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IZENA 
IRUDI-LABORATEGIETAKO EKOIZPENA 
 

KODEA 
IMST0210 

 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 
 

LANBIDE-EREMUA 
Argazki-ekoizpenak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS440_3 Irudi-laborategietako ekoizpena (1957/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18koa)  
 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Material fotosentikor esposiziodunak eta euskarri digitaleko irudiak prozesatzeko eta tratatzeko eragiketak planifikatzea, 
kudeatzea eta gainbegiratzea; kopiak prozedura ez-fotokimikoen bidez inprimatzea: irudiak digitalizatzea, sortzea eta 
tratamendu digitala ematea, laborategian eskatutako kalitatea eta ekoizpena lortzeko zereginen plangintza egitez, eta laneko 
arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-kudeaketako araudia kontuan izanik. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 

UC1414_3: Irudi-laborategiko ekoizpen-prozesuen antolaketa eta kudeaketa.  
UC1415_3: Irudiak digitalizatzeko, irudi sintetikoak sortzeko, eta filmei tratamendu digitala emateko eta filmak 
errebelatzeko prozesuen kudeaketa eta gainbegiratzea. 
UC1416_3: Argazkiak positibatzeko, inprimatzeko eta akabera emateko prozesuen kudeaketa eta gainbegiratzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Filmen errebelazioan, argazki-paperetan eta argazkien inprimaketan eta tratamendu digitalean aritzen diren enpresa 
handi, ertain eta txikietan lan egiten du, besteren kontura nahiz bere kontura. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Argazki-sektorea. Prentsa eta argitaletxeak. Zinema-sektorea. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
Laborategiko burua. 
Ekoizpen automatikoaren eta eskuzko ekoizpenaren gainbegiralea. 
Sistema digitalen eta bektorialen gainbegiralea. 
Argazki-laborategiko ekoizpenaren gainbegiralea. 
Argazki-laborategietako sistema eta ekipoen gainbegiralea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1414_3 
Irudi-laborategiko ekoizpen-
prozesuen antolaketa eta 
kudeaketa. 

110 

UF1403: Irudi-laborategiko ekoizpen-prozesuaren 
kudeaketa 

80 

UF1404: (Zeharkakoa) Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa argazki-laborategietan 

30 

MF1415_3 
Irudiak digitalizatzeko, irudi 
sintetikoak sortzeko, eta filmei 
tratamendu digitala emateko eta 
filmak errebelatzeko prozesuen 
kudeaketa  

150 

UF1405: Irudi digitalen digitalizazio-, sortze- eta 
tratamendu-prozesuen kudeaketa 

90 

UF1406: Argazki-filmak errebelatzeko prozesuen 
kudeaketa 

30 

UF1404: (Zeharkakoa) Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa argazki-laborategietan 

30 

MF1416_3 
Argazkiak positibatzeko, 
inprimatzeko eta akabera emateko 
prozesuen kudeaketa 

170 

UF1407: Argazkiak positibatzeko, inprimatzeko eta 
akabera emateko prozesuen kudeaketa, prozedura 
automatikoak eta erdiautomatikoak erabiliz 

60 

UF1408: Argazkiak positibatzeko, inprimatzeko eta 
akabera emateko prozesuen kudeaketa, eskuzko 
prozedurak erabiliz 

50 

UF1409: Argazkien positibatze- eta inprimatze-
prozesuen kalitate-kontrola. 

30 

UF1404: (Zeharkakoa) Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa argazki-laborategietan 

30 

MP0298: Irudi-laborategietako 
ekoizpen-eragiketetako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80  

ORDUAK, GUZTIRA 510  
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IRUDI-LABORATEGIKO EKOIZPEN-PROZESUEN ANTOLAKETA 
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1. gaitasun-atala:  
IRUDI-LABORATEGIKO EKOIZPEN-PROZESUEN ANTOLAKETA ETA 
KUDEAKETA 

 

Kodea: UC1414_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Irudi-laborategiko prozesuen ekoizpenaren plangintza egitea, giza baliabideak, baliabide materialak, denbora eta 

aurrekontua optimizatzeko irizpideak baliatuz.  

BI1.1 Eskaerak jasotzeko sistemak egin beharreko lanen banaketa optimizatzeko definitzen dira. 

BI1.2 Prozesuen eta tratamenduen eskaerak faseak, sarrerako jatorrizko motak eta irteerako produktuen 

ezaugarriak erlazionatuz zehazten dira, denborak eta baliabideak optimizatuz. 

BI1.3 Lan-fluxua erregistratzeko sistemak eta eskaeren ibilbideen formulak (ekoizpen-orriak eta fitxak betetzea, 

datuen irakurketa automatizatua, eskaera erregistratzeko sistemak eta datuen biltegiratzea, besteak beste) 

emaitzak bat etor daitezen bermatzeko zehazten eta aplikatzen dira, eta ustekabeko galerak eta aldaketak 

saihesteko. 

BI1.4 Egin beharreko lanak sailkatzeko eta barne-banaketarako metodoetan, prozesu guztien identifikazioa 

mantentzen da, eskaerak entregatzean ustekabeko aldaketak ekiditeko, eta, ondoren, faktura ematen da. 
BI1.5 Ekoizpenaren jarraitutasuna kontsumigarriak zehatz kontrolatuz bermatzen da, geldialdiak eta euste 
desegokiko zamak saihesteko. 

BI1.6 Laborategiko lanerako plana denbora, baliabideak eta kalitatea optimizatzeko irizpideekin zehazten da, lan-

bolumenari eskaeren ezaugarrien arabera aurre egiteko. 

BI1.7 Languneetako eragiketetarako eta prozeduretarako segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena 

babesteko arauak arriskuak saihesteko indarrean dagoen araudiaren arabera ezartzen dira. 

BI1.8 Irudi-laborategiaren ekoizpenaren kontrolek aurrekontuko kostuak ebaluatzeko aukera ematen dute. 

BI1.9 Irudi-laborategiaren ekoizpenaren kalitate-planaren interpretazioak helburuak eta aurrera eraman beharreko 

ekintzak definitzeko aukera ematen dute. 

BI1.10 Laborategiaren zerbitzu-zerrenda (tratamendu-prozesuak eta -teknika), harrera-arauak, entregatzeko 

baldintzak eta formulak eta tarifak ekoizpen-gaitasuna, enpresaren kanpo-irudia, lanak egiteko denbora, kostuak eta 

errentagarritasuna kontuan izanik prestatzen dira. 

BI1.11 Aurrekontuak, kostuen kalkulua eta enpresa-etekinak kontuan izanik, ekonomia-baliabideak eta 

errentagarritasuna optimizatzeko irizpideei jarraikiz egiten dira. 

BI1.12 Eskaerak eta amaitutako lanak sailkatzeko, biltegiratzeko eta artxibatzeko metodoak kontserbazioaren, 

kokapenaren eta espazioen optimizazioaren (fisikoak eta digitalak) irizpideei jarraikiz zehazten dira, kontsulta eta 

ondorengo berreskuratzea errazteko. 

LB2: Argazki-laborategiko prozesuak kudeatzea, ekoizpenaren eraginkortasun eta kalitate handiena bermatuz, eta 

laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-kudeaketako araudiak kontuan izanik. 

BI2.1 Material fotosentikorrak, produktu kimikoak, ordezko elementuak eta tresnak haien kontserbazioa eta 

kokapena egokia izanik biltegiratzen dira, norberaren eta ingurumen-segurtasunaren, errentagarritasunaren, 

iraungitze-dataren, kontsumo-ordenaren eta prozesuak eta espazioak optimizatzearen irizpideei jarraikiz. 

BI2.2 Produktu kimikoen, materialen eta egin beharreko tratamenduen eta prozesuen prebentzio-, etiketatze-, 

kontserbazio-, manipulazio- eta lokalizazio-arauak eta -argibideak kalitatearen, produktibitatearen eta norberaren 

eta ingurumenaren segurtasunaren irizpideei jarraikiz zehazten dira. 

BI2.3 Zuri-beltzeko eta koloretako material fotosentikorren eta irudien artxibo digitalen tratamendu- eta prozesatze-

prozesuen aldagaiak (tenporizazioa, birsorkuntza, faseak eta zikloak, barne-zirkulazioa, sailkapena eta artxiboa, 

kostuak eta etekina, kalte fisikoak, kutsadura eta identifikazioko eta entregarako bilketako akatsak) zehaztu egiten 

dira, ekoizpen-prozesuak baliabideak optimizatzeko irizpideetara doitzeko. 

BI2.4 Makinak eta ekoizpena kontrolatzeko orriak eta fitxak prebentziozko mantentze-lanak eta eragiketa zuzenak 

bermatzeko sinbolo eta kode egokiak erabiliz prestatzen dira: produktu kimikoen birsorkuntza, agitazioa, garraioa 

eta tenperatura. 
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BI2.5 Tratatu beharreko materiala jasotzeko inprimakiak eta sailkatzeko beharrezkoak diren dokumentu teknikoak 

eskaeraren ibilbidea kontrolatzeko eta sarrerako eta irteerako ustekabeko akatsak saihesteko definitzen dira. 

BI2.6 Prozesu kimikoen kontrol-sistema espezifikoak (kontrol dentsitometrikoa eta emaitzen eta aldagai neurgarrien 

azterketa bisualak) datuak irakurriz eta erregistratuz zehazten dira, baita kontrol- eta proba-zerrendak prozesatuz 

ere, produktu kimikoak birsortzeko eta berritzeko bideak zehazteko. 
BI2.7 Irudi-laborategiaren ekoizpenean egin beharreko probak egiaztatzeko, ikuskatzeko eta saiakuntzak egiteko 
prozedurak kalitate-helburutik eta zehaztutako kontrol-planetik abiatuz egiten dira. 

BI2.8 Irudi-laborategia hornitzeko kontrolak horniduren kalitatea bermatzeko eta harrera-kostuak murrizteko 

definitzen dira, eskatutako prozedurak aplikatuz. 

BI2.9 Irudi-laborategiaren ekoizpena optimizatzeko beharrezkoak diren giza taldeetako kideen kopurua eta profila 

profesionaltasunaren eta lan-bolumenaren irizpideei jarraikiz zehazten dira. 

LB3: Argazki-laborategiko ekoizpenerako eskaerak eta proiektuak jasotzea, aztertzea eta teknikoki ebaluatzea. 

BI3.1 Jasotako eskaerak material-motaren, prozesu-motaren eta tratamendu-teknikaren arabera identifikatzen eta 

sailkatzen dira, erabilgarri dauden languneetan banatzeko eta prozesatzeko, bitarteko lanen eta akaberen entrega-

epeak betetzeko.  

BI3.2 Landu beharreko materiala jaso eta ebaluatu egiten da, euskarri-motak eta haien ezaugarri teknikoak 

identifikatuz, enkargua ongi egiteko eta/edo kopiak lortzeko. 

BI3.3 Bezeroaren eskaerak interpretatzeko, prozesu egokia zehazten da, eta materialak dagokien zirkuituetara 

bidali, analogikoetara edo digitaletara, sarrera- eta irteera-produktuen ezaugarrien arabera, kalitate- eta 

produktibitate-irizpideak aplikatuz. 

BI3.4 Ekipo, tresna eta bitarteko emaitza egokiak landu beharreko material-motaren eta -formatuaren arabera 

identifikatzen dira, eskatutako emaitza lortzeko. 

BI3.5 Ekoizpen- eta tratamendu-orriak eta -fitxak ongi betetzen dira, datuak eta behaketak jasotzeko sinbologia eta 

kode egokien bidez. 

BI3.6 Entrega-epeak bezeroaren beharren eta eskuragarri dauden baliabide materialen eta aurrekontuen arabera 

zehazten dira.  

