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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
 IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ARTEAK ETA APARAILUAK EGITEA ETA MANTENTZEA 
 
KODEA 
MAPN0108 

 
LANBIDE-ARLOA 
Itsas eta arrantza-jarduerak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Arrantza eta nabigazioa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
MAPN005_2 arteak eta aparailuak egitea eta muntatzea (295/2004 EDa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Arrantza-arteak eta -aparailuak egitea eta muntatzea, eta konpontzea eta mantentze-lanak egitea, planoetako argibideak eta 
prozedura tradizionalak erabiliz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0013_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak egitea eta muntatzea 
- UC0014_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak mantentzea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

Lanbide-esparrua 
Besteren kontura edo autonomo gisa egiten du lana, arrantzan, akuikulturan eta arrantza-arteen eta -aparailuen 
fabrikazioan diharduten enpresa pribatu handi, ertain eta txikietan. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Prozesu hauek egiten dituzten arrantza- eta akuikultura-sektoreetan egiten du lana:  
sareen eta aparailuen muntaketa;  
Arrainen hazkuntza eta gizentzea, nagusiki. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
6323.003.7 Itsasoko saregilea 
7932.004.9 Eskuzko saregilea / Lurreko saregilea 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0393: Arrantza-arteak eta -aparailuak egiteko 
eta muntatzeko prestaketa: planoak eta 
materialak  

30 

UF0394: Arrantza-arteetako eta -aparailuetako 
elementuak eta oihalak egitea. 90 

MF0013_2 
Arrantza-arteen eta -aparailuen muntaketa. 190 

UF0395: Arteen eta aparailuen armamentua eta 
muntaketa. 70 

UF0396: Arrantza-arteen eta -aparailuen 
konponketa.  70 

MF0014_2 
Arteen eta aparailuen mantentze-lanak. 100 

UF0397: Arrantza-arteen eta -aparailuen 
kontserbazioa. 30 

MP0085 
Arteak eta aparailuak egiteko eta 
mantentzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

40 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 330 
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1
2

1. gaitasun-atala 
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA 

MUNTATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK MANTENTZEA 

 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA MUNTATZEA 

 
 

1 
Kodea: UC0013_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Beharrezko materialak eta tresnak prestatzea arteak eta aparailuak baldintza egokietan egiteko eta muntatzeko.

BI1.1 Erabiliko diren hariak, kableak eta alanbreak haien ezaugarrien eta zenbakien arabera zamatzen eta sailkatzen 
dira.
BI1.2 Behar diren tresnak lantokian prestatu eta txukun jartzen dira.

LB2: Arrantza-arteei eta -aparailuei dagozkien planoak interpretatzea, haietan dauden argibideen arabera egiteko eta 
muntatzeko. 

BI2.1 Arteen eta aparailuen zatiak ezaugarrien arabera identifikatzen dira planoan. 
BI2.2 Arteen eta aparailuen planoak eta haietan agertzen diren laburdurak eta sinboloak behar bezala interpretatzen 
dira. 
BI2.3 Planoak behar bezala aztertuta zehazten da zein den materialik onena arteen eta aparailuen atalak egiteko eta 
muntatzeko.

LB3: Arrantza-arteen oihalak egitea, gero teknika eta baliabide egokiak erabiliz armatzeko. 
BI3.1 Planoetako argibideei jarraikiz egiten dira oihalak 
BI3.2 Gehituak eta gutxituak formula jakin batzuei jarraiki egiten dira, FAOren taulak baliatuz. 
BI3.3 Oihalak egiteko, mailen arauzko neurriak erabiltzen dira.

