoekin bateragarria dela ziurtatzeko, zehaztapen 
teknikoen arabera. 
BI3.3 Erregistratutako eta grabatutako informazioa konfidentzialtasun-parametroekin tratatzen da, ezarritako 
guneetan irudiak bistaratzeko eta grabatzeko zerbitzuak ematen jarraituko dela bermatzeko, betiere informazio-
sistemetarako erakundean indarrean dagoen gorabehera-planaren arabera, eta datuak babesteari buruzko legeria 
kontuan hartuta. 
BI3.4 Egindako grabazioen segurtasun-kopiak sortzeko erreminta sistemarekin integratzen da eta konfiguratu 
egiten da erabiltzaileek sistemarako sarbidea izan dezaten, segurtasun-planen arabera eta datuak babesteari 
buruz indarrean dagoen legezko araudia betez. 
BI3.5 Abiarazte-txostena egiten da funtzionalitate-parametroak zehaztasunez biltzeko, sistemaren dokumentazioan 
ezarritakoaren arabera, baita egindako doikuntzak eta arriskua aztertzeko iradokitzen diren aldaketak biltzeko ere. 
BI3.6 Lotutako dokumentazio tekniko espezifikoa, hala badagokio, sektorean gehien erabiltzen den atzerriko 
hizkuntzan interpretatzen da. 

LB4: Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak mantentzea, haien funtzionalitatea bermatzeko, 
proiektuaren dokumentazio teknikoan ezarritakoaren arabera. 

BI4.1 Prebentzioko mantentze-lanetako plana interpretatzen da zerbitzua ematerakoan jarraitasuna izango duela 
bermatzeko, sistemaren osagaiek eskatutako prozedura espezifikoen arabera, planaren aplikazioaren 
aldizkakotasuna argi eta garbi adieraziz. 
BI4.2 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen prebentzioko mantentze-lanen prozedura espezifikoak 
egikaritzen dira, prozedura horien funtzionalitate ezin hobea bermatzeko, mantentze-lanei buruzko planean 
adierazitakoaren arabera. 
BI4.3 Bideozaintzako sistemen prebentzioko mantentze-lanen prozedura espezifikoak egikaritzen dira, sistemaren 
zatiak osatzen dituzten ekipoen eta gailuen arabera, zerbitzua ematen jarraituko dutela eta osagai guztiek 
funtzionatzen dutela bermatzeko, zehaztapen funtzionaletan eta mantentze-lanerako planean adierazitakoaren 
arabera. 
BI4.4 Mantentze-lanen prozedura espezifikoak aldizka berrikusten dira sistema arrisku-azterketan bildutako 
aldaketetara egokitzeko, eta akatsak detektatzeko eta segurtasuneko hobekuntzak proposatzeko, fabrikatzaileen 
argibideei eta erakundearen araudiari jarraiki. 
BI4.5 Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemetako matxurak aurkitu eta sistemak konpondu 
egiten dira; horretarako, erakundeak araututako prozedurak sistematikoki aplikatzen dira, ezarritako segurtasun-
arauak eta denborak errespetatuz, zerbitzua ematerakoan etenik ez izateko eta etenik baldin badago eten horien 
inpaktua txikiagotzeko. 14 
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BI4.6 Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen hardware- eta software-osagaien 
eguneratzeak egiten dira hobekuntzak gehitzeko eta egon litezkeen akatsak konpontzeko, fabrikatzaileen 
zehaztapen teknikoak eta erakundearen araudia kontuan hartuta. 
BI4.7 Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen prebentzioko mantentze-lanetako plana 
eguneratu egiten da prebentzioko mantentze-lanen plana aplikatzean lortutako emaitzak zehaztasunez biltzeko, 
baita sistemaren disfuntzioen eta matxuren aurrean izandako esku-hartzeak biltzeko ere, erakundearen 
gorabehera-planen arabera. 
BI4.8 Prebentzioko mantentze-lanak egiteko prozedurak aplikatzerakoan sortutako dokumentazioa erregistro 
arautuetan biltzen da biltegiratzeko eta ondoren tratatzeko eta banatzeko, erakundeak ezarritako protokoloari 
jarraiki. 
 

Lanbide-testuingurua 
Ekoizpen-baliabideak 
Ekipo informatikoak eta periferikoak. Bulegotikako erremintak. Plangintza egiteko software-tresnak. Sarbide-kontroleko 
eta presentzia detektatzeko sistemen kudeaketarako aplikazio informatikoak. Bideozaintzako eta planimetriako kamerak 
kudeatzeko aplikazio informatikoak. Neurgailuak: polimetroa, kable koaxialeko testerra, kable-ziurtagailua, bideo 
eramangarriaren monitorea, luxometroa. Sarbide- eta presentzia-kontrolerako ekipoak: txartelak irakurtzeko buruak 
(banda magnetikoa, hurbiltasuna, txipa), irakurgailu biometrikoak, kontrol-guneak, eragingailuak (elektroitxiturak, hesiak), 
presentzia-detektagailuak. Bideozaintzako sistemetarako ekipoak: kamera analogikoak, IP kamerak, kameretarako 
optikoak, kameretarako kabinak, kokagailuak, kontrol-teklatuak, multiplexadoreak, sekuentziadoreak, irudi-grabagailu 
analogikoak eta digitalak, monitore analogikoak eta TFT, grabazio-euskarriak (zintak, CDa, DVDa). 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen inplementazioaren plangintza egitea, hura exekutatzea 
eta hari jarraipena egitea. Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen ziurtapena eta abiaraztea. 
Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen mantentze-lanak egiteko behar diren prebentzioko esku-
hartzearen eta esku hartze zuzentzailearen prozedurak. Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen 
prebentzioko mantentze-lanak. Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemetako matxuren 
konponketa. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Arrisku-azterketa. Instalazio-proiektuen zehaztapen teknikoak. Ekipoen eta gailuen dokumentazio teknikoa eta 
fabrikatzailearen gomendioak, inprimatutako euskarrian edo euskarri elektronikoan Instalazioko eskuliburuak eta 
erabiltzailearen gidak. Segurtasun pribatuari buruzko arautegia. Ekipoen eta gailuen erabilerari eta funtzionamenduari 
buruzko eskuliburuak. Software elkartuaren eskuliburuak. Sarearen konfigurazioari eta IP helbideratzeari buruzko 
informazioa. Sistemen abiarazte-txostenak. Sistemen mantentze-lanak egiteko zerbitzu-parteak eta esku-hartze parteak. 
Datu-babesari eta segurtasun pribatuari buruz indarrean dagoen legeria. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2

 
1. prestakuntza-modulua:  

SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA DOMOTIKO/IMMOTIKOEN EZARPENA ETA 

MANTENTZE-LANAK EGITEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  

3SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA 
BIDEOZAINTZAKO SISTEMEN EZARPENA ETA  

MANTENTZE-LANAK EGITEA 
  

4. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA DOMOTIKO/IMMOTIKOETAKO, ETA SARBIDE- ETA 

PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO 
SISTEMETAKO ELEMENTU INFORMATIKOAK EZARTZEKO 

ETA KUDEATZEKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 4
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1 1. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA INFORMATIKOKO ZERBITZUEN KUDEAKETA 
 
Kodea: MF0490_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0490_3: Sistema informatikoko zerbitzuak kudeatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistemaren prozesuak aztertzea, ustiapen-planean zehaztutako parametroen araberako errendimendua ziurtatzearren. 

EI1.1 Sistemaren prozesuak eta parametro bereizgarriak (aita-prozesuak, prozesuaren egoera, baliabideen kontsumoa, 
lehentasunak eta eraginpeko erabiltzaileak, besteak beste) identifikatzea, sistemaren errendimenduan zenbateraino 
eragiten duten zehazteko. 
EI1.2 Prozesuak kudeatzeko sistemak emandako erreminta bakoitza deskribatzea, sistemaren errendimendu orokorrean 
esku hartzea ahalbidetzeko. 
EI1.3 Sistemaren errendimendua ebaluatzera bideratutako erremintak eta monitorizazio-teknikak azaltzea. 
EI1.4 Kasu praktiko batean, sistema informatiko bat dago eta behar bezala zehaztutako prozesuen karga du; honako lan 
hauek egin behar dira: 

- Sistema-tresnak erabiltzea, aktibo dauden prozesu guztiak identifikatzeko, baita horietako zenbaiten ezaugarri 
bereziak ere. 

- Prozesu batekin lehentasuna aktibatzeko, desaktibatzeko eta aldatzeko eragiketak egitea, besteak beste, 
sistema-tresnak erabilita. 

- Sistemaren errendimendua monitorizatzea erreminta espezifikoen bitartez eta arrisku-egoerak adieraziko 
dituzten alarmak definitzea. 

A2: Biltegiratze-gailuetan administrazio-prozedurak aplikatzea erabiltzaileari informazioa erregistratzeko sistema integroa, 
segurua eta erabilgarria eskaintzearren. 

EI2.1 Biltegiratze-gailu jakin batean erabil daitezkeen artxibatze-sistema guztiak identifikatzea, erregistro-prozesuak eta 
horietarako sarbidea optimizatzearren. 
EI2.2 Artxibatze-sistemen ezaugarriak azaltzea erabili diren sistema eragileen eta biltegiratze-gailuen arabera. 
EI2.3 Sistema informatikoan biltegiratzeko egitura orokorra deskribatzea, gailuak dauden fitxategi-sistemekin lotuta. 
EI2.4 Kasu praktiko batean informazioa biltegiratzeko sistema bat dago, hainbat gailurekin; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Behar izanez gero, partizioa egitea eta gailu bakoitzean instalatu beharreko artxibatze-sistemen azpiegitura 
sortzea. 

- Biltegiratzeko egitura orokorra ezartzea gailu guztiak eta dagozkien fitxategi-sistemak integratuta. 
- Ezarritako fitxategi-sistema bakoitzaren eskakizunak eta murrizketak dokumentatzea 

A3: Sistemarako eta baliabideetarako sarbidea administratzea, behar bezala eta modu seguruan erabiltzen direla 
egiaztatzeko. 

EI3.1 Sistemara sartzeko aukerak identifikatzea, eta urruneko sarbideak eta sarbide lokalak bereiztea. 
EI3.2 Sistemaren baliabideak erabiltzeko erabiltzaileei ematen zaizkien baimenak kudeatzean erabiltzen diren 
erremintak deskribatzea. 
EI3.3 Kasu praktiko batean, erabiltzaileak administratzeko eskubidea dugu; honako lan hauek egin behar dira: 

- Erabiltzaile batek sisteman sartzeko izan ditzakeen aukerak identifikatzea. 
- Erabiltzaile batek sistemaren baliabide bat erabiltzeko dituen baimenak aldatzea. 
- Erabiltzaileei sistemaren baliabide bat erabiltzeko mugak definitzea. 