BI3.7 Irudien artxibo digitalen materialak biltegiratzeko sistemak edo gailuak eta material hori sailkatzeko metodoak 

kontserbazioaren, kokapenaren, errentagarritasunaren eta espazioen optimizazioaren (fisikoak eta digitalak) eta 

emaitzen irizpideei jarraikiz zehazten dira. 
BI3.8 Gailu informatikoak manipulatzeko segurtasun-arauak eta arretak nahiz artxibo digitalak biltegiratzeko arauak 
betetzen direla eta prozesu guztietan aplikatzen direla bermatzeko zehazten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Material fotosentikorrak. Errebelatzeko produktu kimikoak, hainbat prozesutakoak Neurketa-ekipoak. Ordezko 
elementuak. Lanak hartzeko inprimakiak. Ordenagailuak eta artxibo informatikoak biltegiratzeko sistemak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Eskaerak sailkatuta. Makinak kontrolatzeko prozeduren deskribapena. Produktu kimikoen, materialen eta egin beharreko 
tratamenduen eta prozesuen prebentzio-, etiketatze-, kontserbazio-, manipulazio- eta lokalizazio-arauak. Laborategiko 
ekoizpen-plana. Zerbitzu-zerrendak. Laborategiaren tarifak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Eskaerak jasotzeko sistemak (ekoizpen-orriak eta -fitxak, plangintza-orriak, datuen biltegiratzea). Makinen eskuliburu 
teknikoak. Produktu kimikoen informazio teknikoa. Euskarri fotosentikorren espezifikazioak. Kalitate-kontrolei buruzko 
jarraibideak. Bezeroaren argibideak. Segurtasun informatikoko arauak eta argibideak. Lana seguru egiteko prozedurak. 
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2. gaitasun-atala: 
IRUDIAK DIGITALIZATZEKO, IRUDI SINTETIKOAK SORTZEKO, ETA 
FILMEI TRATAMENDU DIGITALA EMATEKO ETA FILMAK 
ERREBELATZEKO PROZESUEN KUDEAKETA ETA GAINBEGIRATZEA. 

 

Kodea: UC1415_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Irudiak digitalizatzeko, irudi sintetikoak sortzeko eta tratamendu digitala emateko prozesuak zehaztutako denboran 

eta erabilgarri dagoen aurrekontuaz kudeatzea eta gainbegiratzea. 

BI1.1 Datuak irakurtzeko sistema informatikoak edo materialak jatorritik jasotzeko inprimakiak eskaeraren ibilbidea 

kontrolatzeko aplikatzen dira (emaitzen fluxua). 

BI1.2 Sistemako elementuak abian eta prest jartzeko (eskanerra, euskarri optiko eta/edo magnetikoen irakurgailuak, 

sareko ordenagailuak, eta irudiak tratatzeko eta sortzeko programak, besteak beste), prozedura sistematikoak 

erabiltzen dira, emaitzen optimizazioa eta laneko emaitzen koherentzia bermatuz.  

BI1.3 Irudiak eskaneatzeko parametroak emandako jatorrizkoak, bitarteko faseak eta irteera-produktuen eta azken 

xedearen (tratamendua, handitze kimikoa, inprimaketa eta CDa, besteak beste) ezaugarriak kontuan izanik 

definitzen dira. 

BI1.4 Irudiak tratatzeko, maketatze grafikoko (irudiak kokatzea eta eskalatzea), irudi sintetikoak sortzeko eta 

argazkien muntatzeak egiteko prozedurak eta prozesuak programa informatiko egokien bidez aplikatzen dira, 

eskaeraren baldintzak betetzeko. 

BI1.5 Prestatutako materiala doitu egiten da, eta, beharrezkoa bada, beste langune batzuekin trukatu, zehaztutako 

argibideei jarraikiz txertatzeko eta amaitzeko eskaera. 

BI1.6 Ondoriozko produktuak gailu egokietara bideratzen dira, kopiak lortzeko paperean edo artxibo informatikoen 

forman, eskaeraren ezaugarriei erantzunez. 

BI1.7 Ondoriozko produktuak artxibatu eta biltegiratu egiten dira, kontserbazioaren, kokapenaren, eta espazioen 

optimizazioaren (fisikoak eta digitalak) eta emaitzen irizpideei jarraikiz. 

BI1.8 Indarrean dauden laneko segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-arauak 

bete egiten dira. 

BI1.9 Makinak eta languneak mantentzeko eta kontrolatzeko eragiketak prozesuen etekina eta kalitatea bermatzeko 

definitzen dira. 

BI1.10 Egin beharreko lanak langileen artean banatzen dira, haien erantzukizunaren pean, argibide teknikoen 

beharrezko prozedurak eginez. 

LB2: Filmak zirkuitu azkarrean eta eskuzko zirkuituan prozesatzeko prozesua kudeatzea eta gainbegiratzea, aurretiaz 

zehaztutako emaitzak lortzeko eskuragarri dagoen denboran, eta eskuragarri dagoen aurrekontuarekin. 

BI2.1 Ekipoen lanak entrega-epeak betetzea bermatzeko programatzen dira. 
BI2.2 Bainu kimikoen karga eta prestakuntza produktu kimikoen fabrikatzaileen argibideei jarraikiz zehazten dira, 
erabilitako prozesu-motaren arabera, emaitzaren kalitatea bermatzeko. 

BI2.3 Produktu kimikoak manipulatzeko arauak egiten den prestakinak dosi egokia eta norberaren eta prozesuaren 

segurtasuna bermatzea lortzeko zehazten dira. 

BI2.4 Bainuen egoera eta ustekabeko trukeen prebentzioa gailuak, zainketa-arauak eta -prozedurak eta parametro-

neurketak (lokalaren eta bainu kimikoen tenperatura, birsorkuntza, birzirkulazioa, indartzea, pH-aren kontrola, 

dentsitatea eta pisu espezifikoa) zehaztuz bermatzen dira. 

BI2.5 Prozesuen egoera, kalitatea eta kantitatea aztertu egiten dira, ekoizpenaren garapena zuzena dela 

bermatzeko, zehaztutako parametro teknikoak eta tolerantzia-marjinak kontuan izanik, eta akatsak edo 

desbideratzeak daudenerako jarduerak zehaztuz. 

BI2.6 Prozesu kimikoen kontrol-metodo espezifikoak (kontrol dentsitometrikoa eta emaitzen eta aldagai neurgarrien 

azterketak bisualak) kontrol-zerrendak prozesatuz, irakurriz eta datuak erregistratu eta interpretatuz egiten dira, 

errebelatzeko baldintzen kontrol-mekanismoetan beharrezkoak diren doikuntzak egiteko, betiere onartutako 

tolerantzia-marjinaren arabera (tenperatura, prozesaketaren abiadura, eta produktu kimikoak birsortzeko eta 

berritzeko bideak, besteak beste). 
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BI2.7 Errebelatze-prozesuen bilakaera beharrezkoa den maiztasunez kontrolatzen da, funtzionamendu eta 

mantentze-lan egokiak bermatzeko, baita emaitzen kalitatea bermatzeko ere. 

BI2.8 Bainuen kutsadura eta material sentikorraren hondatze fisiko edo kimikoa saihesteko, ongi manipulatzen 

direla bermatzen da, filmak errebelatzeko lanetan egokiak diren neurriak hartuz. 

BI2.9 Makinak eta languneak mantentzeko eta kontrolatzeko eragiketak eta prozesuak prozesuen etekina eta 

kalitatea bermatzeko definitzen dira. 

BI2.10 Makinen eta tresnen garbiketa gainbegiratu egiten da, eta zehaztutako maiztasunez eta teknikak erabiliz eta 

zehaztutako segurtasun- eta higiene-baldintzetan egiten dela bermatzen da, uraren eta produktu kimikoen 

kontsumoa kontrolatuz. 

BI2.11 Zilarra berreskuratzeko eta hondakinak tratatzeko, kudeatzeko eta ezabatzeko prozesuak ingurumen- eta 

ekonomia-irizpideei jarraikiz egiten dira.  

BI2.12 Indarrean dauden laneko segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-

arauak bete egiten dira. 

BI2.13 Egin beharreko lanak langileen artean banatzen dira, haien erantzukizunaren pean, argibide teknikoen 

beharrezko prozedurak eginez. 

LB3: Digitalizazioaren, tratamendu digitalaren, irudi sintetikoen sorreraren eta filmen prozesaketaren prozesuen azken 

emaitzen ezaugarriak kontrolatzea, definitutako argazki-produktuek zehaztutako kalitatea dutela bermatzeko. 

BI3.1 Fitxa teknikoa aztertu egiten da, lortutako emaitzen ezaugarriak eskaeran zehaztutako baldintzekin bat 

datozen aztertzeko. 

BI3.2 Emaitzak (hartutako, sortutako edo tratatutako irudi digitalizatuak) eskaerako argibideen arabera ebaluatzen, 

doitzen, zuzentzen, aldatzen eta/edo konpontzen dira. 

BI3.3 Errebelatze-prozesu estandarretan errebelatutako filmen behaketaren bidez, tolerantzia-marjinak kontuan 

izanik, akatsak eta desbideratzeak zehazten dira: 

- Parametro teknikoak (denbora, tenperatura eta agitazioa, besteak beste). 

- Prozesuan dagoen materiala garraiatzeko sistemak. 

- Bainuen bolumena. 
- Makinaren sistema elektronikoa. 

BI3.4 Bitarteko emaitzen kalitatea eskaerako baldintzetara doitzen den egiaztatuz aztertzen da, eta desbideratzeak 

daudenean, neurri zuzentzaileak hartuz. 

BI3.5 Proiektuan aurrez definitutako ondoriozko emaitzen kalitatea aztertzeko, inprimatze-probak egiten dira, eta 

beharrezko zuzenketak, kalitate hori lortzeko.  
BI3.6 Prozesatutako materiala manipulatzean eta kontserbatzean, neurri egokiak hartzen dira, formatu analogiko 
edo digitalaren arabera. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare informatikoak eta komunikazio sareak, tokikoak eta eremu zabalekoak (barnekoak eta kanpokoak). Ekipo 
informatikoak, digitalizazio-gailuak, proba-ekipoak, biltegiratze-gailuak, neurketa-gailuak eta kolorea kontrolatzeko 
gailuak: dentsitometroa, kolorimetroa eta espektrofotometroa. Digitalizatzeko, irudiak tratatzeko eta marrazki bektorialak 
egiteko softwarea. Lan-fluxuak, kolorea kontrolatzeko softwarea eta azterketak egiteko programak. Irudien eta grafiko 
bektorialen bankuak. Filmak prozesatzeko ekipo automatiko eta erdiautomatikoak. Dentsitometroak eta erlazionatutako 
aplikazio informatikoak. Denbora eta tenperatura neurtzeko tresnak. Errebelatze-tangak. Neurketa-tresnak. Filmak 
paketatzeko ekipoa. Errebelatzeko produktu kimikoak, hainbat prozesutakoak Formatu guztietako koloretako eta zuri-
beltzeko filma. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Irudiak digitalizatzeko, tratatzeko eta irudi sintetikoak sortzeko beharrezkoak diren gailuak, sistemak eta programa 
informatikoak prestatzeko aginduak eta prozedurak. Filmak zirkuitu azkarrean eta eskuzko zirkuituan prozesatzeko 
aginduak eta prozedurak. Prozesu digitalen eta filmen prozesaketaren emaitzen onarpena eta baliozkotzea. Hondakinen 
kudeaketa. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekoizpen-agindua, espezifikazio teknikoen orria, produktua ekoizteko prozesuari buruzko informazioa, eta zehaztutako 
lan-fluxua eta kalitate-kontrola. Bezeroak emandako informazioa. Material-eskaerak, behar bezala zehaztuak. Kolore-
liburutegi espezifikoak edo lanean erabilitakoak. Irudien eta grafiko bektorialen katalogoak. Makinen eskuliburu 
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teknikoak. Produktu kimikoen informazio teknikoa. Euskarri fotosentikorren espezifikazioak. Kalitate-kontrolei buruzko 
jarraibideak. Ekoizpen-aginduak, fitxa teknikoak, bezeroaren argibideak. Laneko arriskuei eta ingurumenari buruz 
indarrean dagoen araudi espezifikoa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
ARGAZKIAK POSITIBATZEKO, INPRIMATZEKO ETA AKABERA 
EMATEKO PROZESUEN KUDEAKETA ETA GAINBEGIRATZEA. 

 

Kodea: UC1416_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Positibatzeko eta/edo formatu txiki, ertain edo handian, inprimaketa azkarrean edo minilab-ean, inprimatzeko 
prozesuak kudeatzea eta gainbegiratzea, ekoizpenaren ahalik eta eraginkortasun handiena bermatuz. 