LB4: Arrantza-arteak eta -aparailuak muntatzea, prozesuan sor litezkeen aldagaiak aintzat hartuta. 
BI4.1 Arlingen luzera zehazteko, egin beharreko kalkulu praktikoak egiten dira, planorik izan ezean. 
BI4.2 Arlingak eta alboko arlingak armatzeko, arteetan haietan oihalak muntatzeko eta aparailuetan elementuak 
muntatzeko, dagokien planoan jasotako argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.3 Oihalak dagozkien arauen arabera itsasten dira bata bestearekin, eta errefortzu-tirak artearen ezaugarrien 
arabera jartzen dira. 
BI4.4 Arteen edo aparailuen hasierako konposizioetako aldaketak itsasoko lanaren beharren arabera eta 
kapitainaren edo patroiaren argibideei jarraikiz egiten dira.
BI4.5 Behar diren flotazioak eta pisuak itsasoko lanaren beharren arabera eta kapitainaren edo patroiaren argibideei 
jarraikiz kalkulatzen eta ezartzen dira. 
BI4.6 Trenak eta beheko arlingak muntatzeko, aintzat hartzen dira arteak lan egiten duen hondoaren ezaugarriak, 
eta aparailuen elementuak lanaren sakoneraren arabera prestatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Lemorratzak, haga, maila-moldeak, galgak, labana, guraizeak, hariak. Oihalak, sokak, flotagailuak, buiak, aingura txikiak, 
harriak, itzulgartzak, amuak, berunak, kateak, ihes-katebegiak, begiak, kate-mailak, girgiluak. Mailak, erdialanbratua, 
berunduna. Esferak, deabruak, kanpaiak, beheko arlingetarako gomazko elementuak, kabilak, matxardak, torlojua, 
seboa, antzadilak, barailak, aliketak, estalkiak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Artearentzako oihalak. Arteak egitea. Aparailuak egitea. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Arteen eta aparailuen planoak. Nazioarteko sinboloak eta laburdurak. Ebaketetarako nazioarteko taulak. 
Harien eta kableen katalogoak. Estatuko eta nazioarteko arrantza-araudiak. Arrantza-hiztegia. Elementu informatikoak. 
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2. gaitasun-atala: 
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK MANTENTZEA 

 
 

2 
Kodea: UC0014_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Oihaletan ebakiak egitea, izan diren matxuren arabera, artea behar bezala konpontzen dela bermatzeko.

BI1.1 Konpondu beharreko artearen ezaugarrien arabera aukeratzen dira hariak.
BI1.2 Erabiliko diren oihaletan, kontuan hartzen dira mailen neurriak eta hondatutako oihalaren hariaren diametroa, 
baita maila-kopurua eta haien eta korapiloen noranzkoa ere. 
BI1.3 Ebaketetan materiala aurrezteko, mailak eta aldeak oihalean duten kokapenaren araberako zerrendatze-
sistema aintzat hartzen da. 
BI1.4 Oihala ebakitzeko forma artean oihalak izango duen kokapenaren araberakoa izaten da.

LB2: Arteak eta aparailuak konpontzea, ateratze-funtzioa betetzeko moduan egon daitezen. 
BI2.1 Botaldian izandako kalteak edo matxurak behar bezala detektatzen eta ebaluatzen dira, konpontzeko. 
BI2.2 Konpontzeko erabiliko diren materialak eta tresnak artearen edo aparailuaren ezaugarrien arabera hautatzen 
dira. 
BI2.3 Oihaletako maila matxuratuak behar bezala garbitzen eta pikatzen dira, eta aparailuko elementu kaltetuak 
askatu eta ordeztu egiten dira, konpontzeko. 
BI2.4 Gertatutako kalteak denbora eta modu egokietan konpontzen dira, ezarritako espezifikazioei jarraikiz eta ohiko 
teknikak erabiliz.