A4: Komunikazio-zerbitzuen erabilera eta errendimendua ebaluatzea, zehaztutako parametroen barruan egon daitezen. 
EI4.1 Komunikazio-gailuen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametroak azaltzea, sistema barruan funtzionalitatea 
bermatzeko. 
EI4.2 Sisteman aktibo dauden komunikazio-zerbitzuak zerbitzu horiek erabiltzen dituzten gailuekin lotzea, 
errendimendua aztertzeko eta ebaluatzeko xedez. 
EI4.3 Kasu praktiko batean, kanpoaldearekin hainbat komunikazio-lineen bitartez konektatuta dagoen sistema 
informatiko bat dugu; honako lan hauek egin behar dira: 
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- Komunikazio-gailuak identifikatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
- Komunikazio-zerbitzuen egoera egiaztatzea. 
- Komunikazio-zerbitzuen errendimendua ebaluatzea. 
- Sisteman gertatu diren gorabeherak detektatzea eta dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
1. Sistema informatikoetako segurtasuna eta araudiak. 

- ISO 27002 araua. Informazioaren segurtasuna kudeatzeko jardunbide egokien kodea. 
- ITIL metodologia, Informazioaren teknologietako azpiegituren liburutegia. 
- Izaera pertsonaleko datuak babesteko lege organikoa. 
- Segurtasun fisikoa kudeatzeko gehien erabiltzen diren araudiak. 

2. Sistema informatikoen prozesuak. 
- Informazio-sistemetan oinarritutako negozio-prozesuen identifikazioa. 
- Prozesu elektronikoen funtsezko ezaugarriak.  

• Prozesu baten egoerak. 
• Seinaleen maneiua, haien administrazioa eta aldaketak lehentasunetan. 

- Negozio-prozesuen oinarri diren informazio-sistemen eta erabiltzen dituzten aktiboen eta zerbitzuen zehaztapena. 
- Prozesuak eta zerbitzuak monitorizatzeko sistema eragileak dituen funtzionalitateen azterketa. 
- Baliabideen kontsumoa kudeatzeko erabiltzen diren teknikak. 

3. Sistema informatikoak biltegiratzeko sistemak. 
- Biltegiratze-gailu ohikoenen motak. 
- Erabilgarri dauden artxibatze-sistemen ezaugarriak. 
- Biltegiratzeko antolamendua eta egitura orokorra. 
- Biltegiratze-gailuak kudeatzeko sistema-tresnak. 

4. Sistemen errendimendua monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera  
- Informazio-sistemak monitorizatzeko adierazleen eta metriken erabilera-esparru orokorra ezartzeko irizpideak. 
- Adierazleak lortzea eskatzen duten objektuen identifikazioa. 
- Adierazleak definitzeko eta hautatzeko definitu beharreko alderdiak. 
- Informazio-sistemen errendimendu-atalaseen ezarpena. 
- Adierazleek emandako datuen bilketa eta azterketa. 
- Adierazleen bateratzea informazio-sistemen errendimenduaren aginte-mahai bateratuaren bitartez. 

5. Sistemak eta komunikazioak monitorizatzeko prozesuaren eraketa 
- Komunikazio-gailuen identifikazioa. 
- Komunikazio-zerbitzuen eta -protokoloen azterketa. 
- Komunikazio-ekipoen funtzionamenduko eta konfigurazioko parametro nagusiak. 
- Monitorizatzeko eta erantzuteko prozesuak. 
- Ataken eta zerbitzuen erabilera monitorizatzeko erremintak, hala nola Sniffer. 
- Sistemak eta zerbitzuak monitorizatzeko erremintak, hala nola Hobbit, Nagios edo Cacto. 
- Segurtasuneko gertaerak eta Informazioa kudeatzeko sistemak (SIM/SEM) 
- Iragazketa eta sareko elementuen erregistroen kudeaketa (router, switch, firewall, IDS/IPS eta abar) 

6. Erregistro-sistemaren hautaketa erakundearen eskakizunen arabera 
- Beharrezkoak diren erregistroen mailaren, erretentzioaldien eta biltegiratze-premien zehaztapena. 
- Lege-eskakizunen azterketa erregistroari dagokionez. 
- Erregistro-sistemen segurtasun-eskakizunak betetzeko babes-neurrien hautaketa. 
- Erregistroaren kudeaketarako erantzukizunen esleipena. 
- Sistemen erregistroetarako biltegiratze-aukerak eta horien ezaugarriak errendimenduari, eskalagarritasunari, 

konfidentzialtasunari, integritateari eta erabilgarritasunari dagokienez. 
- Erregistroen zaintza eta biltegiratzeko sistema hautatzeko gida. 

7. Informazio-sistemen sarbide egokien kontrolaren administrazioa. 
- Partekatutako baliabideen eta informazio-sistemen sarbide-eskakizunen azterketa. 
- Sarbide lokalen eta urruneko sarbideen mota guztiak eta sarbideak kontrolatzeko ohiko moduan onartuta dauden 

printzipioak. 
- Sarbideak kontrolatzearekin eta pribilegioak esleitzearekin loturiko lege-eskakizunak. 

19 - Sarbide-profilak erakundeko langileen rol funtzionalen arabera. 
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- Direktorio aktiboaren erremintak eta LDAP zerbitzariak, oro har. 
- Identitateak eta baimenak (IAM) kudeatzeko sistemen tresnak. 
- Autentifikazio-puntu bakarreko Single Sign On (SSO) sistemen tresnak. 

 
 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA DOMOTIKO-IMMOTIKOEN EZARPENA ETA MANTENTZE-
LANAK EGITEA 
 
Kodea: MF1219_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1219_3 Sistema domotiko-immotikoak ezartzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
PROIEKTU DOMOTIKO/IMMOTIKOAK INSTALATZEA ETA ABIARAZTEA 
 
Kodea: UF1134 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-unitate hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, komunikazio-
pasabideen konfigurazioari eta konektibitateari dagokionez izan ezik. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema domotiko/immotikoen instalazio- eta/edo integrazio-proiektuen zehaztapen teknikoak eta funtzionalak 
interpretatzea. 

EI1.1 Proiektu domotiko/immotikoaren eskakizun funtzionalak deskribatzea, funtzionalitate bakoitzean sartutako ekipoak 
eta gailuak zehaztuz. 
EI1.2 Sistema domotiko/immotikoen instalazioetan erabiltzen diren teknologiak identifikatzea.  
EI1.3 Sistema domotikoetan erabiltzen diren arkitekturak eta transmisio-baliabideak (bihurritua, irrati bidez, sare 
elektrikoa) bereiztea eta sailkatzea. 
EI1.4 Sistema domotiko/immotikoaren instalazioa eta azpiegitura osatzen dituzten elementuak ziurtatzea zerbitzuan 
jartzeko eta konfiguratzeko, proiektuaren zehaztapen funtzionalen arabera. 
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sistema domotiko/immotikoa instalatzeko eta/edo integratzeko 
proiektua definitzen duen dokumentazio teknikoa oinarri hartuta; honako lan hauek egin behar dira:  

- Proiektuaren eskakizun funtzionalak identifikatzea. 
- Sistema domotiko/immotikoaren elementuak identifikatzea, bai hardwarekoak, bai softwarekoak. 
- Sistema domotiko/immotikoa osatzen duten sareak identifikatzea. 
- Sistemako elementuek eskakizun funtzionalak betetzen dituzten egiaztatzea. 
- Instalazioa bisualki ziurtatzea. 
- Emandako zehaztapenen arabera egindako lanak dokumentatzea. 

A2: Sistema domotiko/immotikoaren ekipoen eta gailuen parametro funtzionalak identifikatzea, eta kasu praktiko batean, 
sistema zerbitzuan jarri behar da, proiektuaren zehaztapen teknikoen arabera; horretarako, honako lan hauek egin behar 
dira: 

EI2.1 Sistema domotiko/immotikoan inplikatutako estandarren eta protokoloen ezaugarriak identifikatzea, behar bezala 
konfiguratzeko. 20 
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EI2.2 Sistema domotiko/immotikoaren ekipoen eta gailuen ezaugarri teknikoak eta funtzionalak deskribatzea, estandar 
domotikoa edo osatzen duten sistema jabeduna barne, konfigurazio-parametroak identifikatuz eta sistema aldatzeak 
proiektu batean eragiten duen inpaktua adieraziz. 
EI2.3 Sistema domotiko/immotikoaren hardware- eta software-osagaiak konfiguratzea, dagokien sistemaren erreminta 
espezifikoak erabiliz. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, martxan jarri beharreko sistema domotiko/immotikoa osatzen 
duten ekipoak eta gailuak konfiguratu eta parametrizatu behar dira, zehaztapen teknikoen arabera; honako lan hauek 
egin behar dira:  

- Ezarri eta martxan jarri beharreko sistema domotikoaren ekipoak eta gailuak identifikatzea. 
- Sistema domotiko/immotikoaren hardware- eta software-elementuak konfiguratzea software-tresna jabedunak 

erabiliz. 
- Sistemaren ekipoen funtzionalitatea probatzea. 
- Sistemaren abiarazte-txostena egitea. 

EI2.5 Ekipoei eta gailuei atxikitako dokumentazioa interpretatzea, baita sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan 
argitaratuta badago ere, dokumentazio hori laguntza gisa erabiliz. 

A3: Kontrol-softwarea konfiguratzeko parametroak eta erremintak identifikatzea, eta sistema domotiko/immotikoari 
funtzionalitate berriak gehitzea, emandako zehaztapen teknikoen arabera. 

EI3.1 Sistema domotiko/immotikoa konfiguratzeko softwarearen ezaugarriak eta funtzionalitateak azaltzea, haren 
zehaztapen teknikoen arabera. 
EI3.2 Sistema domotiko/immotikoaren kontrol-ekipoak eta softwarea identifikatzea, haien ezaugarriekin eta 
funtzionalitateekin, estandar domotikoa edo osatzen duten sistema jabeduna barne. 
EI3.3 Sistema domotiko/immotikoaren kontrol-softwarearen modulu bakoitzaren konfigurazio-parametroak deskribatzea, 
modulua aldatzeak proiektu batean eragiten duen inpaktua adieraziz, zehaztapen teknikoak eta funtzionalak kontuan 
hartuta. 
EI3.4 Sistema domotiko/immotikoek ematen dituzten programazio-erremintak identifikatzea, osatzen dituzten sistema 
jabedunen eta estandar domotikoen arabera. 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kontrol-softwarea konfiguratzeko parametroak eta erremintak 
identifikatu behar dira, eta sistema domotiko/immotikoari funtzionalitate berriak gehitu behar zaizkio, emandako 
zehaztapen teknikoen arabera; honako lan hauek egin behar dira: 

- Kontrol-softwarea edukiko duten ekipoak ziurtatzea. 
- Kontrol-softwarea instalatzea eta konfiguratzea. 
- Funtzionalitate berriak gehitzea, sistemaren berezkoak diren programazio- edo konfigurazio-tresnak erabiliz. 
- Garapen-teknikak aplikatzea sistemari funtzionalitate berriak gehitzeko. 
- Probak egitea, kontrol-softwarearen funtzionalitateak ziurtatzeko. 
- Abiarazte-txostena egitea, zehaztutako formatuei jarraiki. 