BI1.1 Makinak eta languneak mantentzeko eta kontrolatzeko eragiketak eta prozesuak prozesuen etekina eta 

kalitatea bermatzeko definitzen dira. 

BI1.2 Eskaerak kontrolatzeko eta interpretatzeko eta ekipo eta prozedura egokiekin aurrera eramateko sistemak 

aztertu egiten dira, denbora eta kostu zehaztuan lortzeko. 

BI1.3 Bainu kimikoen karga eta prestakuntza produktu kimikoen fabrikatzaileen argibideei jarraikiz zehazten dira, 

erabilitako prozesu-motaren arabera, emaitzaren kalitatea bermatzeko.  

BI1.4 Produktu kimikoak manipulatzeko arauak egiten den prestakinak dosi egokia eta norberaren eta prozesuaren 

segurtasuna bermatzea lortzeko zehazten dira. 

BI1.5 Bainuen egoera eta ustekabeko trukeen prebentzioa gailuak, zainketa-arauak eta -prozedurak eta 

parametro-neurketak (lokalaren eta bainu kimikoen tenperatura, birsorkuntza, birzirkulazioa, indartzea, pH-aren 

kontrola, dentsitatea eta pisu espezifikoa) zehaztuz bermatzen dira. 

BI1.6 Bainuen prebentziozko kontrola eta bilakaera bermatzeko, prozesaketaren eta makina bakoitzaren kontrol 

espezifikoko zerrenden irakurketaren maiztasuna zehaztu eta produktu kimikoen egoera (istripuzko kutsadura edo 

degradazioa) eta bilakaera zaintzeko kurba dentsitometrikoak zuzen interpretatzen dira. 

BI1.7 Ekipoen funtzionamendu-arauak eta garbiketa-prozedurak ekoizpen-ekipoen erabilera zuzena eta 

prozesuaren egonkortasuna bermatzeko zehazten dira. 

BI1.8 Beharrezkoak diren elementuak (lanparak eta aire-iragazkiak eta produktu kimikoen iragazkiak) ekipoen 

fabrikatzaileen argibideen arabera ordezten dira aldian-aldian, eta prebentziozko mantentze-lanen arauak ere 

aplikatzen dira, ekoizpenean ustekabeko geldialdiak eta akatsak saihesteko. 

BI1.9 Prozesaketa kontrolatzeko eta emaitzak lortzeko probak egiteko prozesuak nahiz dentsitatea eta kolorea 

monitorizatzeko eta sendotasuna emateko sistemak prozesuen fidagarritasuna eta jatorrizkoaren eta kopiaren bat 

etortzea bermatzeko zehazten dira. 

BI1.10 Makinaren dokumentuak bete egiten dira, eta enpresak zehaztutako inprimakietan bildutako datu egokiak 

erregistratzen dira.  

BI1.11 Enpresak zehaztutako ebakitze-, akabera-, muntatze- eta biltze-sistemak koordinatu egiten dira, lana 

eraginkorra eta kalitatezkoa izatea bermatzeko. 

BI1.12 Indarrean dauden laneko segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-

arauak bete egiten dira. 

LB2: Argazki-dokumentu inprimatuak handitzeko edo errebelatzeko eskuzko sistemen eragiketak kudeatzea eta 

gainbegiratzea, baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz.  

BI2.1 Jatorrizkoak eskuz handitzeko ekipoak prest jartzeko prozedurak aparatuen fabrikatzaileak adierazitako 

prozedurei jarraikiz eta enpresaren arauetan zehaztutako maiztasunez zehazten dira. 

BI2.2 Irudiak eta kolorea kudeatzeko sistemak aurreikusitako emaitzak bermatzeko zehazten eta kudeatzen dira. 
BI2.3 Tamaina handiko jatorrizkoak digitalizatzeko sistemak hartualdi-metodo egokiak eta dagokien argiztapena 
aukeratuz zehazten eta antolatzen dira, eta azken artxiboa laneko protokoloan adostutako parametroekin 
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gordetzen da, formatuari eta artxibo-euskarriari dagokienez inprimakian eskaerarako zehaztutakoa erabat 
betetzeko. 

BI2.4 Ekipoen mantentze-lanen eta garbiketen prozedurak emaitzen eraginkortasuna eta kalitatea bermatzeko 

zehazten dira. 

BI2.5 Eskaeren banaketa eskuragarri dauden bitartekoak eta metodoak arrazionalizatuz egiten da, inprimaketak 

edo handitzeak eskuzko sistemen bidez egiteko, betiere emaitzen eraginkortasun- eta kalitate-irizpideak betez. 

BI2.6 Eskuzko inprimaketa- eta handitze-sistemen emaitzen fluxua ongi prozesatzeko eta gero akaberak emateko 

antolatzen da. 

BI2.7 Hondakin kimikoak ezabatzeari buruz zehaztutako arauak aplikatu egiten dira, Europako araudi 

aurreratuenak betez, edo gaindituz. 

BI2.8 Enpresak zehaztutako ebakitze-, akabera-, muntatze- eta biltze-sistemak koordinatu egiten dira, lana 

eraginkorra eta kalitatezkoa izatea bermatzeko. 

BI2.9 Indarrean dauden laneko segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-arauak 

bete egiten dira. 

LB3: Kopien eta handitzeen ezaugarriak kontrolatzea, definitutako argazki-produktuek zehaztutako kalitatea dutela 

bermatzeko. 

BI3.1 Kopiak eta handitzeak gainbegiratu egiten dira, lan hauek ongi egin diren aztertzeko: 

- Positiboaren errebelatze inprimatua (zuri-beltzean edo koloretan). 

- Positibo errebelatuaren tratamendua. 

- Inprimatutako kopiaren kalitate bisualaren lorpena. 

- Aukeratutako fotogramen mota, handitzea eta enkoadraketa. 

- Prozesaketa, erabilitako teknikaren arabera: positiboa-positiboa, negatiboa-positiboa. 

- Prozedura kimiko edo informatikoen bidez lortutako irudien ondorengo tratamendua.  

BI3.2 Inprimatutako kopiaren edo argazki-handitzearen kalitatea kolorea, itzaletako eta goiko argietako 

xehetasuna, sakonera eta pikorra kontuan izanik aztertzen dira. 

BI3.3 Inprimatutako kopietan eta lortutako material sentikorretan ikusitako akatsak (tonu dominanteak, marrak eta 

beste) markatu egiten dira, gero zuzentzeko. 

BI3.4 Emaitzak baliozkotu egiten dira, eta prozesuaren neurri zuzentzaileak definitzen dira zehaztutako balioekiko 

desbideratzeak daudenean. 

BI3.5 Prozesatutako materiala manipulatzean eta kontserbatzean, neurri egokiak hartzen dira, formatu analogiko 

edo digitalaren arabera.  

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Argazki-irudiak biltegiratzeko sistema informatikoak. Handigailuak. Inprimagailuak. Kontaktu-prentsa. Iragazkiak. 
Tenporizadoreak. Argi-kaxa edo negatoskopioa. Marjinagailuak. Hari zenbatzaileak. Huts-mahaia. Kolore-analizagailuak 
Dentsitometroa.  Paperaren eskuzko prozesaketarako eta prozesaketa automatikorako ekipoak. Pintzak. Gomazko 
eskularruak. Ehunezko eskularruak. Errebelatzeko produktu kimikoak, prozesu estandarizatuetakoak eta berezietakoak. 
Negatiboak, positiboak eta kontaktuak. Proba-zerrendak. Zuri-beltzeko eta/edo koloretako filma, negatiboa, positiboa eta 
itzulgarria. Zuri-beltzeko eta/edo koloretako paper fotosentikorrak. Denbora, tenperatuta eta dentsitatea kontrolatzeko 
tresnak. Ebakitzeko sistemak. Produktua amaitzeko makina eta material bereziak (testurak, laminatuak, plastifikatzeak, 
passe-partoutak, markoak, euskarri bereziak eta beste). 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Probak, kontaktuak, kopiak eta handitzeak, edozein euskarritan. Prozesu automatikoen eta eskuzko prozesuen kontrola. 
Lana segurtasun-baldintzetan egitea. Hondakinen kudeaketa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laborategiko kopiak egiteko makinaren aginduak. Makinen eskuliburu teknikoak. Makinen kontrol-dokumentuak. 
Materialaren fabrikatzailearen informazioa. Bezeroaren argibideak. Positibatze-euskarrien espezifikazioak. Argibideak. 
Produktu kimikoen informazio teknikoa. Euskarri fotosentikorren espezifikazioak. Kalitate-kontrolei buruzko jarraibideak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
IRUDI-LABORATEGIKO EKOIZPEN-PROZESUEN ANTOLAKETA ETA 

KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

IRUDIAK DIGITALIZATZEKO, IRUDI SINTETIKOAK SORTZEKO, ETA 
FILMEI TRATAMENDU DIGITALA EMATEKO ETA FILMAK 

ERREBELATZEKO PROZESUEN KUDEAKETA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ARGAZKIAK POSITIBATZEKO, INPRIMATZEKO ETA AKABERA EMATEKO 

PROZESUEN KUDEAKETA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
IRUDI-LABORATEGIETAKO EKOIZPEN-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
 

1 

2 
3 
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1. prestakuntza-modulua:  
IRUDI-LABORATEGIKO EKOIZPEN-PROZESUEN ANTOLAKETA ETA 
KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1414_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1414_3 Irudi-laborategiko ekoizpen-prozesuen antolaketa eta kudeaketa. 

 

Iraupena: 110 ordu 

 

1.1 prestakuntza-atala 
IRUDI-LABORATEGIKO EKOIZPEN-PROZESUAREN KUDEAKETA 
 

Kodea: UF1403 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudi-laborategiko prozesuen ekoizpenaren plangintza egitea, baliabide materialak, denbora eta aurrekontua 

optimizatzeko irizpideak baliatuz. 

EI1.1 Irudi-laborategi arrunten ezaugarriak bereiztea, ekoizpen-motaren eta -bolumenaren arabera.  

EI1.2 Argazki-laborategi tipo batean egiten diren ekoizpen-prozesuak identifikatzea, eta sarrera- eta irteera-produktuak, 

alternatibak eta ekoizpen-prozesu eta -moduetako aldaera posibleak baloratzea. 

EI1.3 Filmak eta paperak eskuzko sistemekin eta sistema automatikoekin prozesatzearen faseetarako lanaren 

antolakuntza deskribatzea, eta ekoizpen-bolumenarekin eta kalitate- eta produktibitate-irizpideekin erlazionatzea. 

Ei1.4 Eskaera batzuetatik abiatuz, makinen eraginkortasuna bermatzeko eta eskaera lortzeko beharrezkoak diren 

languneak identifikatzea, denbora, baliabideak eta kalitatea optimizatzeko irizpideak kontuan izanik. 
EI1.5 Material sentikorra ongi identifikatzeko eta manipulatzeko eta entregatzeko moduak antolatzeko arauak 
diseinatzea. 

EI1.6 Eskaerak jasotzeko sistema bat egituratzea, argazki-laborategi tipo bateko lan estandarizatuen eskaintza zabala 

jasotzen duela. 

EI1.7 Laborategi tipo baten lanerako plana prestatzea, ekoizpenaren tamainaren, ekipamenduaren, langileen eta 

gaitasunaren eta aurretiaz definitutako lan-bolumenaren ezaugarriak definituta, eta baliabide materialak, denbora eta 

aurrekontua optimizatzeko irizpideak kontuan izanik. Hauek jaso behar ditu: 

− Lan-fluxua erregistratzeko sistemak. 

− Ekoizpen-orriak eta -fitxak betetzeko sistemak. 

− Datuen irakurketa automatizatuko sistema. 

− Eskaera erregistratzeko eta datuak biltegiratzeko sistemak. 

− Giza taldeen plangintza, eta lan-banaketa laborategiko sailetan (langileak eta ekipamenduak). 

− Emaitzak bat datozela bermatzeko zehaztutako sistema. 

− Egindako lanak erregistratzeko sistema. 

− Lanak fakturatzeko datuak. 