LB3: Arrantza-arteen eta -aparailuen kontserbazio ona bermatzeko eragiketak egitea, lanean ari ez direnean. 
BI3.1 Arteen eta aparailuen osagarriak desmuntatu egiten dira, eta toki egokietan kokatu, komeni den bezala. 
BI3.2 Garbitzeko, lehortzeko eta zamatzeko lanak egitean, aireztapena egokia izatea eta eguzkitiko eta beste agente 
kaltegarri batzuekiko babesa izatea bermatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Lemorratzak, haga, maila-moldeak, galgak, labana, guraizeak, hariak. Oihalak, sokak, flotagailuak, buiak, aingura txikiak, 
harriak, itzulgartzak, amuak, berunak, kateak, ihes-katebegiak, begiak, kate-mailak, girgiluak. Mailak, erdialanbratua, 
berunduna. Esferak, deabruak, kanpaiak, beheko arlingetarako gomazko elementuak, kabilak, matxardak, torlojua, 
seboa, antzadilak, barailak, aliketak, estalkiak.. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Konpontzeko oihalak. Arteen eta aparailuen konponketa. Arteen eta aparailuen mantentze-lanak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Arteen eta aparailuen planoak. Nazioarteko sinboloak eta laburdurak. Elementu informatikoak. 
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III PRESTAKUNTZA  

3 

1
2

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN MUNTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ARTEEN ETA APARAILUEN MANTENTZE-LANAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ARTEAK ETA APARAILUAK EGITEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN MUNTAKETA  
 
Kodea: MF0013_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0013_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak egitea eta muntatzea
 
Iraupena: 190 ordu 
 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEKO ETA MUNTATZEKO 
PRESTAKETA: PLANOAK ETA MATERIALAK 
 
Kodea: UF0393 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0013_2 ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
EGITEA ETA MUNTATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arteen eta aparailuen piezak identifikatzea dagozkien planoetan.

EI1.1 Arteen eta aparailuen eraikuntza-planoetan dagoen informazioa interpretatzea.
EI1.2 Planoetan zerrendatutako materialen ezaugarriak azaltzea.
EI1.3 Piezak artean edo aparailuan dagokien zatiarekin erlazionatzea.
EI1.4 Artearen edo aparailuaren piezak edo sekzioak marraztea, ohar eta ezaugarri eta guzti, argibide egokiei jarraikiz 
—planorik ez dagoenean—.

A2: Arrantza-modalitate ezberdinetan erabiltzen diren arteak eta aparailuak egiteko eta muntatzeko behar diren materialak, 
elementuak eta erremintak hautatzea.

EI2.1 Arteen edo aparailuen atalei dagozkien materialak zerrendatzea, planoetako espezifikazioen edo jasotako 
argibideen arabera. 
EI2.2 Artea edo aparailua muntatzeko erremintak behar ondo aukeratzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Lantokia prestatzea, lana segurtasun-berme handienez egiteko. 

 
Edukiak: 
1. Arrantza-arteak eta -aparailuak sailkatzea eta egitea  

-  Arrantza-arteen eta -aparailuen ezaugarri orokorrak
-  Haien zatien izenak eta zenbakiak
-  Arteen banaketa: 

ο inguraketa 
ο arrastea  
ο arte xeheak 

-  Arte bakoitzaren ezaugarriak. Egitea. 
-  Aparailuen banaketa:  

ο Hondoko tretza 
ο sakonera ertainekoa  
ο ur azalekoa 

14 ο aparailu xeheak.  
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-  Aparailu bakoitzaren ezaugarriak. Egitea. 
2. Arrantza-arteen eta -aparailuen planoak interpretatzea  

-  Eskalak: Kontzeptua eta eragiketak. 
-  Arteen eta aparailuen planoetan erabiltzen diren laburdurak eta sinboloak.  
-  Planoak interpretatzea.  
-  Arte edo aparailu baten zatiak kokatzea.  

 
3. Arrantza-arteak eta -aparailuak egiteko materialen erabilera  

-  Egiteko eta muntatzeko behar diren ebakitzeko, neurtzeko, ekoizteko eta doitzeko tresnak:  
ο Ebakitzeko tresnak: guraizeak, aliketak eta labanak  
ο Neurtzeko tresnak: hagak eta metroa  
ο Ekoizteko tresnak: orratzak, kabilak eta itzulgartzak  
ο Doitzeko tresnak: antzadilak 

-  Zuntzak eta hariak.  
ο Zenbaki-sistemak. 
ο Zuntza nagusien propietateak.  
ο Elastikotasuna eta hausturekiko erresistentzia. 
ο Gehien erabiltzen diren hariak. Haien izen komertzialak. Ezaugarriak. Aurkezpena. 
ο Hariak eraiki beharreko artearen edo aparailuaren arabera hautatzea. 