 
Edukiak: 
1. Domotika/Immotikaren kontzeptu orokorrak. 

- Domotikarekin lotutako kontzeptuen definizioa. 
- Domotika etxebizitzan aplikatzea “etxe digitalaren” zati gisa. 
- Eraikin bat osatzen duten sareen deskribapena eta haien integrazioa domotikarekin. 
- Aplikazio-eremuaren azterketa eta aplikazio-adibideak. 
- Domotikaren garapen historikoa eta egungo egoera.  
- Domotikan eragiten duten eragileen azterketa.  
- Domotikarekin lotutako erakundeen eta elkarteen identifikazioa. 

2. Sistema Domotikoei Elektrizitatea eta Elektronika aplikatzea. 
- Oinarrizko kontzeptu eta elementu elektronikoen/elektrikoen zerrenda. 
- Aparatuen eskuliburuen (fabrikatzaileek emandakoak) eta ezaugarrien nahiz funtzioen interpretazioa (baita beste 

hizkuntza batzuetan badaude ere). 
- Oinarrizko kontrol-sistemen (automatak) azterketa eta sistema domotiko bihurtu arte izandako bilakaera. 

3. Sistema Domotiko adierazgarrienen azterketa eta sailkapena. 
- Sistema domotikoen sailkapena beren transmisio-baliabidearen arabera.  
- Sailkapena beren arkitekturaren arabera. 
- Sailkapena beren Topologiaren arabera.  
- Sailkapena beren protokoloaren arabera. 

• Sistema estandarrak. Sistema jabedunak.  21 
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• Proiektu domotikoen azterketa, ebaluazioa eta lotura: 
• Protokoloaren eta funtzionalitatearen murriztapenak. 
• Aparatuen eta gailuen berezko murriztapenak. 
• Komunikazioko baliabide fisikoa ebaluatzeko parametroak (distantziak, interferentziak, atenuazioak, eta 

abar). 
• Baliabidearen eta sistemaren kokapenaren (ingurunea) ondoriozko problematika identifikatzea. 
• Aparatuen babesak (IPak). 
• Giza faktorearen eraginaren balioespena.  

4. Proiektu/Sistema domotikoaren elementuak. 
- Sistema domotikoaren HARDWARE-osagaien (Gailuak) deskribapena. 
- Sistema domotikoaren transmisio-baliabidearen (komunikazio-euskarria) deskribapena eta ezaugarriak. 
- SOFTWAREaren azterketa, deskribapena eta ezaugarriak. Sistema domotikoaren elementuen programazioa eta 

parametrizazioa. 
- Aparatuen eskuliburuen (fabrikatzaileek emandakoak) eta ezaugarrien nahiz funtzioen interpretazioa. (baita beste 

hizkuntza batzuetan badaude ere). 
- Proiektu domotikoen interpretazioa. 

5. Sistema domotikoaren eskakizunak eta premiak. 
- Instalazio konbentzionalen topologiaren definizioa. 
- Instalazioak teknologia berrietara egokitzeko premien azterketa. 
- Sistema domotikoak integratzeko beharrezkoak diren aldaketak eta eskakizunak. 
- Instalazio domotikoetan aplika daitekeen araudiaren aplikazioaren azterlana: 

• REBT “Behe-tentsioko araudi elektronikoa”. 
• ICT “Telekomunikazioen Ohiko Azpiegitura”. 
• Munduko eta Europako araudia. 

- Instalazio domotikoen zerrendaren eta egungo Telekomunikazio-Azpiegitura Komunak (ICT) deituriko araudiaren 
azterketa. 

- Normalizatzeko eta arautzeko premiak.  
- Egokitzapena “Etxe Digitaleko Azpiegiturara” iristeko. 

6. Domotikaren funtzionalitateak eta balio erantsiak. 
- Sistema domotikoen aurretiko instalazioen funtzionalitatea. 
- Ekarpenak eta hobekuntzak segurtasunean. 
- Hobekuntzak konfortean. 
- Energia-eraginkortasuna eta baliabideen kontrola. 
- Komunikazioa eta sareak, aisia eta multimedia. 

7. Sistema domotikoen kontrola eta kudeaketa: 
- Bistaratzeen edo kontroleko unitate funtzionalaren diseinua eta sistemaren kudeaketa. 
- Klimatizazioaren eta argiztapenaren kudeaketa.  
- Baliabideen kudeaketa adimenduna: energia-eraginkortasuna. 
- Datuen tratamendua sare domotikoan: ordutegiak eta gertaerak. 
- Sistema domotikoetako eszenen eta makroen premien definizioa eta azterketa. 
- Neurriak hartzeko eta datuak biltegiratzeko sistemen eta sistema domotikoaren kontsumoen eta historikoen 

deskribapena eta definizioa. 
- Sistema domotikoaren funtzio logikoak eta tenporizazioen definizioa. 

8. Proiektu domotikoen garapenaren simulazioa, adierazten diren jarraibideei jarraiki. 
- Proiektuaren behaketa globala: tartean sartzen dituen sistemak, instalatu beharreko gailuak, gune erreserbatuak, 

azpiegitura, kanalizazioak eta elementuen konektibitatea, proiektuaren irismenaz jabetzeko. 
- Ezarri beharreko proiektuaren premien, ezaugarrien eta funtzionalitateen aurretiko azterlana egitea. Sistemak guk 

behar dugun oro ematen duela egiaztatzea. 
- Proposatutako konponbidearen azterketa, eta gailuen nahiz konexio guztien (sistema domotikoarekin eta tartean 

sartutako gainerako sistemekin) instalazio fisikoa. 
- Sistema domotikoaren programazioa. 
- Sistema proiektuaren eskakizunen arabera dabilela egiaztatzea, eta, ez baldin badabil, akatsak detektatzeko eta 

konpontzeko metodoak aplikatzea, ondoren sistema egiaztatzeko berriro. 
- Abiarazte-txostena eta behar den dokumentazioa egitea. 

 22 
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2.2 prestakuntza-atala 
PROIEKTU DOMOTIKOAREN KONEKTIBITATEA: KOMUNIKAZIO-SAREAK, -
SISTEMAK ETA -PROTOKOLOAK; PASABIDEAK 
 
Kodea: UF1135 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, komunikazio-
pasabideei dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio domotikoei komunikazioa (direkzio bakarrekoa edo bidirekzionala) ematea pasabidea, komunikazio-sareak 
eta/edo sistemak konfiguratuz eta parametrizatuz, betiere kontuan hartuta horiekin guztiekin elkarrekintzan jardun behar dela 
proiektu teknikoaren zehaztasunen eta premien arabera, proiektuan definitutako zerbitzuak eta funtzionalitateak 
ahalbidetzeko. 

EI1.1 Sistemaren sareak ez ezik sare bakoitzaren elementuen arteko interkonexioak eta sistemaren komunikazio-
premiak ere identifikatzea. 
EI1.2 Komunikazio-pasabideen ezaugarriak eta funtzionalitateak azaltzea, sistema domotikoa konfiguratzeko eta 
kanpoko sareekin konektatzeko, mota, teknologia eta parametro desberdinak identifikatuta. 
EI1.3 Komunikazio-pasabideen bitartez sistema domotiko/immotikoari gehi dakizkiokeen zerbitzuak deskribatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sistema domotiko/immotikoari konektibitatea ematen dioten 
pasabideak konfiguratzea, parametrizatzea eta martxan jartzea, zehaztapen teknikoen arabera; honako lan hauek egin 
behar dira: 

 
Edukiak: 
1. Komunikazio-sareak domotikarekin lotzea. 

- Merkatuan dauden komunikazio-sareen deskribapena. 
- Sistemaren premien ebaluazioa, proiektuko aginduen arabera. 
- Komunikazio bidirekzionala edukitzeko gaitasuna duten etxebizitza/eraikin adimendunen aukerak eta abantailak 

balioestea. 
2. Domotika komunikazio-sareekin eta kudeatu eta/edo monitorizatu beharreko bestelako teknologiekin 

integratzea: Pasabidearen/pasabideen konfigurazioa:  
- TCP/IP sarea (WAN eta LAN).  
- RTC telefonia-sarea. 
- Multimedia sarea– Etxe Digitala. 
- GSM / GPRS sarea. 
- PAN sareak: Bluetootha. 
- IR sarea.  
- Segurtasun-kameren eta -sistemen integrazioa. 
- Hari gabeko teknologiak. 
- Hurbiltasuneko eta sarbide-kontroleko sistemak. 
- Beste kudeaketa-sare batzuetarako pasabideak: argiztapena, klima. 
- Desgaitasunak edo minusbaliotasunak dituzten pertsonentzako elkarrekintza-sistemak. Inguruneko kontrol 

egokituko interfazeen parametrizazioa, abisuak eta zaintza. 
- Kontuan hartu beharreko beste teknologia batzuk. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
PROIEKTU DOMOTIKOETAKO GORABEHEREN KUDEAKETA, DOKUMENTAZIOA, 
ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA 
Kodea: UF1136 23 
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Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Inbentarioen kudeaketa egiteko prozedurak eta tresnak identifikatzea, eta sistema domotiko/immotikoaren inbentarioa 
egitea eta mantentzea, emandako zehaztapenei jarraiki. 

EI1.1 Sistema domotiko/immotikoen inbentarioak egiteko prozeduran jarraitu behar diren urratsak identifikatzea, bai 
sistema hasieran ezarri bitartean, bai ondorengo mantentze-lanetan. 
EI1.2 Inbentarioak kudeatzeko erabiltzen diren software-tresnen ezaugarriak eta funtzionalitateak deskribatzea. 
EI1.3 Inbentariatu beharreko informazioa sistema domotiko/immotikoak osatzen dituzten elementuetatik ateratzeko 
prozedurak deskribatzea, dagozkien zehaztapen teknikoen arabera. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sistema domotiko/immotikoa osatzen duten ekipen eta gailuen 
inbentarioa egitea eta mantentzea; honako lan hauek egin behar dira: 

- Ekipoak eta gailuak ez ezik inbentariatu beharreko konfigurazioak eta software elkartua ere identifikatzea. 
- Inbentarioak kudeatzeko software-tresna espezifikoak erabiltzea. 
- Sistemaren informazio guztia eta inbentarioan sortzen diren aldaketak erregistratzea. 
- Probak egitea, kontrol-softwarearen funtzionalitateak ziurtatzeko. 
- Abiarazte-txostena egitea, zehaztutako formatuei jarraiki. 