EI1.8 Ezaugarriak aurrez zehaztuak dituen laborategi industrial bateko makinak eta languneak mantentzeko eta 

kontrolatzeko eragiketak eta prozesuak definitzea, errendimendua eta kalitatea bermatzeko. 

EI1.9 Prozesaketa-makinek izan ditzaketen gertakariak, kontsumigarrien gastuak eta ustekabeko geldialdiak 

identifikatzea, kasu bakoitzerako jarduera-prozedurak diseinatzeko, eta ordezko elementuak aurreikusteko, 

prozesuetan makinen eraginkortasun eta mantentze-lan egokiak bermatuz. 

1 



 
 

Irudi-laborategietako ekoizpena 
 

 
 

 
 

19 

EI1.10 Ekoizpen-kostuak ebaluatzea, laborategi batek ematen dituen zerbitzuen aurretiazko zehazpenetik abiatuta. 

EI1.11 Eskaera batzuetatik abiatuz, ekoizpen-kostuak, ustekabeetarako tarteak eta industria-etekina kontuan hartzen 

dituzten aurrekontuak egitea, baliabideak eta errentagarritasuna optimizatzeko irizpideekin. 

A2: Irudi-laborategiko prozesu kimikoen kontrol teknikorako prozedurak aztertzea, eraginkortasun- eta kalitate-irizpideekin. 

EI2.1 Argazki-ekoizpenean erabiltzen diren material fotosentikor negatiboen eta positiboen ezaugarri teknikoak 

identifikatzea, funtzionaltasunari, formatuari, esposizioan eta prozesaketan duten portaerari, biltegiratzeari eta 

kontserbazioari jarraikiz.  

EI2.2 Eskaera batetik abiatuz, argazki-laborategi industrial tipo baten ekoizpen-prozesuak antolatzea, hauek kontuan 

izanik: 

− Irudi-laborategiko ekoizpen-prozesu, -ekipo eta -teknika motak, eta sarrera- eta irteera-produktuekin duten 

erlazioa, eskuzko metodoak eta metodo automatikoak bereiziz. 

− Zuri-beltzeko eta koloretako material fotosentikorren tratamendu- eta prozesaketa-prozesuetan eta emaitzetan 

eragina duten aldagaiak, irudien artxibo digitaletatik abiatuz, eta eskuzko sistemen eta sistema automatikoen 

erabilera ebaluatuz.  

− Argazki-laborategiko ekoizpen-bitartekoak instalatzeko eta banatzeko eskaera eta prestaketa orokorrak, eremu 

lehorra eta hezea bereiziz, eta funtzionaltasunaren, produktibitatearen, mantentze-lanen eta kalitatearen irizpideei 

jarraikiz. 

EI2.3 Filmak eta paperak errebelatzeko prozesuen kasu praktikoetatik abiatuz: 

− Erabilitako prozesu kimikoak, etapak eta makina automatikoak eta eskuzko sistemak identifikatzea. 

− Material fotosentikorrak tratatzeko eta prozesatzeko prozesuetan eragina duten aldagaiak identifikatzea. 

− Produktuaren kalitate-estandarrak bermatzen dituzten neurketa- eta kontrol-metodoak, -mekanismoak eta -tresnak 

zehaztea. 

− Doikuntzak egiteko beharrezkoak diren prozedurak zehaztea. 

− Kontrol dentsitometrikoko eta azterketa bisualeko sistemak aplikatzea. 

EI2.4 Aurretiaz zehaztutako prozesu-motaren eta makina-motaren kasu praktikoaren ezaugarriak behar bezala 

zehaztuta daudela, ekoizpenaren mantentze- eta kontrol-orriak eta -fitxak egitea, sinbologia eta kode egokiak erabiliz, 

segida eta eraginkortasun zuzena ezartzeko, eta etapa kritikoak identifikatzeko.  

EI2.5 Eskaerak jasotzeko erabiltzen diren hainbat orri-moten azterketatik abiatuz, argazki-laborategian egin behar diren 

lanetarako informazio zehatza islatzeko erabilitako formulak eta orri horietatik datuak irakurtzeko eta idazteko eskuzko 

sistemen eta sistema automatizatuen bidez atera daitekeen informazioa aztertzea. 

EI2.6 Argazki-laborategi industrial bateko eskaera tipoak jasotzeko dokumentuak eta haiei erantsi behar zaizkien 

dokumentuak diseinatzea, egin daitezkeen lanak, faseak edo ondorengo fakturazioa erregistratzeko. 

EI2.7 Prozesaketa-makina industrial baten fabrikatzailearen eskuliburuetatik eta behar dituen mantentze-lanetatik 

abiatuz, makinak eta lan-estazioak mantentzeko eta kontrolatzeko plan bat diseinatzea, aurretiaz zehaztutako 

ezaugarriak dituen laborategi industrial batean aplikatzeko, prozesuen errendimendua eta kalitatea bermatuz. 

EI2.8 Laborategi industrial baten kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hauek zehaztea: 

− Eskaerak eta amaitutako lanak sailkatzeko, biltegiratzeko eta artxibatzeko metodoak eta baldintzak, 

kontserbazioaren, kokapenaren eta espazioen optimizazioaren (fisikoak eta digitalak) irizpideei jarraikiz, kontsulta 

eta ondorengo berreskuratzea errazteko. 

− Laborategiaren zerbitzu-zerrenda (tratamendu-prozesuak eta -teknikak), harrera-arauak, entregatzeko baldintzak 

eta formulak eta tarifak, aurretiaz zehaztutako ekoizpen-gaitasuna, lanak egiteko denbora, kostuak eta 

errentagarritasuna kontuan izanik. 

A3: Giza taldeen lanaren plangintza egitea, lan-inguruan sortutako gatazkei negoziazioaren eta komunikazio-tekniken 

erabilera egokiaren bidez aurre eginez, eta motibazio-prozesuak eta etengabe hobetzeko prozesuak bultzatuz. 

EI3.1 Laborategi industrialeko giza taldeen lanaren plangintza egitea, baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz, 

jendearen eta laneko fluxuaren, bolumenen eta modalitate espezifikoen ezaugarrien arabera. 

EI3.2 Negoziazio-estrategien aplikazioa ebaluatzea, argazki-laborategian agertu ohi diren gatazkekin lotuz. 

EI3.3 Laborategi batean aldaketa teknologiko baten ondoren agertutako arazoen kasu praktiko batean: 

− Negoziazio bat prestatzeko metodo egokiena zehaztea, informazioa jasotzeko faseak kontuan izanik eta akordio 

batzuk aurreikusiz.  

− Egoera jakin batean erabil daitezkeen erabaki-moten plangintza egitea. 

− Erabaki bat hartu eta egokiena aukeratu behar den egoeren balorazioa egitea. 

EI3.4 Lan-ingurunean aplika daitezkeen motibazio-teknikak deskribatzea. 
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EI3.5 Simulazioetan, egoera bakoitzerako egokiak diren motibazio-teknikak aukeratzea eta aplikatzea. 
 

Edukiak: 
1. Irudi-laborategiko ekoizpen-prozesua: 

- Argazki-laborategi motak, ekoizpen-bolumenaren arabera. 

- Ekoizpen-prozesu motak:  

• Faseak. 

• Metodo automatikoak eta eskuzko metodoak. 

• Sarrera- eta irteera-produktuak. 

- Argazki-ekoizpenean erabiltzen diren material fotosentikorren ezaugarriak. 

• Funtzionaltasuna. 

• Formatua. 

• Esposizioko eta prozesaketako portaera. 

• Biltegiratzea eta kontserbazioa. 

- Errebelatze-prozesuko aldagaiak:  

• Tenporizazioa. 

• Kontserbazioa. 

• Makinetan materialak jartzea eta garraiatzea. 

• Birsorkuntza: faseak eta zikloak. 

• Produktu kimikoen dosifikazioa eta zirkulazioa. 

• Eskaeren barne-zirkulazioa, sailkapena eta artxibatzea. 

• Kostuak eta etekina. 

• Kalte fisikoak. 

• Kutsadura.  

- Argazki-laborategiaren ekoizpen-prozesuarekin erlazionatutako enpresak:  

• Zerbitzu-enpresak. 

• Materialen eta ekipoen fabrikatzaileak. 

• Hondakinak eramaten dituzten enpresak. 

2. Irudi-laborategiaren antolakuntza teknikoa. 

- Eskaera eta antolakuntza orokorrak.  

- Espazioen banaketa: 

• Eremu lehorra. 

• Eremu hezea. 

- Argazki-laborategiaren ekipamendu teknikoa:  

• Sistema automatikoak eta eskuzkoak. 

- Material sentikorren kontserbazioa. 

- Material sentikorraren identifikazio- eta erabilera-baldintzak. 

3. Irudi-laborategiko lanaren antolakuntza. 

- Argazki-laborategiaren zerbitzu-zerrenda:  

• Prozesuak. 

• Tratamendu-teknikak. 

- Lanerako plana. 

• Lanpostuen antolakuntza. 

• Eragiketen segidaren plangintza. 

- Eskaerak hartzeko, identifikatzeko, dokumentatzeko, aurrefakturatzeko eta entregatzeko sistemak.  

- Ekoizpen-kontroleko dokumentuak: 

• Erregistro-orriak. 

• Ekoizpen-fitxak. 
- Datu-artxiboak eta amaitutako lanak sailkatzeko eta biltegiratzeko metodoak eta baldintzak: 
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4. Aurrekontuak egitea 

- Aurrekontuak egiteko teknikak:  

• Aurrekontuen kapituluak eta kontu-sailak. 

- Ekoizpen-kostuen kalkulua. 

- Tarifatzeko eta fakturatzeko sistemak.  

- Aurrekontuak egiteko tresna informatikoak. 

- Ordaintzeko eta kobratzeko moduak. 

5. Irudi-laborategiko prozesu kimikoen kontrol teknikoa 

- Aurkezteko prozesuetan eta moduetan erabilitako produktu kimikoak. 

- Disoluzio kimikoak prestatzeko eta nahasteko prozedurak.  

• Erreserbako, birsorkuntzarako eta lanerako disoluzioak. 

- Produktuak edo bainu kimikoak jartzeko metodoak eta prozedurak. 

- Makinen eta laneko estazioen mantentze-lanak eta kontrol-prozesuak. 

6. Errebelatzean kalitatea kontrolatzeko teknikak 

- Argazki-laborategiaren produktibitatearen, mantentze-lanen eta kalitatearen irizpideak. 

- Prozesu kimikoen kontrol-sistema espezifikoak:  

• Kontrol-zerrendak. 

• Irakurketa dentsitometikoak. 

• Emaitzen azterketa bisuala. 

- Prozesuak kontrolatzeko erabiltzen diren tresnak, osagarriak, bitarteko teknikoak eta erabilera-moduak. 

- Akatsak prebentzio-prozesuetan eta -metodoetan. 

7. Irudi-laborategiko produktu kimikoen kontserbazioa  

- Produktu kimikoen kutsadura-motak eta kausa-efektua erlazioa prozesaketan. 

- Erreserbako, birsorkuntzarako eta lanerako disoluzioak kontserbatzeko eta kokatzeko arauak. 

- Osagai kimikoak neurtzeko eta biltegiratzea kontrolatzeko ekipoak. 

- Produktu kimikoak ontziratzeko eta kontserbatzeko materialak. 

- Produktu kimikoen kontserbazio- eta iraungipen-irizpideak. 

- Hondakinak biltegiratzeko eta tratatzeko metodoak eta prozedurak. 

8. Komunikazio-, negoziazio- eta motibazio-teknikak irudi-laborategietan. 

- Komunikazio-moduak eta estrategiak enpresan. 

- Gatazkak konpontzea:  

• Negoziazio-elementuak.  

• Eragiteko estrategiak eta estiloak. 

• Erabakiak hartzea. 

- Motibazioa irudi-laborategian:  

• Definizioa. 
• Motibatu dezaketen faktoreen diagnostikoa. 

 
1.2. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ARGAZKI-
LABORATEGIETAN 
 

Kodea: UF1404 

 

Iraupena: 30 ordu   

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, eta LB3 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

22

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 

eta babes kolektibokoak hautatzea, kontserbatzea eta ongi erabiltzea barne. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 

eramatea.  