-  Arlingak, sokak, amu-hariak, kableak eta alanbreak:  
ο Motak, zenbakiak eta izenak.  
ο Eraiki behar den piezaren arabera eta haren barruan hartuko den tokiaren arabera aintzat hartu beharreko 

ezaugarriak. 
-  Arte edo aparailurako erabiliko diren materialak hautatzea eta konbinatzea.  
-  Hainbat material erabiltzeko eta maneiatzeko segurtasun-neurriak. 

 
 
 
1.2. prestakuntza-atala 
ARRANTZA-ARTEETAKO ETA -APARAILUETAKO ELEMENTUAK ETA OIHALAK 
EGITEA 
 
Kodea: UF0394 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0013_2 ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
EGITEA ETA MUNTATZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arte edo aparailu bat muntatzeko egin beharreko oihalak edo elementuak egitea.

EI1.1 Lehendik dauden oihal edo materialetatik abiatuz oihal edo pieza jakin bat egiteko prozesua azaltzea.
EI1.2 Oinarrizko materialetatik abiatuz oihalak egiteko prozesua deskribatzea.
EI1.3 Egin beharreko oihaletan gehituak eta gutxituak egitea argibide egokien arabera.
EI1.4 Oihalen ebaketa-arrazoia lortzea, FAOren tauletan finkatutako erlazioen arabera.
EI1.5 Dauden oihaletan ebaketak egitea, haien ezaugarrien eta artean duten kokapenaren arabera. 

A2: Arrantza-arteak eta -aparailuak muntatzeko aurretiko prestakuntzak egitea. 
EI2.1 Eraiki beharreko pieza kontuan hartuta, korapilo eta jostura egokienak aztertzea. 
EI2.2 Mailak neurtzea, galga erabiliz eta horretarako arauak betez. 
EI2.3 Piezaren gainazala eta haren haria aurkitzen lagunduko diguten datuak identifikatzea oihalaren gainean. 
EI2.4 Tretza batentzako potxeren neurria aztertzea, harrapatu nahi den espeziearen neurria aintzat hartuta. 
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EI2.5 Harrapatu nahi den espeziearen arabera zer amu-mota erabili behar den zehaztea, gero behar diren amu-jotzeak 
egiteko. 

Edukiak: 
1. Arrantza-arteetako oihalak egitea

-  Arteekin eta aparailuekin lan egiteko behar diren korapiloak eta josturak. Haietako bakoitzaren abantailak eta 
eragozpenak. 

-  Maila kontzeptua. Ezaugarriak. Neurriak. Neurtzeko moduak.  
-  Formak eta maila-moldeak. 
-  Mailei buruzko araudia. Maila-galga. 
-  Mailen eta korapiloen noranzkoa.  
-  Oihalen kontzeptua eta zatiak.  
-  Haiek arte bakoitzean hartzen duten azalera finkatzea.  
-  Arte batzuen iragazketa kontzeptua. Haren garrantzia.  

 
2. Arrantza-arteetako oihalen ebaketak 

-  Arte-mota bakoitza muntatzeko sare-oihalak egitea  
-  Oihal batean egin behar izan litezkeen  ebakidurak  
-  Gehituak eta gutxituak.  
-  Egiteko formulak. 
-  Egiteko FAOren taulak erabiltzea. 
-  Ebaketarako mailaren aldeen izena, oihalaren ertzean hartzen duten tokiaren arabera 
-  Ebaketa bereziak: 

ο arte-motaren araberakoak  
ο piezak artearen barruan hartzen duen tokiaren araberakoak 

 
3. Tretza osatzen duten elementuak egitea 

- Tretzarekin lan egiteko behar diren korapiloak, josturak eta amu-jotzeak  
- Aparailuaren arabera «ama» prestatzea. 
- «Potxera» kontzeptua: Harrapatu behar den espeziearen arabera halakoen artean izaten den distantzia eta haien 

neurriak.  
- Amuak:  
- Haiei buruzko oinarrizko ezagutzak.  
- Amu-motak.  
- Amua «potxer»ekin eta haiek «ama»rekin lotzeko moduak.  