A2: Sistema domotiko/immotikoaren mantentze-lanak gauzatzeko prozedurak egitea eta aplikatzea, proiektuan ezarritako 
kalitate-irizpideak eta hura osatzen duten elementuen fabrikatzaileen gomendioak kontuan hartuta. 

EI2.1 Sistema domotiko/immotikoaren eta sistema osatzen duten ekipo eta gailu guztien prebentzioko mantentze-lanak 
egiteko eragiketak identifikatzea eta zehaztea, ekipo eta gailu horien zehaztapen teknikoen arabera. 
EI2.2 Sistema domotiko/immotikoaren osagaien matxurak (hardwareari nahiz softwareari dagokienez) lokalizatzeko eta 
konpontzeko erabiltzen diren erremintak eta prozedura arautuak deskribatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sistema domotiko/immotikoari emandako zehaztapen teknikoen 
arabera eustea; honako lan hauek egin behar dira: 

- Inplikatutako gailuak eta ekipoak mantentzeko zereginak identifikatzea. 
- Sistemaren elementu guztien mantentze-lanak egiteko plana egitea. 
- Hardware- eta software-matxurak lokalizatzeko erreminta espezifikoak erabiltzea. 
- Sortzen diren gorabeherak konpontzea prozedura arautuak aplikatuz. 
- Gorabeherak identifikatzeko eta detektatzeko eskuliburua eguneratzea. 

 
Edukiak: 
1. Instalazio domotiko/immotikoen dokumentazioa. 

- Txostenak sortzeko erreminten erabilera. 
- Instalazioaren azken egoeraren ziurtapena eta proiektuaren eguneratzea, jatorrizko proiektuarekin alderatuta egin 

diren aldaketak gehituta. 
- Gailuen eta aparatuen azken inbentarioaren garapena: Software eta Hardware. 
- Segurtasun-kopia bat egitea eta proiektuan bildutako gailuen eta sistemen konfigurazioak babestea. 
- Gorabehera-liburua sortzea eta mantentzea. 
- Instalazioaren erabiltzailearentzako eskuliburua sortzea. 
- Adierazten den proiektuari dagokion dokumentazioa egitea. 

2. Instalazio domotiko/immotikoen mantentze-lanak egitea.  
- Instalazioa doitzea eta proba-protokoloa. 
- Sistema domotikoen mantentze-lanak egitea hardwareari dagokionez. 
- Sistema domotikoen mantentze-lanak egitea softwareari dagokionez. 
- Telemantentze-lanak egitea (Urrutiko programazioa eta mantentze-lanak). 
- Instalazioaren prebentzioko mantentze-lanak egitea kudeaketa domotiko bidez.  

3. Instalazio domotiko/immotikoen gorabeheren kudeaketa. 
- Sistema domotikoetako akatsak detektatzea. 
- Hardwarearen ondoriozko problematika aurkitzea: 

• Gailuen edo konexioen akatsak. 
• Transmisio-baliabideen akatsak. 
• Inguruneak eta sistemaren kokapenak eragindako akatsak. 24 
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- Softwarearen ondoriozko problematika aurkitzea: 
• Komunikazioaren eta protokoloaren akatsak. 
• Funtzionalitate-akatsak.  
• Aldez aurretik ebaluatu gabeko egoerak. 

- Konponbidea: Instalazioan gailuak berriz jartzeko (edo gehitzeko) prozedurak eta gomendioak. 
- Konponbidea: Instalazioan softwarea edo firmwarea eguneratzeko eta aldatzeko prozedurak eta gomendioak. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO 
SISTEMEN EZARPENA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA 
 
Kodea: MF1220_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1220_3 Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak 
ezartzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 220 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
BIDEOZAINTZAKO ETA SEGURTASUNEKO SISTEMAK INSTALATZEA ETA 
ABIARAZTEA 
 
Kodea: UF1137 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin bideozaintzari dagokionez, 
eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bideozaintzako sistema instalatzeko proiektuaren nahiz arrisku-azterketaren zehaztapen teknikoak eta funtzionalak 
interpretatzea, sistema hori ezartzeko beharrezkoa den informazioa identifikatuz. 

EI1.1 Bideozaintzako sistemaren instalazio-proiektuaren ezaugarriak eta zehaztapen teknikoak deskribatzea. 
EI1.2 Arrisku-azterketaren ezaugarriak, funtzioak eta elementuak azaltzea bideozaintzako sistema horiek ezartzeko, 
betiere proiektuaren zehaztapen teknikoak kontuan hartuta. 
EI1.3 Proiektuen plangintza egiteko teknikak –sistema ezartzeko beharrezkoak direnak– deskribatzea: giza baliabideak, 
entregatzeko epeak, ezarritako kostuak eta aldaketen justifikazioa, besteak beste. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, bideozaintza instalatzeko proiektua definitzen duen dokumentazio 
teknikoa oinarri hartuta, honako hauek identifikatu eta deskribatu behar dira: 

- Azpisistemen ekipoen eta gailuen kokapena. 
- Ezarpen-prozesuak aplikatzeko behar diren baliabideak eta erremintak. 
- Energia banatzeko sistema, babes-elementuak eta elikadura-sistema etengabea. 
- Kableen inguratzaileak, koadroak, armairuak eta elementuak. 
- Kanalizazio mota eta kanalizazioen banaketa solairuetan, banaketa horizontala eta bertikala. 
- Kableen ezaugarriak eta elementuen konexioak. 
- Eroaleak eta ekipoak konektatzeko instalazioan dauden elementuak identifikatzeko eta seinaleztatzeko 

sistemak. 25 - Sistema administratzeko erabilitako ekipo informatikoak eta periferikoak. 
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- Azpisistemak eta behar bezala eguneratutako kontrolatzaileak (gailuen maneiatzaileak edo driverrak) 
konfiguratzeko, kudeatzeko eta gainbegiratzeko aplikazio informatikoa. 

A2: Bideozaintzako sistemaren egitura identifikatzea eta haren instalazioa ziurtatzea sistema ezartzeko, zehaztapen 
teknikoen arabera. 

EI2.1 Bideozaintzako sistemaren azpiegitura osatzen duten ekipoak, gailuak eta elementuak ez ezik beste komunikazio-
sistema edo -sare batzuekiko konexioak ere identifikatzea. 
EI2.2 Kable-eremuen eta/edo bideozaintzako sistemaren ekipoak dauden eraikinen arteko konexioa deskribatzea. 
EI2.3 Bideozaintzako sistemaren azpiegitura osatzen duten ekipoen, gailuen eta elementuen doitze fisikoaren teknikak 
ez ezik beste komunikazio-sistema edo -sare batzuekiko konexioak ere azaltzea. 
EI2.4 Bideozaintzako sistema integratzeko premia azaltzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, bideozaintzako sistemaren instalazioa ziurtatu behar dugu 
proiektuaren zehaztapen teknikoen arabera; honako lan hauek egin behar dira:  

- Sistemak osatzen dituzten ekipoak eta gailuak identifikatzea. 
- Ekipoen eta gailuen arteko konexio elektrikoak eta kableen konexioak egiaztatzea. 
- Sistemetako ekipoen eta gailuen doikuntza ziurtatzea. 
- Egindako lanak zehaztutako formatuen arabera dokumentatzea. 

A3: Bideozaintzako sistemaren ekipoak eta gailuak ez ezik sistemaren aplikazioak eta konfigurazioak ere zerbitzuan jartzea, 
zehaztapen tekniko elkartuak kontuan hartuta. 

EI3.1 Bideozaintzako sistema osatzen duten gailuen eta ekipoen ezaugarriak eta funtzionalitateak deskribatzea, 
sistemaren konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.2 Bideozaintzako sistema kudeatzeko eta gainbegiratzeko erabiltzen den sistema informatikoak egiten dituen funtzio 
nagusiak identifikatzea. 
EI3.3 Bideozaintzako sisteman erabiltzen diren kontroleko, kudeaketako eta planimetriako aplikazioen ezaugarriak eta 
funtzionalitateak azaltzea, instalazio- eta konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.4 Bideozaintzako sistemaren kontrola zentralizatzen duen software-aplikazioaren funtzionalitatea deskribatzea, 
instalazio- eta konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.5 Datuak babesteari buruzko legeria aipatzea bideozaintzako sisteman erregistratutako eta grabatutako informazioa 
tratatzerakoan. 
EI3.6 Bideozaintzako sistemetan erabiltzen diren segurtasun-kopiak sortzeko erreminten funtzionalitatea deskribatzea, 
instalazio- eta konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean bideozaintzako sistema zerbitzuan jarri behar da, proiektuaren 
zehaztapenen arabera; honako lan hauek egin behar dira:  

- Bideozaintzako sistemaren gailuak eta ekipoak identifikatzea. 
- Sistema informatikoa konfiguratzea. 
- Bideozaintzako sistema osoaren software-aplikazioak instalatzea. 
- CCTV sistemaren parametroak kontrolagailuetan konfiguratzea. 
- CCTVko sistemaren parametroak grabazio-zerbitzarietan konfiguratzea. 
- Sistemaren funtzionalitatea probatzea. 
- Dokumentazio-plana egitea ingeniaritzako egunkariaren bitartez 
- Segurtasun-dokumentua egitea Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoan ezarritako arauak kontuan 

hartuta. 
EI3.8 Ekipoei eta gailuei atxikitako dokumentazioa interpretatzea, baita sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan 
argitaratuta badago ere, dokumentazio hori laguntza gisa erabiliz. 

 
Edukiak: 
1. Bideozaintzako sistemak. 

- CCTV sistemen eta bideozaintzako sistemen definizioa.  
- Bideo-sistemak segurtasunari aplikatzea.  
- Aplikazio-eremu nagusiak identifikatzea benetako kasuak aztertuz. 
- Bideozaintzako sistemen bilakaeraren deskribapena.  

2. Bideoa eta irudiaren tratamendua. 
- Argia, irudia eta bideoa kontzeptuen definizioa. 
- Lente moten eta haien ezaugarri nagusien deskribapena. 
- Bideo-seinalearen eta irudi analogikoaren azterketa. 

• Irudi analogikoaren osaera, tratamendua eta transmisioa. 
• Bideo analogikoaren ezaugarriak eta formatuak. 26 
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• Bideo analogikoaren abantailak eta eragozpenak. 
- Bideo-seinalearen eta irudi digitalaren azterketa.  

• Irudi digitalaren osaera, tratamendua eta transmisioa. 
• Bideo analogikoaren ezaugarriak eta formatuak. 
• Bideo digitalaren abantailak eta eragozpenak. 