A3: Argazki-laborategietarako ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia aplikatzea. 

EI3.1 Erabiltzen diren produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren eraginak deskribatzea, prozesu normalizatu edo 

berezien arabera, eta hain kutsatzaileak ez diren ordezko produktuak nahiz hondakinak ongi ezabatzeko bideen 

prozedurak deskribatzea. 

EI3.2 Argazki-laborategietako prozesuetan erabilitako produktu kimikoak indarrean dauden ingurumen-arauekin lotzea, 

osagai kimikoek izan dezaketen toxikotasun-maila eta produktu horiek erabiltzean erabili beharreko babes-neurriak 

ezagutuz. 

EI3.3 Argazki-laborategietako lanpostuetako prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta hondakinak 

ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuak aztertzea. 

EI3.4 Produktu kimikoak eta materialak ongi etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arau orokorrak eta 

argibide espezifikoak definitzea, jendearen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasuetan, prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko 
eta hondakinak ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuetan sor 
daitezkeen segurtasun- eta ingurumen-arazoak ebaluatzea, eta detektatutako arazoak murrizteko edo saihesteko egin 
beharreko ekintzak iradokitzea eta haien plangintza egitea. 
 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasuna eta osasuna 

- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Lana eta osasuna. 

• Lan-arriskuak. 

• Arrisku-faktoreak. 

• Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak.  

• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua. 

• Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

• Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  

• Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.  

• Lan-kargatik eratorritako arriskuak. 

• Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak.  

• Norbera babestea eta babes kolektiboa.  

• Langileen osasuna kontrolatzea. 
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- Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak.  

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  

• Prebentzio-lanaren antolaketa: oinarrizko errutinak. 

• Dokumentazioa: jasotzea, prestatzea eta artxibatzea. 

 Larrialdi-egoeretako eta ebakuazioetako jarduerak. 

• Istripu-motak. 

• Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 

• Lehen laguntzak. 

• Sorospena. 

• Larrialdi-egoerak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

2. Ingurumen-segurtasuna eta irudi-laborategiko laneko segurtasuna 

- Arrisku-faktoreak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak. 

- Lanaren antolaketa segurua. 

- Irudi-laborategietan laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren efektuak.  

- Osagai kimikoen toxikotasun-maila: 

• Osagai horiek erabiltzean hartu beharreko babes-neurriak. 

- Produktu kimiko eta materialak etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arauak. 

- Ura eta produktu kimikoak arduraz erabiltzeko arauak.  
- Hondakin kimikoak bideratzeko, ezabatzeko eta kentzeko sistemak. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
IRUDIAK DIGITALIZATZEKO, IRUDI SINTETIKOAK SORTZEKO, ETA 
FILMEI TRATAMENDU DIGITALA EMATEKO ETA FILMAK 
ERREBELATZEKO PROZESUEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1415_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1415_3 Irudiak digitalizatzeko, irudi sintetikoak sortzeko, eta filmei 

tratamendu digitala emateko eta filmak errebelatzeko prozesuen kudeaketa eta gainbegiratzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 

2.1 prestakuntza-atala 
IRUDI DIGITALEN DIGITALIZAZIO-, SORTZE- ETA TRATAMENDU-PROZESUEN 
KUDEAKETA 
 

Kodea: UF1405 

 

Iraupena: 90 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, laneko eta ingurumeneko 

arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudiak eskaner bidez digitalizatzeko prozesuetan esku hartzen duten prozedurak ebaluatzea, aurrez zehaztutako 
kalitatea lortzea bermatzeko. 

EI1.1 Hartualdian kontrolatu beharreko aldagaiak teknika hauen bidez laborategian digitalki doitu edo zuzendu 

daitezkeenekin lotzea: 

- Asetasun-, distira- eta kontraste-mailen doikuntza eta zuzenketa. 

- Esposiziorako desberdintasunen doikuntza. 

- Zurien balantzearen doikuntza.  

- Kolorearen doikuntza eta zuzenketa.  

- Ukituak ematea, hobekuntza edo ebaketak.  

- Efektuak (bereziak, fokuak, argiztapena, argazki-iragazkiak eta gela ilunekoak), eskalak, aberrazioak, lerroen 

konbergentziak (perspektiba zuzentzea, garaieragatik eta alboko deszentramenduagatik). 
- Errotazioa, eta irudi-, testu- eta iragazki-konbinazioak.  

EI1.2 Eskaneatzeko sistemako elementuak prestatzea (eskanerra, irakurle optiko eta/edo magnetikoak, ordenagailuak 

eta irudiak tratatzeko eta sortzeko programak, besteak beste), prozedura sistematikoak erabiliz, erabilera ona 

bermatzeko. 

EI1.3 Digitalizazio- eta monitorizazio-gailuak kalibratzea, emaitza zuzena bermatzeko. 

EI1.4 Jatorrizko argazkiak eskaneatzeko parametroak kalkulatzea, lortutako artxiboa azken erabilerara egoki dadin 

(tratamendua, handitze kimikoa, inprimaketa eta CDa, besteak beste). 

EI1.5 Hainbat motatako jatorrizkoak eskaneatzea: 

- Tonu-gama egiaztatuz. 

- Zurien eta beltzen balioak doituz. 

- Bitarteko tonuak doituz. 

- Behar diren tamaina, bereizmena, sakonera eta modua zehaztuz. 

A2: Irudiak sortzeko prozesuetan eta digitalen tratamendu eta manipulazioan esku hartzen duten prozedurak ebaluatzea, 

aurrez zehaztutako kalitatea lortzea bermatzeko. 

EI2.1 Bozeto batzuetatik abiatuz, irudi bektorialak egitea, aplikazio informatikoen bidez, eta azken produktura eta 

jarraitu beharreko ekoizpen-prozesura egokitzea: 

- Grafiko bektorialak lortuz marrazketa bektorialeko aplikazioen bidez, biten mapen jatorrizkoetatik abiatuz. 

- Grafiko bektorialak aldatuz, eta optimizatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten proiektu grafikoen 

espezifikazio teknikoen arabera. 

- Elementuak dauden eta zehatzak diren aztertuz, emandako espezifikazio teknikoei eta bozetoei jarraikiz. 

- Artxiboak formatu egokian biltegiratuz, entrega-eskaerari jarraikiz. 

EI2.2 Programetan kolorearen kudeaketa konfiguratzea, irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko, hainbat ekoizpen-

inguruneren simulazioa eginez: 

- Kolore-kudeaketako sistemen osagaiak adieraziz, eta haren funtzionamendua deskribatuz. 

- Ekoizpen-prozesuan kolorea erreproduzitzeari buruzko UNE eta ISO arauak aplikatuz. 

- Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko ekipoak prestatuz, funtzionamendu baldintza egokietan jartzeko, 

fabrikatzaileen gomendioei jarraikiz. 
- Kontrol-neurketak eginez tresna bidez, emandako ekipoetan eta materialetan kolorimetroak eta 
espektrofotometroak erabiliz. 

- Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko gailuak kalibratuz eta haien ezaugarriak zehaztuz, eskuragarri dauden 

metodo objektiboen bidez (tresna egokiak erabiliz), emandako ildoei jarraikiz. 

- Gailuen profilak sortuz, aplikazio egokien bidez. 

- Aplikazio informatikoak hainbat ingurune grafikotan profilak eta kolore-fluxu digitala egoki kudeatzeko 

konfiguratuz. 

EI2.3 Jatorrizko digital batzuetatik abiatuz: 

- Bereizmena, kolorearen bizitasuna eta eskala aldatzea, beharrezko kalitatea mantenduz, azken produktuaren 

arabera. 
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- Adierazitako enkoadraketak egitea.  

- Irudien profilak bihurtzea.  

- Irudi digitalak entregatzeko eta aurretiaz zehaztutako ondorengo prozesuetarako egokia den artxibo-formatuan 

biltegiratzea. 

EI2.4 Inprimatuta dauden irudietatik abiatuz, irudi batzuen kolore-zuzenketa egitea, irudi digitalak tratatzeko aplikazioen 

bidez. 

EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan jatorrizko artxibo digitalen kasu praktiko batetik abiatuz, ukituak 

ematea irudiei, irudiak tratatzeko aplikazioen bidez: 

- Irudien atal hondatuei ukituak emanez. 

- Espezifikazio teknikoetan zehaztutako elementuak kenduz. 

- Atzealdeak berreginez. 

EI2.6 Bozeto batetik abiatuz, bi irudi gainjartzea/bateratzea: 

- Irudien tamaina eta bereizmena doituz, azken muntatzera egokitzeko. 

- Bat-egite leun eta hautemanezina lortzeko irudiek duten gaitasun optimoa balioztatuz. 

- Irudiak batzeko beharrezkoak diren maskarak sortuz. 

- Fotomuntatzea disimulatzeko egokiak diren tresnak erabiliz bateratuz irudiak. 

- Irudien argiak eta itzalak berdinduz. 

- Muntatzea osatzen duten irudien kolorea doituz. 

EI2.7 Kopiak paperean lortzeko beharrezkoak diren gailuak, haien artxibo-formatuak eta kolore-moduak identifikatzea 

eta deskribatzea. 

EI2.8 Artxibatzeko sistema digitalak, haien tamaina eta kontserbazioa identifikatzea eta deskribatzea, sarrera-

erraztasunak eta kokapena kontuan izanik. 
EI2.9 Artxiboak grabatzeko eta kopiak euskarri informatikoan egiteko prozesuak burutzea, irudiaren kalitatea aztertuz. 
 

Edukiak: 
1. Irudi-laborategian irudiak digitalizatzeko eta sortzeko sistema informatikoak 

- Elementuak eta ezaugarriak. 

- Sistema informatikoaren elementuak prest jartzeko prozedurak. 

- Digitalizazio- eta monitorizazio-gailuak kalibratzea eta konfiguratzea. 

- Argazki-laborategi digitaleko ekipoak eta irteera-produktuak. 

2. Irudiak digitalizatzea eta irudi digitalak sortzea 

- Argazki-laborategian irudiak digitalizatzeko prozedurak eta irizpideak. 

- Jatorrizko motak, eta haien ezaugarriak. 

- Irudien liburutegiak eta bankuak. 

- Irudi digitalak irakurtzeko eta iraultzeko sistemak. 
- Digitalizatzeko aplikazioen ezaugarriak eta erabilera. 

- Artxibo-formatuen ezaugarriak eta aplikazioa. 

- Irudiaren ebaluazio teknikoa. 

· Kolorearen bizitasuna. 

· Zurien doikuntza. 

· Kolore-gama. 

· Kontrastea goiko argietan eta itzaletan. 

· Bitarteko tonuak. 

3. Grafiko bektorialak sortzea 

- Grafiko bektorialen ezaugarriak. 

- Bezier kurbak. 

- Artxibo bektorialen formatuak. 

- Marrazketa bektorialeko aplikazioen ezaugarriak eta erabilera. 

- Bozetoen interpretazioa eta grafiko bektorialak egiteko espezifikazio teknikoak. 

- Grafiko bektorialak argazkien ekoizpen-prozesuaren eta azken produktuaren eskaeretara aldatzeko, egokitzeko 

eta optimizatzeko teknikak.  
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4. Kolorearen kudeaketa irudi-laborategian 

- Espazio kromatikoak eta kolore-ereduak, -kartak eta -liburutegiak. 

- Kolorea kudeatzeko sistemak (UNE eta ISO arauak): 

· Funtzionamendua. 

· Osagaiak.  

- Kolorearen administrazioa sistema eragileetan eta aplikazioetan. 

- Lan-fluxuak, kolorea administratzeko.  

· Kolore-profilak.  

- Kolore-kudeaketako sistemen osagaiak, eta haren funtzionamendua argazki-laborategiko ekoizpen-

inguruneetan. 

- Dentsitometroarekin, kolorimetroarekin eta espektrofotometroarekin neurketak egiteko teknika, argazki-

laborategian kolorea kudeatzeko. 

- Monitoreen profilak kalibratzea eta sortzea:  

· Luminantzia. 

· Distira. 

· Kontrastea. 

· Kolore-tenperatura. 

· Gamma. 

· ∆E balioak  

· Profila baliozkotzea. 