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN ARMADURA ETA MUNTAIA 
 
Kodea: UF0395 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0013_2 ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
EGITEA ETA MUNTATZEA gaitasun ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrantza-modalitate ezberdinetan erabiltzen diren arteak eta aparailuak muntatzea

EI1.1 Arlingen luzera kalkulatzea, oihalen armamentuaren koefizienteen arabera.
EI1.2 Oihalak arlingetan muntatzea, ohiko teknikak eta korapiloak erabiliz edo planoetan adierazten den bezala.
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oihalak bata bestearekin lotzea, korapiloak edo mailak erabiliz, eta toki espezifikoetan errefortzuak jartzea. oihalak bata 
bestearekin lotzea, korapiloak edo mailak erabiliz, eta toki espezifikoetan errefortzuak jartzea.
EI1.4 Adierazitako aldaketak egitea artearen edo aparailuaren funtzionamendua optimizatzeko.
EI1.5 Arte- edo aparailu-motaren arabera behar diren lastak eta flotagailuak kalkulatzea.
EI1.6 Trenak eta beheko arlingak planoaren espezifikazioen arabera edo arte-motaren arabera egitea eta muntatzea.
EI1.7 Aparailuak muntatzea, eta finkatzeko eta seinaleztatzeko elementuak jartzea, dagokionean.

A2: Arrisku pertsonalak eta ingumen-kalteak eragin ditzaketen jarduerak zein diren zehaztea, haiek saihesteko edo 
minimizatzeko. 

EI2.1 Laneko jarrera txarrengatiko arriskuak zehaztea, eta lana segurtasun handienez egiteko aukera ematen dutenak 
hautatzea. 
EI2.2 Eguraldia dela-eta izan litezkeen arriskuak detektatzea, eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea.  
EI2.3 Norbera babesteko ekipoak eta baliabideak identifikatzea, eta egiten den jarduera-motarekin erlazionatzea. 
EI2.4 Sektoreko lanarekin zerikusia duten lehen laguntzako teknikak erabiltzea. 

 

Edukiak: 
1. Arrantza-arteen armamentua eta muntaketa 

-  Arlingen luzera zehazteko kalkulua: 
ο Mailaren koefiziente bertikala eta horizontala. 
ο Oihala tenkatuta dagoela sareak duen luzera. Sare armatuaren luzera. 
ο Zintzilikatze-koefizientea. «Enbandoa» / «zakua». 
ο Oihala tenkatuta dagoela sareak duen altuera. Altuera eraginkorra. 
ο Armamentu-koefizientea. 
ο Kalkuluen aplikazio praktikoa 

- Arrantza-arteen muntaketa:
ο Oihalak itsastea.  
ο Maila ezberdineko piezak itsastea. 
ο Artearen araberako errefortzu-tira motak. Maila-errefortzu bikoitzak.  
ο Arteekin armatzeko behar diren korapilo eta josturak  

-  Arlingak, alboko arlingak, lokarriak, matxura-ebakitzekoa 
-  Arlingen, alboko arlingen eta lokarrien gainean oihalak muntatzea, bakoitzaren berezitasunak aintzat hartuta. 
- Askotariko arteetan flotazioak, lastak, buiak eta beheko arlingak finkatzea, planoen edo ohituren arabera.  
- Arte-motaren araberako flotatze- eta ainguratze-sokak, bibikoak, ziertzak eta bestelako elementu gehigarria. Haien 

muntaketa. 
 