- Bideo-seinaleak ebaluatzeko parametroak. 
3. Bideozaintza- eta segurtasun-sistema analogikoak 

- Hardwarea: kamerak eta sistemaren gailuak.  
- Bideozaintzako sistema analogikoaren euskarria, kableak eta topologia. 
- Konfigurazioa, kudeaketa-metodoak eta sistema analogikoetan bistaratzea. 
- Sistema analogikoen topologia, eskalagarritasuna eta azpiegitura. 
- Sistema analogikoaren ezaugarriak. 

4. Bideozaintza- eta segurtasun-sistema digitalak. 
- Hardwarea: kamerak eta sistemaren gailuak. 
- Bideozaintzako sistema digitalaren euskarria, kableak, garraio-teknologiak eta topologia. 
- Konfigurazioa, kudeaketa-metodoak eta sistema digitaletan bistaratzea. 
- Sistema digitalen topologia, eskalagarritasuna eta azpiegitura. 
- Sistema digitalaren ezaugarriak eta beste sare batzuekiko konektibitatea. 
- Integrazio analogikoa mundu digitalean: Sistema mistoak. 

5. Lortutako informazioa biltegiratzea 
- Formatu analogikoan biltegiratzeko sistemak. 
- Formatu digitalean biltegiratzeko sistemak. 
- Biltegiratze-sistemaren tamaina proiektuaren eskakizunen arabera.  
- Sistemak emandako datuen eta informazioaren babesa eta segurtasuna: 

• Bideozaintzako instalazio osoaren gailuak elikadura-sistema etengabearen bitartez babestea. 
• Segurtasun-kopiak eta datuen galera prebenitzeko sistemak. 
• Erredundantzia. 
• Bideozaintzako sistemetako sarbide babestua eta pribilegioen kudeaketa. 
• Informazioaren autentifikazioa. Ur-marka. 
• Sistemaren kontroleko informazioaren segurtasun-kopia eguneratuak. Sarbideak, zaintza-guneak, datu-

baseak, ordutegiak, eta abar. 
6. Bideozaintzako sistemaren funtzionalitateak eta kudeaketa 

- Grabazio-metodoak 
• Eskatuta. 
• Planifikatua. 
• Jarraitua. 
• Gertaeren arabera. 
• Mugimendua detektatzea. 

- Bistaratze-konfigurazioak. 
- Gertaeren bilaketa adimenduna. 
- Gertaeren sorrera. 
- Segurtasuna: Alerten eta abisuen kudeaketa; Beste komunikazio-sistema eta/edo sare batzuekiko edo CRA 

zentralekiko (Alarmak hartzen dituzten zentralak) elkarrekintza. 
- Informazio garrantzitsuaren azterketa, prozesua eta lorpena: Bideo adimenduna: Software informatikoko tresna 

bidez prozesatutako bideoa: 
• Pertsonak kontatzea. 
• Aurpegiak ezagutzea. 
• Objektuen eta pertsonen jarraipena. 
• Matrikulen irakurgailua. 
• Desagertzen/agertzen diren objektuei buruzko abisuak. 
• Traiektorien eta ibilbideen azterketa. 
• Txostenak eta estatistikak lortzea. 
• Egoera arraroak detektatzea. 
• Irudia prozesatzea. 

27 • Bestelakoak. 
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7. Bideozaintzako proiektuei ekiteko prozesuaren plangintza egitea eta proiektua ezartzea. 
- Bideozaintzako proiektuei ekin aurretiko gomendioen eta puntu nagusien ebaluazioa. 

• Sistemen eta funtzionalitatearen murriztapenak. 
• Bideoa hartzeko, bideoa transmititzeko, komunikatzeko eta biltegiratzeko gailuen mugak. 
• Komunikabidearen problematika (distantziak, interferentziak, atenuazioak, eta abar). 
• Baliabidearen eta sistemaren kokapenaren (ingurunea) ondoriozko problematika. 
• Aparatuen babesak (IPak). 
• Giza faktorea. 

- Arrisku-mailen eta mehatxu moten ebaluazioa. 
- Zaintza-premien eta babes-mailaren ebaluazioa. 
- Egoeraren azterketa: Zer zaindu behar da?. 
- Planteamendua: Nola eta noiz zaindu behar da? Nondik zaindu behar da? Nork zaindu behar du?. 
- Sistemaren egituraketa eta gailuen kokapen egokiena bilatzea. 
- Sistemaren funtzionalitateen planteamendua. 
- Beste sistema eta sare batzuekiko integrazioa: erreakzioak eta aukerak detekzio edo gertaera jakin baten aurrean. 
- Gailuak hautatzeko irizpideak. 
- Proiektuaren eta proiektuari ekiteko behar den azpiegituraren interpretazioa eta ebaluazioa. 
- Exekuzio-denborak, behar diren baliabideak eta langileak kalkulatzea.  
- Aparatuen eskuliburuen (fabrikatzaileek emandakoak) eta ezaugarrien nahiz funtzioen interpretazioa. (baita beste 

hizkuntza batzuetan badaude ere). Segurtasun pribatuaren eta Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 
gaineko Araudia eta arautegia betetzen ote den egiaztatzea. 

- Segurtasun pribatuaren eta Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoaren gaineko Araudia eta arautegia 
betetzen ote den egiaztatzea. 

- Sistemaren konfigurazioa eta softwarea nahiz hardwarea abiaraztea, zehaztapenen eta eskatutako 
funtzionalitateen arabera.  

- Prozesuan sortutako edo erabilitako dokumentazioa:  
• Erabili dena: 

o Proiektua: memoria, planoak, baldintza-agiriak eta behar diren eskakizunak. 
o Zaindu beharreko instalazioen proiektua. 
o Araudi teknikoa. 
o Aplikatutako legezko araudia. 

• Sortu dena: 
o Abiarazte-txostena. 
o Jarraipen- eta gorabehera-liburua. 
o Instalazioaren azken egoeraren adierazgarri argia. 
o Sistemaren konfigurazioari buruzko txostena. 
o Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoarekin bat datorren segurtasun-txostena. 

8. Bideozaintzako proiektuen garapenaren simulazioa, adierazten diren jarraibideei jarraiki. 
- Proiektuaren behaketa globala: tartean sartzen dituen sistemak, instalatu beharreko gailuak, gune erreserbatuak, 

azpiegitura, kanalizazioak eta elementuen konektibitatea, proiektuaren irismenaz jabetzeko. 
- Ezarri beharreko proiektuaren premien, ezaugarrien eta funtzionalitateen aurretiko azterlana egitea. Sistemak guk 

behar dugun oro ematen duela egiaztatzea. 
- Proposatutako soluzioaren azterketa, eta gailuen nahiz konexio guztien (bideozaintzako sistemarekin eta tartean 

sartutako gainerako sistemekin) instalazio fisikoa. 
- Bideozaintzako sistemaren doitzea eta parametrizazioa.  
- Sistema proiektuaren eskakizunen arabera dabilela egiaztatzea, eta, ez baldin badabil, akatsak detektatzeko eta 

konpontzeko metodoak aplikatzea, ondoren sistema egiaztatzeko berriro. 
- Abiarazte-txostena eta behar den dokumentazioa egitea. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
SARBIDE ETA PRESENTZIA KONTROLEKO SISTEMAK INSTALATZEA ETA 
ABIARAZTEA 
 
Kodea: UF1138 28 

 
 
 

 



 
 

Sistema domotiko/immotikoetako, eta sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemetako elementu informatikoen ezarpena eta kudeaketa 

 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin sarbide- eta presentzia-
kontrolari dagokionez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin..
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemak instalatzeko proiektuaren nahiz arrisku-azterketaren zehaztapen teknikoak 
eta funtzionalak interpretatzea, sistema hori jartzeko beharrezkoa den informazioa identifikatuz. 

EI1.1 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren instalazio-proiektuaren ezaugarriak eta zehaztapen teknikoak 
deskribatzea. 
EI1.2 Arrisku-azterketaren ezaugarriak, funtzioak eta elementuak azaltzea sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema 
ezartzeko eta haren mantentze-lanak egiteko, betiere proiektuaren zehaztapen teknikoak kontuan hartuta. 
EI1.3 Proiektuen plangintza egiteko teknikak –sistema ezartzeko beharrezkoak direnak– deskribatzea: giza baliabideak, 
entregatzeko epeak, ezarritako kostuak eta aldaketen justifikazioa, besteak beste. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema instalatzeko eta 
mantentze-lanak egiteko proiektua definitzen duen dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, honako hauek identifikatzea 
eta deskribatzea: 

- Azpisistemen ekipoen eta gailuen kokapena. 
- Ezarpen-prozesuak aplikatzeko behar diren baliabideak eta erremintak. 
- Energia banatzeko sistema, babes-elementuak eta elikadura-sistema etengabea. 
- Kableen inguratzaileak, koadroak, armairuak eta elementuak. 
- Kanalizazio mota eta kanalizazioen banaketa solairuetan, banaketa horizontala eta bertikala. 
- Kableen ezaugarriak eta elementuen konexioak. 
- Eroaleak eta ekipoak konektatzeko instalazioan dauden elementuak identifikatzeko eta seinaleztatzeko 

sistemak. 
- Sistema administratzeko erabilitako ekipo informatikoak eta periferikoak. 
- Behar bezala eguneratutako driverren konfigurazioaren, kudeaketaren eta gainbegiratzearen aplikazio 

informatikoa. 
A2: Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen egitura identifikatzea eta haien instalazioa ziurtatzea sistema horiek 
ezartzeko, zehaztapen teknikoen arabera. 

EI2.1 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen azpiegitura osatzen duten ekipoak, gailuak eta elementuak 
identifikatzea, baita beste komunikazio-sistema edo -sare batzuekiko konexioak ere. 
EI2.2 Kable-eremuen eta/edo sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren ekipoak dauden eraikinen arteko konexioa 
deskribatzea. 
EI2.3 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen azpiegitura osatzen duten ekipoen, gailuen eta elementuen doikuntza 
fisikoaren teknikak azaltzea, baita beste komunikazio-sistema edo -sare batzuekiko konexioak ere. 
EI2.4 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema integratzeko premia azaltzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemen 
instalazioa ziurtatu behar da, proiektuaren zehaztapen teknikoen arabera; honako lan hauek egin behar dira: 

- Sistemak osatzen dituzten ekipoak eta gailuak identifikatzea. 
- Ekipoen eta gailuen arteko konexio elektrikoak eta kableen konexioak egiaztatzea. 
- Sistemetako ekipoen eta gailuen doikuntza ziurtatzea. 
- Egindako lanak zehaztutako formatuen arabera dokumentatzea. 