5. Irudien tratamendu digitaleko teknikak  

- Irudia digitalizatzeko aplikazioen ezaugarriak eta erabilera. 

- Bereizmena eta interpolazioa. 

- Irudia zuzentzeko eta doitzeko teknikak. 

· Kontrastea. 

· Gris-oreka. 

· Kolore-oreka. 

· Distira. 

· Asetasuna. 

- Iragazte-teknikak: 

· Destramatzea. 

· Fokuratzea/desfokuratzea. 

- Efektuak:  

· Ukituak ematea. 
· Ezpurutasunak edo elementu desegokiak kentzea. 
· Hondatutako atalak berreraikitzea. 

· Enkoadrea. 

· Kolore-moteltzeak. 

· Bat-egiteak. 

· Sarkurak. 

- Aukeratzeko eta maskarak jartzeko teknikak. 

- Kolorea zuzentzeko teknikak eta tresnak. 

6. Irudi digitalen muntatzea 

- Irudien prestaketa:  

· Irudien aukeraketa. 

- Irudiak muntatzerako doitzeko teknikak. 

· Dimentsioen, bereizmenaren eta enkoadraketaren kalkuluak. 

· Kolorearen eta profilen moduak doitzea. 

- Irudien muntatze digitalerako teknikak: 

· Maskarak eta ebaketak. 

· Irudiak batzea. 

· Argiak eta itzalak. 

· Kolorearen azken doitzea. 
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- Irudi- eta testu-muntatzeak eta -konbinazioak. 
- Irudien muntatze digitalerako aplikazio informatikoak. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
ARGAZKI-FILMAK ERREBELATZEKO PROZESUEN KUDEAKETA 
 

Kodea: UF1406 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Filmak errebelatzeko prozesuetan esku hartzen duten aldagaiak ebaluatzea, aurrez zehaztutako kalitatea lortzea 

bermatzeko. 

EI1.1 Errebelatzeko eskuzko prozesuetan eta automatizatuetan esku hartzen duten elementuak identifikatzea, erabilera 

egokia bermatuko duten prozedura sistematikoak aplikatzeko. 

EI1.2 Errebelatze-prozesuan esku hartzen duten produktuen egoera, kalitatea eta kantitatea aztertzea, zehaztutako 

parametro teknikoak eta tolerantzia-marjinak kontuan izanik, errebelatze-prozesuak hutsaldu ditzaketen desbideratzeak 

zuzentzeko. 

EI1.3 Kalitatea kontrolatzeko erabiltzen diren neurketa-tresnen ezaugarriak eta funtzionamendua deskribatzea. 

EI1.4 Neurketa-tresnak kalibratzeko prozesuak eta kalitatea kontrolatzeko prozesuak aplikatzea. 

EI1.5 Material fotosentikorraren prozesaketa kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Zer parametro kontrolatu behar diren eta zer desbideratze onartzen diren identifikatzea. 

- Kontrol-zerrenden neurketak egitea. 

- Neurketen ondoriozko grafikoak kasuan zehaztutako parametroekin alderatzea. 
- Erabili behar diren kontrol-gailuak identifikatzea. 

- Dagokionean, material sentikor errebelatuak bizitzeko eta murrizteko prozesuak egitea. 

EI1.6 Material fotosentikorra manipulatzean kontuan izan behar diren neurriak deskribatzea, bainuen kutsadura eta 

material fotosentikorren hondatze fisikoa edo kimikoa saihesteko. 

EI1.7 Zilarra berreskuratzeko eta hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko prozesuak deskribatzea. 

A2: Euskarri fotosentikorretan inprimatutako irudi digitalak ebaluatzea, kalitate-kontroleko sistemak aplikatuz. 

EI2.1 Programa digitaletan digitalizatutako, sortutako edo tratatutako hainbat iruditatik abiatuz:  

- Baldintza normalizatuetan egoki behatzeko inprimaketa egitea. 

- Garbitasuna, araztasuna eta izan ditzakeen akatsak baloratzea. 

- Artxibo-formatuak sistema bakoitzerako eskatutakoak diren aztertzea. 

- Irudi digitalek dagokien kolore-profila duten aztertzea. 

- Tonu-gama, zurien eta beltzen balioak eta bitarteko tonuak aztertzea. 

- Desbideratzerik badago, zer neurri zuzentzaile aplikatu behar diren deskribatzea. 

EI2.2 Espezifikazio tekniko batzuen arabera errebelatutako film batzuetatik abiatuz, izan daitezkeen desbideratzeak 

zehaztea, hauek baloratuz: 

- Parametro teknikoak (denbora, tenperatura eta agitazioa, besteak beste). 

- Prozesuan dagoen materiala garraiatzeko sistemak. 

- Bainuen bolumena. 

- Makinaren sistema elektronikoa. 

- Desbideratzerik badago, zer neurri zuzentzaile aplikatu behar diren. 

EI2.3 Errebelatutako material fotosentikorretatik abiatuz, hauek ebaluatzea: 

- Gelatinaren egoera (marrak, urratuak). 

- Gehienezko dentsitatea, gutxieneko dentsitatea, lausoa. 
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- Kontraste-indizea. 

- Pikortasuna. 

- Kolore-oreka. 

- Neurketa-eredua. 

- Prozesaketako akatsak (kutsadura, bainua agortzea, ura iragaztea, materiala lehortzea, tenperatura, agitazioa) 

eta manipulazio-akatsak jartzeko, lehortzeko, ebakitzeko eta ontziratzeko faseetan. 
EI2.4 Material analogikoa edo digitala manipulatzeko eta kontserbatzeko metodo eta sistema egokiak deskribatzea. 
 

Edukiak: 
1. Argazki-filmen probak, eta errealizazioa 

- Filmak prozesatzeko proben sistemak: 

• Motak eta ezaugarriak. 

- Filmen proba-sistemen kalibrazioa eta profilaketa. 

- Filmen prozesaketa kontrolatzeko elementuak. 

• Kontrol-zerrendak eta -adabakiak. 

• Erregistro-elementuak. 

• Eskalak. 

- Argazkiak erreproduzitzeko sistemak:  

• Filmatzaileak eta CtP.  
• Motak eta ezaugarriak. 

- Kopiak paperean lortzeko beharrezkoak diren artxibo-formatuak eta kolore-moduak. 

- Irudiaren azken kalitatearen ebaluazioa eta balorazioa.  

- Produktuak azken xedearen arabera entregatzeko prozedura teknikoak: 

• Tratamendua. 

• Handitze kimikoa. 

• Inprimatzea. 

• CDa. 

- Lan-fluxua eta artxiboak irteera-gailuetara bidaltzea. 

2. Argazki-filmak errebelatzeko prozesuak 

- Filmak prozesatzeko moduak, faseak eta kontrol-sistemak:  

• Zuri-beltzean. 

• Koloretan.  

• C-41. 

• E-6. 

- Filmen prozesaketa kontrolatzeko parametroak. 

- Prozesaketa-prozesuaren funtsezko parametroak aldatzeko konpentsazio-teknikak.  

• Denbora-tenperatura faktoreko kurben interpretazioa. 

- Aldaketak prozesuetan. 

- Beharketako, azpibeharketako, murrizketako eta bizitzeko teknikak. 

- Akatsak irudiak prozesatzean. 

3. Prozesatutako filmaren tratamendua 

- Akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 

- Filmak egokitzeko eta hobetzeko prozesuak:  

• Murrizketak. 

• Biziagotzeak. 

• Zuritzea 

• Biratzea. 
- Filmak artxibatzean eta biltegiratzean, kontserbazio- eta kokapen-irizpideak eta espazioak optimizatzeko 
irizpideak. 
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2.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ARGAZKI-
LABORATEGIETAN 
 

Kodea: UF1404 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, eta LB3 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 

eta babes kolektibokoak hautatzea, kontserbatzea eta ongi erabiltzea barne. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 

eramatea.  

A3: Argazki-laborategietarako ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia aplikatzea. 

EI3.1 Erabiltzen diren produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren eraginak deskribatzea, prozesu normalizatu edo 

berezien arabera, eta hain kutsatzaileak ez diren ordezko produktuak nahiz hondakinak ongi ezabatzeko bideen 

prozedurak deskribatzea. 

EI3.2 Argazki-laborategietako prozesuetan erabilitako produktu kimikoak indarrean dauden ingurumen-arauekin lotzea, 

osagai kimikoek izan dezaketen toxikotasun-maila eta produktu horiek erabiltzean erabili beharreko babes-neurriak 

ezagutuz. 

EI3.3 Argazki-laborategietako lanpostuetako prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta hondakinak 

ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuak aztertzea. 

EI3.4 Produktu kimikoak eta materialak ongi etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arau orokorrak eta 

argibide espezifikoak definitzea, jendearen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasuetan, prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko 
eta hondakinak ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuetan sor 
daitezkeen segurtasun- eta ingurumen-arazoak ebaluatzea, eta detektatutako arazoak murrizteko edo saihesteko egin 
beharreko ekintzak iradokitzea eta haien plangintza egitea. 
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Edukiak: 
1. Laneko segurtasuna eta osasuna 

- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Lana eta osasuna. 

• Lan-arriskuak. 

• Arrisku-faktoreak. 

• Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak.  
• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua. 

• Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

• Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  

• Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.  

• Lan-kargatik eratorritako arriskuak. 

• Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak.  

• Norbera babestea eta babes kolektiboa.  

• Langileen osasuna kontrolatzea. 

• Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak.  

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  

• Prebentzio-lanaren antolaketa: oinarrizko errutinak. 

• Dokumentazioa: jasotzea, prestatzea eta artxibatzea. 

Larrialdi-egoeretako eta ebakuazioetako jarduerak. 

• Istripu-motak. 

• Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 

• Lehen laguntzak 

• Sorospena. 

• Larrialdi-egoerak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

2. Ingurumen-segurtasuna eta irudi-laborategiko laneko segurtasuna 

- Arrisku-faktoreak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak. 

- Lanaren antolaketa segurua. 

- Irudi-laborategietan laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren efektuak.  

- Osagai kimikoen toxikotasun-maila: 

• Osagai horiek erabiltzean hartu beharreko babes-neurriak. 

- Produktu kimiko eta materialak etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arauak. 

- Ura eta produktu kimikoak arduraz erabiltzeko arauak.  
- Hondakin kimikoak bideratzeko, ezabatzeko eta kentzeko sistemak. 
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3. prestakuntza-modulua: 
ARGAZKIAK POSITIBATZEKO, INPRIMATZEKO ETA AKABERA EMATEKO 
PROZESUEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1416_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1416_3 Argazkiak positibatzeko, inprimatzeko eta akabera emateko 

prozesuen kudeaketa eta gainbegiratzea. 
 

Iraupena: 170 ordu 

 
 

3.1 prestakuntza-atala 
ARGAZKIAK POSITIBATZEKO, INPRIMATZEKO ETA AKABERA EMATEKO 
PROZESUEN KUDEAKETA, PROZEDURA AUTOMATIKOAK ETA 
ERDIAUTOMATIKOAK ERABILIZ 
 

Kodea: UF1407 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, laneko eta ingurumeneko 

arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kopiak sistema kimikoetan positibatzeko prozesuetan esku hartzen duten prozedurak ebaluatzea, aurrez zehaztutako 

kalitatea lortzea bermatzeko. 

EI1.1 Askotariko eskaerak interpretatzea eta sailkatzea, ekipo egokiekin lotuz, gauzatzeko behar den denbora eta 

aurrez zehaztutako tarifen araberako kostua zehazteko. 
EI1.2 Sistema automatikoetan eta erdiautomatikoetako formatu txiki, ertain eta handiko errebelatze-prozesuen 

ezaugarriak deskribatzea. 

BI1.3 Positibatzeko bainu kimikoak prestatzeko metodoak erlazionatzea, fabrikatzailearen argibideetatik abiatuz, 

prozesuaren norakoaren arabera, emaitzaren kalitatea bermatzeko. 

EI1.4 Laborategi industrial bateko prozesuaren kasu praktiko batetik abiatuz, tamainaren, lan-bolumenaren eta 

ekipamenduaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, bainuen egoera ona eta ustekabeko trukeen prebentzioa 

bermatzea, prozedura egokiak diseinatuz. 