2. Arrantza-aparailuen armamentua 

-  Tretza muntatzeko erabiltzen diren korapiloak, josturak eta amu-jotzeak 
-  Tretzak eta beste aparailu batzuk armatzea: tretzen neurriak. 
-  Flotazioak eta pisuak. 
-  Tretza-mota bakoitzaren arrantza-ekipoa osatzen duten buia-, flotazio- eta pisu-moten kontzeptuak. 

 
3. Arteak eta aparailuak armatzearekin eta muntatzearekin erlazionatutako arriskuen prebentzioa 

-  Jarduerak egiteko jarrera egokiak 
-  Laneko jarrera okerren ondoriozko arriskuak 
-  Eguraldiaren arabera langileak zenbateko esposizio-maila duen 
-  Prebentzio-neurriak eta saregilearen babesa 
-  Norbera babesteko ekipoak. Babes-arropa. Eskuen babesa. 
-  Lehen laguntzak eta larrialdi-egoerak 
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2  
2. prestakuntza-modulua:  
ARTEEN ETA APARAILUEN MANTENTZE-LANAK  
 
Kodea: MF0014_2 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0014_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak mantentzea
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN KONPONKETA 
 
Kodea: UF0396 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0014_2 ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
MANTENTZEA gaitasun ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrantza-arteak konpontzeko eragiketetan erabiltzeko oihalak hautatzea eta ebakitzea.

EI1.1 Konpondu beharreko arrantza-artearentzako hari egokiak identifikatzea.
EI1.2 Kaltetutako oihalean konponketa non egin behar den aurkitzea.
EI1.3 Oihalean dauden maila kaltetuak zenbatzea, eta haien ezaugarriak eta noranzkoa zehaztea.
EI1.4 Oihala parametro egokien arabera eta materiala aurreztea kontuan hartuz ebakitzea.

A2: Arrantza-arteetan eta -aparailuetan izandako matxurak konpontzea. 
EI2.1 Arteetako eta aparailuetako kalteak detektatzea. 
EI2.2 Konpontzeko behar diren elementuak identifikatzea eta hautatzea. 
EI2.3 Arrantza-arte edo -aparailu baten hausturaren kasu praktiko batean: kaltetutako elementuak garbitzea, pikatzea, 
askatzea eta ordeztea. 
EI2.4 Arrantza-artearen edo-aparailuaren parte kaltetuak ahalik eta denbora gutxienean eta behar bezala zaharberritzea. 
EI2.5 Laneko jarrera txarrengatiko arriskuak zehaztea, eta lana segurtasun handienez egiteko aukera ematen dutenak 
hautatzea. 
EI2.6 Eguraldia dela-eta izan litezkeen arriskuak detektatzea, eta neurri zuzentzaile egokiak hartzea. 
EI2.7 Arrantza-arteen eta -aparailuen konponketa- eta kontserbazio-lanetako norbera babesteko ekipoak eta baliabideak 
identifikatzea, eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Arrantza-arteak eta -aparailuak konpontzeko materiala  

- Oihalak egiteko gehien erabiltzen diren hariak. Haien ezaugarriak eta diametroa.
-  Arteak eta aparailuak egiteko gehien erabiltzen diren sokak, alanbreak eta osagarriak.  
-  Oihalak edo konpondu beharreko arte edo aparailuaren zatiak ebakitzeko eta konpontzeko behar diren tresnak 

(orratzak, guraizeak, labanak, antzadilak, kortxoak, berunak eta abar). 
-  Arte edo aparailu bakoitzarekin erlazionatutako korapiloak.  
-  Begiak eta josturak: 

ο Jostura luzeak 
ο Jostura motzak 

 
2. Arte eta aparailuetan konponketak egiteko ebakidurak 

-  Egin beharreko konponketaren arabera egiten diren ebakidura-motak eta haien izenak 18 

 
 
 

 



 
 

Arteak eta aparailuak  
egitea eta mantentzea 

-  Mailak: ebakitzeko moduak eta ebakiduren neurria. 
-  Oihalak: 

ο Pikatu aurretik ondo aprobetxatzeko arauak. 
ο Oihalak artean hartzen duen posizioaren araberako ebaketak. 
ο Kaltetutako oihala ordeztea. 