A3: Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren ekipoak eta gailuak ez ezik sistemaren aplikazioak eta konfigurazioak ere 
zerbitzuan jartzea, zehaztapen tekniko elkartuak kontuan hartuta. 

EI3.1 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema osatzen duten gailuen eta ekipoen ezaugarriak eta funtzionalitateak 
deskribatzea, sistemaren konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI.3.2 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema kudeatzeko eta gainbegiratzeko erabiltzen den sistema informatikoak 
egiten dituen funtzio nagusiak identifikatzea. 
EI3.3 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren software-aplikazioen (sistema zentralizatzen duen softwarea nahiz 
erabiltzaileak kontrolatzeko eta kudeatzeko softwarea) ezaugarriak eta funtzionalitateak azaltzea, sistemaren instalazio- 
eta konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.4 Sarbide- eta presentzia-kontroleko terminalak eta horien elementu biometrikoak programatzea eta 
parametrizatzea, proiektuaren agindu teknikoei jarraiki. 
EI3.5 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren hasierako karga-prozesuak azaltzea. 29 
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EI3.6 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetan erabiltzen diren segurtasun-kopiak sortzeko erreminten 
funtzionalitatea deskribatzea, instalazio- eta konfigurazio-parametroak identifikatuz. 
EI3.7 Sarbide- eta presentzia-kontroleko sisteman erregistratutako informazioaren kontsultak eta txostenak egitea, 
sistemaren berezko erreminta espezifikoak erabiliz, datuak babesteari buruzko legeria kontuan hartuta. 
EI3.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema zerbitzuan jarri behar 
da, proiektuaren zehaztapenen arabera; honako lan hauek egin behar dira: 

- Sistemaren gailuak eta ekipoak identifikatzea. 
- Sistema informatikoa konfiguratzea. 
- Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistema osoko software-aplikazioak instalatzea. 
- Sarbide-kontroleko sistemaren parametroak sarbide-kontroleko kontrolagailuetan eta terminaletan 

konfiguratzea. 
- Sarbide-kontroleko sistemaren parametroak zerbitzarietan konfiguratzea. 
- Sarbide-kontroleko sistemaren parametroak atebideetan konfiguratzea. 
- Sistemaren funtzionalitatea probatzea. 
- Dokumentazio-plana egitea ingeniaritzako egunkariaren bitartez 
- Segurtasun-dokumentua egitea Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoan ezarritako arauak kontuan 

hartuta. 
EI3.9 Ekipoei eta gailuei atxikitako dokumentazioa interpretatzea, baita sektorean ohikoena den atzerriko hizkuntzan 
argitaratuta badago ere, dokumentazio hori laguntza gisa erabiliz. 

 
Edukiak: 
1. Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemak. 

- Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen definizioa. Ezaugarri garrantzitsuenak. 
- Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemak integratzeko premien eta arrazoien balioespena. 
- Aplikazio-eremu nagusiak identifikatzea benetako kasuak aztertuz. 

2. Sarbide- eta presentzia-kontrola osatzen duten sistemen eta gailuen osagaiak eta ezaugarriak. 
- Sarbideen kudeaketan integratutako sistema mekaniko automatizatuak. 

• Elektrosarrailak. 
• Ateak eta hesiak. 
• Torniketeak eta tornuak. 
• Arrapalak eta jasogailuak. 
• Ezinduentzat diseinatutako sistemak. 
• Beste aktibazio edo gertaera mota batzuk. 

- Identifikatzeko/autentifikatzeko gailuak, sistemak eta teknologiak. 
• Kontroleko eta/edo tarifazioko erlojuak. 
• Teklatuak: Sarbide-kodeak eta -pasahitzak. 

o Txartel-irakurgailuak.  
o Barra-kodeak.  

• Banda magnetikoa. 
• Hurbiltasun-irakurgailuak. 

o Hurbiltasun-txartelak edo -txipak. RFID teknologia. 
o Bluetootha. 
o Bestelakoak. 

• Sentsore biometrikoak eta identitate biometrikoa; Nola identifikatu pertsona bakoitzaren ezaugarri eta 
faktore bakarren bitartez? 
o Hatz-markaren irakurgailua. 
o Esku-ahurraren edo eskuaren egituraren irakurgailua. 
o Aurpegiak ezagutzea. 
o Irisa ezagutzea. 
o Erretina ezagutzea. 
o Ahotsa ezagutzeko sistemak. 

- Sistemaren gailuak, softwarea eta kontrol-datuak. 
• Sistema kontrolatzeko eta integratzeko hardwarea. 
• Konektibitatea eta kableak. Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen azpiegitura, funtzionamendua 

eta topologia. 
• Sistema kudeatzeko eta monitorizatzeko gunea:  30 
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o Sistemaren konfigurazioa eta parametrizazioa. 
o Hardware- edo Software-konponbidea.  
o Txostenak ateratzeko erremintak. 
o Datuak tratatzeko softwarea.  
o Kontroleko informazioa eta datu-baseak. 

3. Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemen funtzionalitateak eta aplikazioak. 
- Instalazioetan sartzeko lehentasunen kontrola, monitorizazioa eta kudeaketa, sartzen diren pertsonen eta datu 

garrantzitsuen identifikazioa, sarbideen egoera ezagutzea eta sarbideak kudeatzeko aukera izatea.  
- Ordutegien eta eraginkortasunaren kontrola enpresetan edo produkzio-prozesuetan. 
- Datuen tratamendua:  

• Okupazioari buruzko estatistikak eta datuak sortzea. 
• Zerbitzuen eta denboren tarifazioa. 

- Ingurune itxietan pertsonak aurkitzeko, kontrolatzeko eta detektatzeko sistemak; noraezean dabiltzanen kontrol ez-
intrusiboa 

- Osasun-kontroleko sistemak, datuetarako sarbidea eta informazio automatizatua eguneratzeko aukera. (Beste 
antzeko prozesu batzuei aplika dakieke). 

- Alarmen eta gertaeren kudeaketa. 
• Gogoz kontrako sarbideak. 
• Baimenik gabeko edo ordutegitik kanpoko alertak. 
• Sistemaren matxurei edo funtzionamendu txarrari buruzko alarmak. 
• Beste komunikazio-sistema eta/edo -sare batzuekiko edo CRA zentralekiko (Alarmak hartzen dituzten 

zentralak) elkarrekintza.  
- Logistika- eta banaketa-kontroleko soluziobideak. 
- Gertaeretan laguntzeko kudeaketa-soluziobideak. 

4. Sistemaren eta sistemak emandako informazioaren eta datuen babesa eta segurtasuna: 
- Sarbide- eta presentzia-kontroleko instalazio osoaren gailuak elikadura-sistema etengabearen bitartez babestea. 
- Segurtasun-kopiak eta datuen galera prebenitzeko sistemak. 
- Erredundantzia. 
- Kudeaketa-sistemetako sarbide babestua eta pribilegioen kudeaketa eta sarbide- eta presentzia-kontroleko 

sistemaren monitorizazioa.  
• Sistemaren kontroleko informazioaren segurtasun-kopia eguneratuak. 
• Sarbideak, zaintza-guneak, datu-baseak, ordutegiak, eta abar. 

5. Sarbide- eta presentzia-kontroleko proiektuei ekiteko eta proiektuak ezartzeko prozesua. 
- Sarbide- eta presentzia-kontroleko proiektuei ekin aurretiko gomendioen eta puntu nagusien ebaluazioa. 

• Sistemen eta horien funtzionalitatearen murriztapenak. 
• Komunikabidearen problematika (gailuen gehieneko kopurua, distantziak, interferentziak, atenuazioak, 

eta abar). 
• Baliabidearen eta sistemaren kokapenaren (ingurunea) ondoriozko problematika. 
• Aparatuen babesak (IPak). 
• Giza faktorea. 

- Arrisku-mailen eta mehatxu moten ebaluazioa. 
- Premien ebaluazioa eta ezarri beharreko zerbitzuaren eta funtzionalitateen definizioa. 
- Proiektuaren eta proiektuari ekiteko behar den azpiegituraren interpretazioa eta ebaluazioa. 
- Exekuzio-denborak, behar diren baliabideak eta langileak kalkulatzea. 
- Aparatuen eskuliburuen (fabrikatzaileek emandakoak) eta ezaugarrien nahiz funtzioen interpretazioa. (baita beste 

hizkuntza batzuetan badaude ere). 
- Egoeraren azterketa: Zer sarbide kontrolatu behar dira? 
- Planteamendua eta plagintza: Nola eta noiz kontrolatu behar dira? Nondik kontrolatu eta kudeatu behar da 

sistema? 
- Sistemaren egituraketa eta gailuen kokapen egokiena bilatzea. 
- Sistemaren funtzionalitateen planteamendua. 
- Beste sistema eta sare batzuekiko integrazioa: Erreakzioak eta aukerak detekzio edo gertaera jakin baten aurrean. 
- Segurtasun pribatuaren eta Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoaren gaineko araudia eta arautegia betetzen 

ote den egiaztatzea. 
- Sistemaren konfigurazioa eta softwarea nahiz hardwarea abiaraztea, zehaztapenen eta eskatutako 

funtzionalitateen arabera.  31 
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- Prozesuan sortutako edo erabilitako dokumentazioa:  
• Prozesatu dena: 

o Proiektua: memoria, planoak, baldintza-agiriak eta behar diren eskakizunak. 
o Kontrolatu beharreko instalazioen proiektua. 
o Araudi teknikoa. 
o Aplikatutako legezko araudia. 

• Sortu dena: 
o Abiarazte-txostena. 
o Jarraipen- eta gorabehera-liburua. 
o Instalazioaren azken egoeraren adierazgarri argia. 
o Sistemaren konfigurazioari buruzko txostena. 
o Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoarekin bat datorren segurtasun-txostena. 

6. Sarbide- eta presentzia-kontroleko proiektuen garapenaren simulazioa adierazten diren jarraibideei 
jarraiki. 

- Proiektuaren behaketa globala: tartean sartzen dituen sistemak, instalatu beharreko gailuak, gune erreserbatuak, 
azpiegitura, kanalizazioak eta elementuen konektibitatea, proiektuaren irismenaz jabetzeko. 

- Ezarri beharreko proiektuaren premien, ezaugarrien eta funtzionalitateen aurretiko azterlana egitea. Sistemak guk 
behar dugun oro ematen duela egiaztatzea. 

- Proposatutako soluzioaren azterketa, eta gailuen nahiz lotura guztien (sarbide-kontroleko sistemarekin eta tartean 
sartutako gainerako sistemekin) instalazio fisikoa. 

- Sarbide-kontroleko sistemaren parametrizazioa eta doitzea. 
- Sistema proiektuaren eskakizunen arabera dabilela egiaztatzea, eta, ez baldin badabil, akatsak detektatzeko eta 

konpontzeko metodoak aplikatzea, ondoren sistema egiaztatzeko berriro. 
- Abiarazte-txostena eta behar den dokumentazioa egitea. 