EI1.5 Laborategiko kasu praktikoen ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

− Prozesaketa kontrolatzeko probak egitea, prozesuaren emaitza ona eta fidagarritasuna bermatzeko. 

− Produktu kimikoak manipulatzeko arauak aplikatzea jarduera praktikoetan, segurtasun handieneko prozesuetan 

lantzeko. 

− Ekipo teknikoek sistema automatikoetan eta erdiautomatikoetan dituzten funtzionamendu-arauak eta haiek prest 

jartzeko prozedurak aplikatzea. 

− Monitorizatzeko, eta dentsitate- eta kolore-konsistentziak lortzeko sistemak zehaztea, emaitza ona eta 

jatorrizkoaren eta kopiaren arteko bat etortzea bermatzeko. 

− Ekipo teknikoen prozesaketari eta kontrolari buruz aurretiaz zehaztutako datuak jasotzen dituen dokumentazioa 
egitea. 

A2: Argazkiak sistema lehorretan inprimatzeko prozesuetan esku hartzen duten prozedurak ebaluatzea, aurrez zehaztutako 

kalitatea lortzea bermatzeko.  
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EI2.1 Askotariko eskaerak interpretatzea eta sailkatzea, ekipo egokiekin lotuz, gauzatzeko behar den denbora eta 

aurrez zehaztutako tarifen araberako kostua zehazteko. 

EI2.2 Sistema ez-fotokimikoetako formatu txiki, ertain eta handiko argazki-inprimaketaren prozesuen ezaugarriak 

deskribatzea. 

EI2.3 Ezaugarriak aurrez zehaztuta dituen laborategi batean, argazki-kopien ebakitze-, akabera-, muntatze- eta biltze-

sistemak koordinatzeko plana zehaztea, lana eraginkorra eta kalitatezkoa izatea bermatzeko. 

EI2.4 «Inkjet» makina baten bidez edo beste makina batzuen bidez inprimatzeko kasu praktikoaren ezaugarriak behar 

bezala zehaztuta daudela, zeregin hauek egitea: 

- Inprimatzeko makinak kasu praktiko bakoitzerako eskaintzen dituen programak identifikatzea (markaren, 

motaren, emultsio-zenbakiaren eta argibide espezifikoen arabera). 

- Materialak jartzeko eta finkatzeko sistemak erabiltzea. 

- Tinta- edo pigmentu-kartutxoak jartzeko sistemak erabiltzea, baita inprimatze ez-fotokimikorako euskarriak ere. 

- Proba-zerrenda bat prozesatzea. 

- Emaitzak ebaluatzea, kolorea, itzaletako eta goiko argietako xehetasuna, eta pikorra kontuan izanik, eta, 

makinaren prozeduraren arabera, neurri zuzentzaileak hartzea. 

- Inprimatze-txanda bat egitea, makinek gertakarietarako dituzten alarmak kontuan izanik. 
- Inprimatutako materiala fitxa teknikoan zehaztutako bilketara edo muntatzera bidaltzea. 
 

Edukiak: 
1. Prozedura automatiko edo erdiautomatiko bidezko positibatze- eta handitze-sistemak  

- Hartualdi eta biltegiratze digitaleko sistemak handitze fotokimikoko edo argazki-inprimaketako prozesuetan.  

- Positibatzeko makinak: «Lambda» eta antzekoak. 

- Minilaba. 

- Prozesaketa-makinak: 

• Motak eta ezaugarriak. 

- Tintazko inprimagailuak:  

• Formatu ertain eta handikoak. 

• «UVA». 

• Laser-gailuak. 

• Beste batzuk. 

- Tinta-motak:  

• Koloragarridunak. 

• Pigmentatuak. 

• UV. 

• Beste batzuk. 

- CRT pantailak.  

• Inprimaketarako euskarriak.  

• RA-4 koloretako paperak. 

• Paper pankromatikoak, zuri-beltzean, «Lambda» eta antzekoetan kopiatzeko. 

• Tinta-zurrustazko inprimagailuetarako paperak. 
• Tinta-zurrustazko inprimagailuetarako beste euskarri batzuk. 

- Paperen ezaugarriak.  

• Bateragarritasuna tintekin, pigmentuekin eta eranskailuekin.  

• Gainazala. 

• Oinarri kolorea/gardenkia. 

• Iraunkortasuna. 

• Giro-erresistentzia. 

- Ekipoak mantentzeko eta erabiltzeko teknikak: 

2. Jatorrizko ezohikoak edo formatu handikoak digitalizatzea 

- Jatorrizkoentzako argiztapena: lauak edo hiru dimentsiotakoak. 

- Hartualdian erabiltzen diren kamera-motak. 
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3. Argazkiak positibatzeko, handitzeko eta akabera emateko prozesuak, prozedura automatikoak eta 

erdiautomatikoak erabiliz 

- Koloretan errebelatzeko prozesuak:  

• E6. 

• C-41. 

• RA-4. 

- Zuri-beltzerako prozesuak. 

- Kopiak tinta bidez inprimatzeko prozesuak. 

- Prozesuen monitorizazioa. 

- Osoko kalitate-kontrola, eta dentsitometria aplikatua. 
- Emaitzak baliozkotzea, eta kalitate-arauak. 

 
 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
ARGAZKIAK POSITIBATZEKO, INPRIMATZEKO ETA AKABERA EMATEKO 
PROZESUEN KUDEAKETA, ESKUZKO PROZEDURAK ERABILIZ 
 

Kodea: UF1408 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, laneko eta ingurumeneko 

arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argazki-dokumentuak handitzeko eskuzko sistemen prozesuetan esku hartzen duten prozedurak aztertzea.  

EI1.1 Formatu txiki, ertain eta handiko argazkiak eskuz errebelatzeko eta/edo inprimatzeko prozesua deskribatzea. 

EI1.2 Eskuz handitzeko sistemetako ekipo teknikoen funtzionamendu-arauak eta haiek prest jartzeko prozedurak 

deskribatzea eta aztertzea, erabilera egokia eta prozesuaren eraginkortasun eta egonkortasun handiena bermatzeko. 

EI1.3 Irudiak eta kolorea kudeatzeko sistemak ezartzea, emaitza onak bermatzeko. 

EI1.4 Tamaina handiko jatorrizkoak digitalizatzeko sistemak zehaztea eta antolatzea, hartualdi-metodo egokiak eta 

dagokien argiztapena aukeratuz, eta azken artxiboa laneko protokoloan adostutako parametroekin gordez, eskaerako 

baldintzak betetzeko. 
EI1.5 Ezaugarriak aurrez zehaztuta dituen laborategi batean, eskuzko inprimaketaren edo handitzearen emaitzen fluxua 
antolatzea, ongi prozesatzeko eta gero akaberak emateko. 

EI1.6 Koloretako edo zuri-beltzeko argazki-kopiak eskuz handitzeko kasu praktikoen ezaugarriak behar bezala 

zehaztuta daudela: 

- Negatiboaren ezaugarrien arabera egokiena den papera aukeratzea. 

- Kolorezkoen kasuan, lortu nahi den kolore-oreka lortzeko egokiak diren iragazte-balioak aukeratzea, 

jatorrizkoaren eta eskaeraren ezaugarrien arabera. 

- Enkoadraketa, esposizioa, iragaztearen doikuntza, errebelatze egokia eta neurri zuzentzaileen erabilera 

bermatzea. 

- Azken kopia ebaluatzea, eta dagokion noranzkora bidaltzea. 

A2: Argazkiei akaberak emateko prozesuetan esku hartzen duten prozedurak aztertzea.  

EI2.1 Eskaeraren baldintzak betetzeko ebakitze-, akabera-, muntatze- eta biltze-sistemak zehaztea. 

EI2.2 Argazki-kopia inprimatuetatik abiatuz, akabera egokiena aukeratzea, eskaerari eta esposizio-motari jarraikiz: 

- Laminatze-mota. 

- Enkapsulatze-mota. 

- Foama. 
- Tratamendu babeslea. 
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Edukiak: 
1. Eskuzko prozedura bidezko positibatze- eta handitze-sistemak 

- Handigailuak.  

· Motak eta ezaugarriak.  

- Handitzeko objektiboak: 

- Handitzeko osagarriak:  

· Marjinagailuak. 

· Fokuratzeko lupa. 

· Tenporizadoreak. 

- Kopien ikuzgailuak, lehorgailuak eta lisaburdinak.  

- Beste osagarri batzuk. 

- Ekipoen mantentze-lanak eta garbitzeko lanak. 

2. Paper fotosentikorrak eta beste argazki-euskarri batzuk 

- Paper fotosentikorrak: 

· Plastifikatuak. 

· Baritatuak. 

· Transferentzietarakoak. 

- Ezaugarriak:  

· Gainazala.  

· Oinarri-kolorazioa. 

· Prozesaketa osteko tonua. 

- Zuri-beltzeko paper fotosentikorrak, kontraste-maila finkokoak eta aldakorrekoak. 

- Argazki-paperen kurba bereizgarria. 

- Iraunkortasun-ezaugarriak. 

3. Handitzeko edo positibatzeko teknikak. 

- Handigailuaren argiaren homogeneotasuna kontrolatzea eta doitzea. 

- Fokuratze eta diafragma-irekidura optimoak. 

- Esposizio mailakatua, eta proba-zerrenden ebaluazioa. 

- Handitzearen edo positibatzearen kontrola:  

· Lausoa. 

· Dentsitatea. 

· Kontrastea. 
· Kolore nagusiak. 

- Tokiko gainesposizioak eta azpiesposizioak: 

· Binetak. 

· Erreserbak. 

· Erretzeak. 

- Kopiak prozesatzea:  

· Bainuak. 

· Hiposulfitoaren kentzaileak. 

· Garbitzea. 

· Lehortzea. 

· Ukituak ematea. 

· Koloreztatzea.  

- Beste teknika batzuk:  

· Murrizketak. 

· Biratzeak. 

4. Eskuzko prozedura bidezko argazki-akabera 

- Testuretarako eta beste akabera fisiko batzuetarako makinak. 

- Ebakitzeko, ijezteko eta muntatzeko aparatuak. 

- Gainazalen tratamendu bidezko akabera-prozesuak. 
- Eransteko, ijezteko... prozesuak. 

 



 
 

Irudi-laborategietako ekoizpena 
 

 
 

 
 

35 

3.3 prestakuntza-atala 
ARGAZKIEN POSITIBATZE- ETA INPRIMATZE-PROZESUEN KALITATE-
KONTROLA 
 

Kodea: UF1409 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, laneko eta ingurumeneko 

arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kopiak eta handitzeak ebaluatzea, kalitate-kontroleko sistemak aplikatuz, zuzenketa zehazteko. 

EI1.1 Fokuratzea egiaztatzeko tresnak identifikatzea eta ongi erabiltzea (lupak, hari zenbatzaileak, handigailuak).  

EI1.2 Argiztapen-baldintzen (kolore-tenperatura, argiztapen angelua), alboko gainazalen koloreen, euskarriaren 

gainazalaren ezaugarrien (opakotasuna, distira, lautasun-maila, xurgapena) eta lehortzearen eragina deskribatzea, 

kolorea neurtzeko. 

EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, inprimatutako kopia baten kalitatea 

aztertzea, kolorea, itzaletako eta goiko argietako xehetasuna eta pikorra kontuan izanik. 

EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, emaitzak baliozkotzea, eta 

prozesurako neurri zuzentzaileak definitzea, zehaztutako balioekiko desbideratzeak daudenerako. 

EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu batean oinarrituz, aurretiaz definitutako emaitza onargarriak 

lortzea bermatuko duen kalitate-kontroleko sistema bat zehaztea. 
EI1.6 Material prozesatua manipulatzeko eta kontserbatzeko prozedura deskribatzea, formatu analogikoa edo digitala 
kontuan izanik, eta emandako adibideetatik edo aurretiaz egindakoetatik abiatuz aplikatzea. 

EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, kopiak eta handitzeak aztertzea, 

emandako adibideetatik abiatuz, eta emaitzak aztertzea, baita alderdi hauen zuzentasuna ere: 

− Positibo inprimatuaren errebelatzea. 

− Positibo errebelatuaren tratamendua. 