 
 
3.3 prestakuntza-atala 
BIDEOZAINTZAKO ETA SARBIDE- ETA PRESENTZIA-KONTROLEKO 
PROIEKTUETAN IZANDAKO GORABEHEREN KUDEAKETA ETA MANTENTZE-
LANAK EGITEA 
 
Kodea: UF1139 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sarbide- eta presentzia-kontroleko eta bideozaintzako sistemak mantentzeko eta sistema horietan izandako 
gorabeherak konpontzeko prozedurak deskribatzea. 

EI1.1 Sarbide-kontroleko eta presentzia detektatzeko eta bideozaintzako sistemak osatzen dituzten ekipoak eta gailuak 
mantentzeko prozesuak deskribatzea, funtzionalitatea ezin hobea izateko parametroak identifikatuz. 
EI1.2 Mantentze-lanak gauzatzeko prozedurak egitea eta eguneratzea, prebentzioko ikuskapen kopurua eta sistemaren 
ikuskapen bakoitzean egin beharreko ekintzak ezarriz. 
EI1.3 Merkatuan dauden sarbide-kontroleko sistemen, presentzia detektatzeko sistemen eta bideozaintzako sistemen 
hardware- eta software-osagaien hobekuntzak eta funtzionalitate berriak identifikatzea, eguneratze bateragarriak 
proposatzeko. 
EI1.4 Sarbide-kontroleko sistemetan, presentzia detektatzeko sistemetan eta bideozaintzako sistemetan sortzen diren 
izaera fisikoko eta logikoko matxuren tipologia eta ezaugarriak sailkatzea. 
EI1.5 Sarbide-kontroleko sistemetan eta presentzia detektatzeko sistemetan eta bideozaintzako sistemetan izaera 
fisikoko eta logikoko matxurak aurkitzeko beharrezkoak diren baliabide tekniko espezifikoak eta teknika orokorrak 
deskribatzea. 
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EI1.6 Behar bezala zehaztutako hainbat kasu praktiko simulatutan, sarbide- eta presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemetan matxuren diagnostikoa egiteko, matxurak aurkitzeko eta konpontzeko honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Sistemaren dokumentazioa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta osagai 
espezifikoak identifikatuz. 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta efektuen arabera zehaztea haien ezaugarriak. 
- Matxura sortzen duen/duten arrazoia edo arrazoiak zehazteko esku-hartze plan bat egitea sisteman. 
- Matxura eragin duen elementua (fisikoa edo logikoa) lokalizatzea eta elementu, konfigurazio eta/edo programa 

hori ordeztea (antzeko osagaiak edo osagai baliokideak erabiliz), eskatutako prozedurak aplikatuz eta denbora 
egokian. 

- Sistemaren parametroen egiaztapenak, aldaketak eta doikuntzak egitea, sistemaren dokumentazio teknikoko 
zehaztapenen arabera, erreminta egokiak –eta, hala badagokio, sistema prest jartzea ahalbidetuko dutenak– 
erabiliz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, eta dokumentuak hari egokitzeko 
behar diren ataletan egituratzea (egindako prozesuaren azterketa, erabilitako baliabideak, neurriak, azalpen 
funtzionala eta eskemak). 

 
Edukiak: 
1. Bideozaintzako sistemetako mantentze-lanak egiteko prozesuak. 

- Mantentze-lanetako zereginen eta prozesuen definizioa eta sistemaren hardware-gailuak behar bezala dabiltzala 
ikuskatzea. 

• Kameren eta bideoa tratatzeko hardware-gailuen mantentze-lanak. 
• Interkonexioko eta euspeneko gailuen, kableen eta monitorizazio- eta kontrol-azpiegituraren 

egiaztapena. 
• Biltegiratze-sistemen mantentze-lanak. 
• Babes-sistemen eta elikadura-sistema etengabeen mantentze-lanak egitea.  

- Mantentze-lanetako zereginen eta prozesuen definizioa eta sistemaren software behar bezala dabilela ikuskatzea. 
Zehaztutako eskakizunen arabera funtzionatzen duela ziurtatzea.  

• Bideozaintzako sistemaren datuak kudeatzeko, bistaratzeko, grabatzeko eta tratatzeko softwarearen 
funtzionamenduaren egiaztapena. 

• Sistemaren gailuak softwareari dagokionez behar bezala parametrizatuta daudela egiaztatzea: kamerak, 
zerbitzariak, komunikazioa, eta abar. 

• Behar izanez gero, kudeaketako softwarea eguneratzea. 
• Segurtasun-kopien sistema eta sistemaren informaziorako sarbidea egiaztatzea. 
• Segurtasun-sistemaren, pribilegio-mailaren eta sistemaren babes-mailaren egiaztapena. 
• Behar duten firmware-gailuen eguneratzea. 

- Konektatutako komunikazio-sistema eta sareekiko integrazioak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, eta 
datuak babesteari buruzko Lege Organikoa ez ezik araudi teknikoak ere betetzen direla ziurtatzea. 

• Hardwarearen eta komunikazioko gailu fisikoen mantentze-lanak egitea edo beste sare batzuekiko 
integrazioa: 
o Komunikazio-pasabideak. 
o Sistemen artean konektatutako sarrera- eta irteera-moduluak. 

• Komunikazioaren ebaluazio-probak eta -protokoloak eta komunikazioak softwareari dagokionez behar 
bezala funtzionatzen duela jakiteko probak eta protokoloak. 

• Behar izanez gero, sistema eguneratzea mantentze-lanak egiterakoan araudi teknikoa eta legezkoa 
betetzen jarraitzeko. 

- Dokumentazio berria sortzea edo lehendik dagoen dokumentazioa eguneratzea mantentze-lanetako eragiketak 
egin ostean. 

- Bere ardurapeko langileek sistema behar bezala erabiltzen dutela egiaztatzea, behar bezala erabiltzen ez badute, 
alternatiba zuzenak aholkatzea, erakustea edo maneiurako eskuliburuak aipatzea. 

2. Gorabeherak eta alertak bideozaintzako proiektuetan. 
- Akatsen gorabeherak hardwarean: Matxuratutako gailuak berriz instalatzeko prozesua. 
- Akatsen gorabeherak Softwarean: Kudeaketako softwarea berriz konfiguratzeko/eguneratzeko/ordezteko 

prozesua. 
- Akatsen edo funtzionamendu txarraren ondoriozko alerten tratamendua. 

• Hardwareari nahiz softwareari dagokienez akatsak detektatzeko sistemak eta erremintak. 33 
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• Sistema arazteko eta berriz konfiguratzeko prozesuak. 
• Sistemaren konfigurazio berria probatzea eta abiaraztea. 

- Ingurunea aldatzeagatiko gorabeherak. Konfigurazio berrietara egokitzea. 
• Altzariak, zuhaitzak, zuhaixkak edo bestelako traba fisikoak direla medio zaindu beharreko eszenatokia 

aldatzea sistemak behar bezala funtziona dezan. 
• Zaindu beharreko egitura aldatzea. Birkokatzeko prozesuak eta sistemaren konfigurazio berria.  
• Lekuaren norabideak eskatzen duen konfigurazioan egindako aldaketen kudeaketa. 

- Bideozaintzako sistemaren urruneko Abisuak, kudeaketa eta aldaketak. 
- Dokumentazio berria sortzea edo lehendik dagoen dokumentazioa eguneratzea gorabeherak kudeatzeko 

eragiketak egin ostean. 
- Bideozaintzako sistemaren egoera eguneratzea eta hobetzea. 
- Sistemaren egoeraren ebaluazioa. 
- Sistema hobetzeko proposamenak. 
- Funtzionalitate berriak aplikatzea: Bideozaintzako sistema eguneratzeko/handitzeko/integratzeko prozesuak. 

3. Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetan mantentze-lanak egiteko prozesuak eta zereginak. 
- Mantentze-lanetako zereginen eta prozesuen definizioa eta sistemaren hardware-gailuak behar bezala dabiltzala 

ikuskatzea. 
• Sarbide-kontroleko gailu fisikoen mantentze-lan mekanikoa: Hesiak, ateak, tornuak eta sistemaren 

gainerako gailu mekanikoak. 
• Kontroleko automatizazioen mantentze-lan elektrikoa eta elektronikoa: Sistemaren sarrailak, txartelak eta 

osagai elektronikoak eta informatikoak. 
• Identifikazio- eta autentifikatze-sistemen egiaztapena: Teklatuen, txartel-irakurgailuen, hurbilpen-

irakurgailuen, irakurgailu biometrikoen eta identifikatzeko eta autentifikatzeko gainerako gailuen 
funtzionamendua eta funtzionalitatea ziurtatzea. 

• Interkonexioko eta euspeneko gailuen, kableen eta monitorizazio-, abisu- eta kontrol-azpiegituraren 
egiaztapena. 

• Datuak kudeatzeko eta biltegiratzeko sistemaren euskarriaren mantentze-lanak egitea. 
• Babes-sistemen eta elikadura-sistema etengabeen mantentze-lanak egitea.  

- Mantentze-lanetako zereginen eta prozesuen definizioa eta sistemaren software behar bezala dabilela ikuskatzea. 
Zehaztutako eskakizunen arabera funtzionatzen duela ziurtatzea.  

• Kudeaketako softwarearen funtzionamenduaren egiaztapena, monitorizazioa eta datuak tratatzeko, 
txostenak eta estatistikak sortzeko erremintak, eta abar. Zehaztapenen arabera funtziona dezaten. 

• Sistemaren gailuak softwareari dagokionez behar bezala parametrizatuta daudela egiaztatzea. 
• Behar izanez gero, kudeaketako softwarea eguneratzea. 
• Segurtasun-kopien sistema eta sistemaren informaziorako sarbidea egiaztatzea. 
• Segurtasun-sistemaren, pribilegio-mailaren eta sistemaren babes-mailaren egiaztapena.  
• Behar duten firmware-gailuen eguneratzea. 

- Konektatutako komunikazio-sistema eta sareekiko integrazioak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, eta 
datuak babesteari buruzko Lege Organikoa ez ezik araudi teknikoak ere betetzen direla ziurtatzea. 

• Hardwarearen eta komunikazioko gailu fisikoen mantentze-lanak egitea edo beste sare batzuekiko 
integrazioa: 
o Komunikazio-pasabideak. 
o Sistemen artean konektatutako sarrera- eta irteera-moduluak. 

• Komunikazioaren ebaluazio-probak eta -protokoloak eta komunikazioak softwareari dagokionez behar 
bezala funtzionatzen duela jakiteko probak eta protokoloak. 

• Behar izanez gero, sistema eguneratzea mantentze-lanak egiterakoan araudi teknikoa eta legezkoa 
betetzen jarraitzeko. 