− Inprimatutako kopiaren kalitate bisuala. 

− Aukeratutako fotogramen mota, handitzea eta enkoadraketa. 

− Prozesaketa, erabilitako teknikaren arabera: positiboa-positiboa, negatiboa-positiboa. 

− Prozedura kimiko edo informatikoen bidez lortutako irudien ondorengo tratamendua. 

Edukiak: 
1. Kopien eta handitzeen kalitate-kontrola 

- Fokuratzea aztertzeko tresnak. 

- Kopien dentsitatearen eta kromatismoaren balorazio bisualerako baldintzatzaileak. 

- Kopien eta handitzeen azken kalitatea aztertzeko teknikak. 

- Dentsitatearen, kontrastearen, pikorren eta lausoaren kontrola. 

- Neurri zuzentzaileak zehaztea. 

- Ukitu fisikoak emateko teknikak erabiltzea kopietan detektatutako akatsetan. 

2. Kopien eta handitzeen kolorearen azken kudeaketa 

- Argiztapen-arauak kopia inprimatuak aztertzeko. 

- Lerro normalizatu motak. 

- Kalibrazio-kartak erreproduzitzea 

- Kalibrazio-adabakiak irakurtzea kolore-profilak sortzeko. 
- Azken kopiek izan ditzaketen akatsak eskuz ukitzea. 

 
 



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

36

3.4 prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA  
ARGAZKI-LABORATEGIETAN 
 

Kodea: UF1404 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, eta LB3 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 

eta babes kolektibokoak hautatzea, kontserbatzea eta ongi erabiltzea barne. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 

eramatea.  

A3: Argazki-laborategietarako ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia aplikatzea. 

EI3.1 Erabiltzen diren produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren eraginak deskribatzea, prozesu normalizatu edo 

berezien arabera, eta hain kutsatzaileak ez diren ordezko produktuak nahiz hondakinak ongi ezabatzeko bideen 

prozedurak deskribatzea. 

EI3.2 Argazki-laborategietako prozesuetan erabilitako produktu kimikoak indarrean dauden ingurumen-arauekin lotzea, 

osagai kimikoek izan dezaketen toxikotasun-maila eta produktu horiek erabiltzean erabili beharreko babes-neurriak 

ezagutuz. 

EI3.3 Argazki-laborategietako lanpostuetako prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta hondakinak 

ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuak aztertzea. 

EI3.4 Produktu kimikoak eta materialak ongi etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arau orokorrak eta 

argibide espezifikoak definitzea, jendearen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasuetan, prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko 
eta hondakinak ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuetan sor 
daitezkeen segurtasun- eta ingurumen-arazoak ebaluatzea, eta detektatutako arazoak murrizteko edo saihesteko egin 
beharreko ekintzak iradokitzea eta haien plangintza egitea. 
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Edukiak: 
 

1. Laneko segurtasuna eta osasuna 

- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Lana eta osasuna. 

• Lan-arriskuak. 

• Arrisku-faktoreak. 

• Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak.  

• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

• Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  
• Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak. 

• Lan-kargatik eratorritako arriskuak. 

• Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak.  

• Norbera babestea eta babes kolektiboa.  

• Langileen osasuna kontrolatzea. 

- Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak.  

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  

• Prebentzio-lanaren antolaketa: oinarrizko errutinak. 

• Dokumentazioa: jasotzea, prestatzea eta artxibatzea. 

Larrialdi-egoeretako eta ebakuazioetako jarduerak. 

• Istripu-motak. 

• Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 

• Lehen laguntzak 

• Sorospena. 

• Larrialdi-egoerak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

2. Ingurumen-segurtasuna eta irudi-laborategiko laneko segurtasuna 

- Arrisku-faktoreak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak. 

- Lanaren antolaketa segurua. 

- Irudi-laborategietan laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak. 

- Produktu kimikoen ingurumen-kutsaduraren efektuak.  

- Osagai kimikoen toxikotasun-maila: 

• Osagai horiek erabiltzean hartu beharreko babes-neurriak. 

- Produktu kimiko eta materialak etiketatzeko, manipulatzeko, tratatzeko eta kokatzeko arauak. 

- Ura eta produktu kimikoak arduraz erabiltzeko arauak.  
- Hondakin kimikoak bideratzeko, ezabatzeko eta kentzeko sistemak. 
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4. prestakuntza-modulua: 
IRUDI-LABORATEGIETAKO EKOIZPEN-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0298 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudi-laborategiko prozesu kimikoen kontrol teknikorako prozedurak aplikatzea, eraginkortasun- eta kalitate-irizpideekin. 

EI1.1 Argazki-laborategi industrial tipo baten ekoizpen-prozesuak antolatzen laguntzea. 

EI1.2 Ekoizpenaren mantentze- eta kontrol-orriak eta -fitxak egiten laguntzea, sinbologia eta kode egokiak erabiliz, 

segida eta eraginkortasun zuzena ezartzeko, eta etapa kritikoak identifikatzeko.  

EI1.3 Argazki-laborategi industrial bateko eskaera tipoak jasotzeko dokumentuak eta haiei erantsi behar zaizkien 

dokumentuak diseinatzen laguntzea, egin daitezkeen lanak, faseak edo ondorengo fakturazioa jasotzeko. 

EI1.4 Makinak eta languneak mantentzen eta kontrolatzen laguntzea, prozesuen etekina eta kalitatea bermatzeko. 

EI1.5 Eskaerak eta amaitutako lanak sailkatzeko, biltegiratzeko eta artxibatzeko metodoak kontserbazioaren, 

kokapenaren eta espazioen optimizazioaren (fisikoak eta digitalak) irizpideei jarraikiz ezartzen eta/edo aplikatzen 

laguntzea, kontsulta eta ondorengo berreskuratzea errazteko. 

A2: Argazki-laborategietarako ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia aplikatzea. 

EI2.1 Hondakinak ongi ezabatzen laguntzea, hain kutsatzaileak ez diren produktuak erabiliz, eta hondakinak 

bideratzeko prozedura egokiak aplikatuz. 

EI2.2 Argazki-laborategietako lanpostuetako prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta hondakinak 

ezabatzeko prozesuak nahiz esku hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuak aplikatzen laguntzea, 

betiere laneko segurtasunari eta lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeari buruz indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 

EI2.3 Produktu kimikoak eta materialak ongi etiketatzen, manipulatzen, tratatzen eta kokatzen laguntzea, jendearen eta 

ingurumenaren segurtasuna bermatzeko. 

EI2.4 Prozesaketak egiteko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta hondakinak ezabatzeko prozesuak nahiz esku 

hartzen duten elementu guztiak manipulatzeko prozesuetan sor daitezkeen segurtasun- eta ingurumen-arazoak 

ebaluatzen laguntzea, eta detektatutako arazoak murrizteko edo saihesteko egin beharreko ekintzak iradokitzea, eta 

haien plangintza egitea. 

A3: Euskarri fotosentikorretan inprimatutako irudi digitalak ebaluatzea, kalitate-kontroleko sistemak aplikatuz. 

EI3.1 Errebelatutako filmek izan ditzaketen desbideratzeak baloratzen parte hartzea, parametro teknikoak, lanketa-

materiala garraiatzeko sistemak, bainuen bolumena, makinaren sistema elektronikoa nahiz aplikatu beharreko neurri 

zuzentzaileak kontuan izanik. 
EI3.2 Gelatinaren egoera, dentsitatea, kontraste-indizea, pikortasuna, kolore-oreka, neurketa-eredua eta prozesaketa- 
eta manipulazio-akatsak baloratzen laguntzea. 

A4: Sistema automatiko edo erdiautomatikoetan paperak positibatzeko prozesuetan eta argazkien inprimaketa-prozesuetan 

esku hartzen duten prozedurak baloratzea, aurrez zehaztutako kalitatea lortzea bermatzeko.  

EI4.1 Bainuen egoera ona eta ustekabeko trukeen prebentzioa bermatzen laguntzea, prozedura egokiak diseinatuz 

eta/edo aplikatuz. 

EI4.2 Prozesaketa kontrolatzeko probak egiten parte hartzea, prozesuaren emaitza ona eta fidagarritasuna bermatzeko. 

EI4.3 Produktu kimikoak manipulatzeko arauak aplikatzen laguntzea, segurtasun handieneko prozesuetan lantzeko. 

EI4.4 Ekipo teknikoek sistema automatikoetan eta erdiautomatikoetan dituzten funtzionamendu-arauak eta haiek prest 

jartzeko prozedurak aplikatzen laguntzea. 

EI4.5 Monitorizatzeko, eta dentsitate- eta kolore-konsistentziak lortzeko sistemak erabiliz, jatorrizkoaren eta kopiaren 

arteko emaitza ona eta bat-etortzea bermatzen laguntzea, emaitza ona eta jatorrizkoaren eta kopiaren arteko bat 

etortzea bermatzeko. 
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EI4.6 Ekipo teknikoen prozesaketari eta kontrolari buruz aurretiaz zehaztutako datuak jasotzen dituen dokumentazioa 

egiten parte hartzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  

EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  

EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 

EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 

EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 
1. Irudi-laborategiko lanaren antolakuntza 

- Lanerako planaren prestaketa. 

- Produkzio-kontroleko dokumentuen prestaketa 

- Eskaerak jasotzea, identifikatzea, dokumentatzea, aurrefakturatzea eta entregatzea. 

- Datu-artxiboak eta amaitutako lanak sailkatzea eta biltegiratzea. 

- Makinen eta laneko estazioen mantentze-lanak eta kontrol-prozesuak. 

2. Irudi-laborategiko produktu kimikoen tratamendua 

- Produktu kimikoak etiketatzea, tratatzea eta kokatzea. 

- Produktu kimikoak prozesatzeko, bainuak prestatzeko, biltegiratzeko eta manipulatzeko prozedurak. 

- Hondakin kimikoak bideratzeko, ezabatzeko eta kentzeko sistemak. 

3. Euskarri fotosentikorretan inprimatutako irudi digitalen ebaluazioa 

- Filmen prozesaketa kontrolatzeko sistemak. 

- Konpentsazio-teknikak, parametroak aldatzeko. 
- Irudiaren prozesaketako akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 

4. Sistema automatiko edo erdiautomatikoetan paperak positibatzeko eta argazkiak inprimatzeko prozesuak  

- Errebelatze-prozesuak. 

- Inprimatze-prozesuak. 

- Akabera-prozesuak. 

- Prozesuen monitorizazioa. 

- Kalitate-kontrola. 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 

- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 

- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 

- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Jarduera arriskutsuak babesteko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1414_3 
Irudi-laborategiko ekoizpen-
prozesuen antolaketa eta 
kudeaketa 

− Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

− Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

− Irudiko goi-mailako teknikaria 

2 urte 5 urte 

MF1415_3 
Irudiak digitalizatzeko, irudi 
sintetikoak sortzeko, eta 
filmei tratamendu digitala 
emateko eta filmak 
errebelatzeko prozesuen 
kudeaketa 

− Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

− Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

− Irudiko goi-mailako teknikaria 

2 urte 5 urte 

Mf1416_3 
Argazkiak positibatzeko, 
inprimatzeko eta akabera 
emateko prozesuen 
kudeaketa 

− Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

− Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

− Irudiko goi-mailako teknikaria 

2 urte 5 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 

Irudi-laborategia 120 120 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Irudi-laborategia X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

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

Irudi-laborategia 

- Prozesatzea. 
- Denbora eta tenperatura neurtzeko tresnak. 
- Errebelatze-tangak. 
- Neurketa-tresnak 
- Errebelatzeko produktu kimikoak. 
- Hainbat formatutako koloretako eta zuri-beltzeko filmak. 
- Handigailuak. 
- Inprimagailuak. 
- Kolore-analizagailuak 
- Proba-zerrendak. 
- Segurtasuneko jantziak eta elementuak. 
- Hartualdietarako gailuak. 
- Gailu digitalizatzaileak. 
- Kolorea neurtzeko eta kontrolatzeko gailuak. 
- Inprimatze-gailuak. 
- Argi normalizatua. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, 
eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da 
gutxienez 15 ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei 
erantzuteko. 
 
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. 

- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 

 

 



 

 



 

 

 

 