- Dokumentazio berria sortzea edo lehendik dagoen dokumentazioa eguneratzea mantentze-lanetako eragiketak 
egin ostean. 

- Bere ardurapeko langileek sistema behar bezala erabiltzen dutela egiaztatzea, behar bezala erabiltzen ez badute, 
alternatiba zuzenak aholkatzea, erakustea edo maneiurako eskuliburuak aipatzea. 

4. Gorabeheren eta alerten kudeaketa 
- Akatsen gorabeherak hardwarean: Matxuratutako gailuak berriz instalatzeko prozesua. 
- Akatsen gorabeherak Softwarean: Kudeaketako softwarea berriz konfiguratzeko/eguneratzeko/ordezteko 

prozesua. 
- Akatsen edo funtzionamendu txarraren ondoriozko alerten tratamendua. 34 
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• Hardwareari nahiz softwareari dagokienez akatsak detektatzeko sistemak eta erremintak. 
• Sistema arazteko eta berriz konfiguratzeko prozesuak. 
• Sistemaren konfigurazio berria probatzea eta abiaraztea. 

- Ingurunea aldatzeagatiko gorabeherak. Konfigurazio berrietara egokitzea. 
• Kontrolatu beharreko egitura aldatzea. Birkokatzeko prozesuak eta sistemaren konfigurazio berria. 
• Lekuaren norabideak eskatzen duen konfigurazioan egindako aldaketen kudeaketa. 

- Sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemaren urruneko abisuak, kudeaketa eta aldaketak. 
- Dokumentazio berria sortzea edo lehendik dagoen dokumentazioa eguneratzea gorabeherak kudeatzeko 

eragiketak egin ostean. 
- Sarbide-kontroleko sistemaren egoera eguneratzea eta hobetzea. 
- Sistemaren egoeraren ebaluazioa.  
- Sistema hobetzeko proposamenak.  
- Funtzionalitate berriak aplikatzea: Sarbide-kontroleko sistema eguneratzeko/handitzeko/integratzeko prozesuak. 

 
 
4. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA DOMOTIKO/IMMOTIKOETAKO, ETA SARBIDE- ETA 
PRESENTZIA-KONTROLEKO ETA BIDEOZAINTZAKO SISTEMETAKO 
ELEMENTU INFORMATIKOAK EZARTZEKO ETA KUDEATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 4
 
Kodea: MP0236 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Domotikako eta immotikako, bideozaintzako eta sarbide- eta presentzia-kontroleko proiektu bat aztertzea benetako kasu 
batean.  

EI1.1 Proiektuaren hasierako planteamendutik proiektua amaitu arte gauzatutako protokoloak eta prozesuak aztertzea, 
prozesuak inplikatutako eragiketa guztiak egiteko lanbide-moduan arreta berezia jarriz. Hardwarearen ikuspegitik 
(konexioak, loturak, aparatuen banaketa adimenduna, kontuan hartu beharrekoak, eta abar) nahiz softwarearen, 
programazio-metodoen, instalazioaren eraginkortasuna hobetzeko moduen eta antzekoen ikuspegitik. 
EI1.2 Enpresak erabiltzen dituen gailuak edo sistemak identifikatzea eta horien aplikazio-eremua eta proiektuari ematen 
dizkion funtzionalitateak zehazten jakitea. 
EI1.3 Proiektu berri baten (domotikakoa eta/edo bideozaintzakoa eta/edo sarbide- eta presentzia-kontrolekoa) diseinua 
eta dokumentazioa justifikatzea. 
EI1.4 Instalazioen konexio fisikoak identifikatzea, proiektuaren dokumentazioaren arabera. 
EI1.5 Gailuen programazioan parte hartzea, babes-informazioa jasoz benetako instalazio bat abian jartzen den bitartean. 

A2: Euskarri teknikoa ematea eta domotikako, bideozaintzako eta sarbide- eta presentzia-kontroleko sistemetan izandako 
gorabeherak kudeatzea. 

EI2.1 Instalatuta eta martxan dagoen sistema bat ezagutzea, sistema hori osatzen duten gailuak eta gailu horiek osatzen 
duten topologia identifikatzea. 
EI2.2 Sistemaren egitura, kanalizazioak eta sistema osatzen duten gailuen elikadura- eta komunikazio-kableak 
aztertzea. 
EI2.3 Funtzionamendu txarraren jatorria detektatzea, baita konponketa-metodoak identifikatzea ere, beharrezkoak diren 
ordezte-, birkonfigurazio- edo integrazio-eragiketak eginez. 
EI2.4 Instalatutako sistemek behar bezala funtzionatzeko behar diren aldizkako mantentze- eta gainbegiratze-zereginak 
egitea. 

A3: Sistemak edo funtzionalitateak eguneratzea, handitzea edo sistema edo funtzionalitate berriak lehendik dauden 
instalazioetan integratzea.  

EI3.1 Lehendik zegoen instalazio batean sistema edo funtzionalitate berriak inplementatzeak eragiten duen inpaktua 
ebaluatzen ikastea. 35 
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EI3.2 Lehendik zeuden instalazioetan sistema berriak inplementatzean sortzen diren azpiegitura-premiak ebaluatzea. 
EI3.3 Sistema berri bat lehendik zegoen instalazio batean integratzen parte hartzea. 
EI3.4 Sistema berriek behar bezala funtzionatzen dutela eta sistema berrien eta lehendik zeuden instalazioen arteko 
elkarrekintza funtzionala ezin hobea dela ebaluatzen eta egiaztatzen laguntzea. 
EI3.5 Sistema berri bat instalazioan zeuden sistemekin inplementatzean sor daitezkeen gatazkak detektatzen ikastea. 

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. Proiektu domotiko eta immotiko berrien garapena. 

- Merkatuak eskaintzen dituen sistemen (dagokion enpresak sistema horiekin egiten du lan) azterketa zehaztua. 
- Sistema horiek instalatzeko behar diren erremintak erabiltzea. Hardware nahiz software. 
- Proiektu berri baten premien, ezaugarrien eta berezitasunen azterketa. 
- Proiektua osatzen duten dokumentuen garapena. 
- Gailuak instalatzeko eta konektatzeko prozesua behatzea. 
- Programazioaren azterketa eta sistema prestatzea. Lankidetzan jardutea modu ez-intrusiboan, enpresako 

tutorearen argibideei jarraiki. 
- Gorabeherak detektatzeko eta kudeatzeko prozesuetan parte hartzea.  
- Proiekturako eta obra-amaierarako garrantzitsua den dokumentazioa idazten eta eguneratzen parte hartzea. 

2. Dauden instalazio domotikoen eta immotikoen mantentze-lanak egitea. 
- Instalatu diren eta martxan dauden sistemen identifikazioa. Sistema osatzen duten gailuak eta sareak identifikatuz. 
- Instalazioa osatzen duten erregistroen, tutuen eta erreserba-guneen azpiegituraren azterketa. 
- Sistemaren elikadura- eta komunikazio-sarearen topologiaren azterketa.  
- Sisteman dauden akatsak (softwarerenak edo hardwarearenak) detektatzea. 
- Detektatutako akatsak konpontzea. 
- Proiektuaren dokumentuak erregistratzeko behar den dokumentazioaren garapena. 
- Mantentze-lanak egitea sistemek behar bezala funtziona dezaten. 
- Instalatutako sistemak eskaintzen dituen funtzionalitateen eta sar litezkeen hobekuntzen azterketa. 
- Gailuen funtzionalitateen optimizatzea. 

3. Sistema berriak instalazio domotikoetan eta immotikoetan ezartzea. 
- Dauden sistemen eta ezarri beharreko sistemen arteko bateragarritasuna. 
- Sistema berriak ezartzean sortzen diren azpiegitura-premien azterketa. 
- Sistema berriak lehendik zeudenekin batera ezartzean sortzen diren balio erantsien identifikazioa. 
- Ezarri berriak diren sistemen eta lehendik zeuden sistemen artean sortzen diren gatazkak konpontzea. 
- Sistema berri bat ezartzean instalazioan egindako aldaketak behar bezala islatzeko behar den dokumentazioa 

sortzea. 
4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 

- 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. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0490_3:  
Gestión de servicios en el 
sistema informáticoSistema 
informatikoko zerbitzuen 
kudeaketa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

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

2 urte 

MF1219_3:  
Implantación y 
mantenimiento de sistemas 
domóticos/inmóticosSistema 
domotiko/immotikoen 
ezarpena eta mantentze-
lanak egitea 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

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

2 urte 

MF1220_3:  
Implantación y 
mantenimiento de sistemas 
de control de accesos y 
presencia, y de 
videovigilanciaSarbide- eta 
presentzia-kontroleko eta 
bideozaintzako sistemen 
ezarpena eta mantentze-
lanak egitea 

• Lizentziatua, 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Komunikazio-tailerra 80 150 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Komunikazio-tailerra  X X 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- -Ikus-entzunezko ekipoak 
- -Bideo-proiektagailua 
- -Proiekziorako pantaila 
- -Orri birakaria edo errotuladorez idazteko arbela 
- -Zerbitzari-funtzioa betetzen duen ordenagailua, kasu praktikoetarako 
- -Sare-postuko funtzioak dituzten ordenagailuak kasu praktikoetarako 
- - Ikasgelako materiala. 
- - Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- - Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Komunikazio-tailerra 

- Neurgailuak: polimetroa, kable koaxialeko testerra, kableen 
ziurtagailua, bideo eramangarriaren monitorea, luxometroa. 

- Elektrizitate-, Elektronika- eta Informatika-Tailerreko tresnak 
- Prestakuntzarako hautatutako sistema edo sistema domotikoen 

arabera egokitutako lan-panelak 
- Sarbide- eta presentzia-kontrolerako ekipoak: txartelak irakurtzeko 

buruak (banda magnetikoa, hurbiltasuna, txipa), irakurgailu 
biometrikoak, kontrol-guneak, eragingailuak (elektrosarrailak, hesiak), 
presentzia-detektagailuak.  

- Bideozaintzako sistemetarako ekipoak: kamera analogikoak, IP 
kamerak, kameretarako optikoak, kameretarako kabinak, kokagailuak, 
kontrol-teklatuak, multiplexadoreak, sekuentziadoreak, irudi-grabagailu 
analogikoak eta digitalak, monitore analogikoak eta TFT, grabazio-
euskarriak (zintak, CDa, DVDa). 

- Ziurtagiri hori emateko zehazki konfiguratutako ordenagailua 
(kudeaketa-gelako ordenagailuak bezala)) 

- Interneterako sarbidea, telefono bidez eta GSM/GPRS/UMTS 
konektibitatea (SIM txartelak) 

 
 
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. 
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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: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 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 urte baino gehiagokoentzako 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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