 
3. Arrantza-arteetako konponketak.  

-  Arteetan konpondu edo ordeztu behar diren oihalak, piezak eta/edo elementuak detektatzea eta ezagutzea. 
-  «Firmea» kokatzeko modu egokia. 
-  Maila-albo bat hartzeko modu ezberdinak, oihalaren zein zatitan gauden aintzat hartuta. 
-  Oihaletan matxurak garbitzea, konpontzeko 
-  Oihala falta deneko konponketa: 

ο Sarea hausteko erak (maila-alboa, maila-erdia) 
ο Mailaren korapiloa garbitzeko modu egokia. 

-  Oihal gutxi falta deneko konponketa: Kaltetutako oihala berriz jartzeko ebaketa-motak. 
-  Oihal asko falta deneko konponketa: 

ο Oihalak artean hartzen duen posizioaren araberako ebaketak. 
ο Sarea ez den beste arte-zati batzuetako konponketak. 

 
4.- Arrantza-aparailuetako konponketak. 

-  Aparailuak garbitzea eta haiei uretan eragitea, konpondu aurretik. 
-  Aparailuetan konpondu edo ordeztu behar diren elementuak detektatzea eta ezagutzea. 
-  Aparailuen konponketa: 

ο Potxera prestatzea, amarekin lotzeko. 
ο Korapiloa egitea, aparailua behar bezala konpontzeko. 

 
5. Arrantza-arteen eta -aparailuen konponketarekin erlazionatutako arriskuen prebentzioa  

-  Jarduerak egiteko jarrera egokiak 
-  Laneko jarrera okerren ondoriozko arriskuak  
-  Eguraldiaren arabera langileak zenbateko esposizio-maila duen 
-  Arte eta aparailuen konponketetan diharduen saregilearentzako prebentzio- eta babes-neurriak. 
-  Norbera babesteko ekipoak. Babes-arropa. Eskuen babesa. 
-  Lehen laguntzak eta larrialdi-egoerak 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
ARRANTZA-ARTEEN ETA -APARAILUEN KONTSERBAZIOA 
 
Kodea: UF0397 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0014_2 ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK 
MANTENTZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arteak eta aparailuak itsasoan daudenean ondo kontserbatzeko hartu beharreko neurriak deskribatzea.

EI1.1 Arrantza-ekipotik desmuntatu behar diren elementuak zerrendatzea, eta gerora jaso behar duten tratamendu 
egokia deskribatzea.
EI1.2 Arteei eta aparailuei kalte egin diezaieketen agenteak zein diren eta nola aurre egin dakiekeen adieraztea.
EI1.3 Arteak eta aparailuak egoera onean kontserbatzeko biltegiak dituen ezaugarriak deskribatzea
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Edukiak 
1. Arrantza-arteak eta -aparailuak muntatzea eta desmuntatzea  

-  Muntaketan eta desmuntaketan erabiltzen diren elementuak manipulatzea. 
-  Oihalak garbitzea eta lehortzea. 
-  Arteen eta aparailuen zainketak. 
- Muntatze- eta desmuntatze-eragiketak egiten diren tokien ezaugarriak 

2. Arrantza-arteen eta -aparailuen kontserbazioa. 
-  Arte eta aparailuentzako elementu kaltegarriak. 
-  Haien zamatzea eta kontserbatzeko moduak. 
- Arteak eta aparailuak biltegiratzen diren tokian kontuan hartu beharreko ezaugarriak: tenperatura, aireztatzea eta 

hezetasuna. 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
ARTEAK ETA APARAILUAK EGITEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0085 

3 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arrantza-arteak plano bateko informazioaren arabera muntatzea eta armatzea

EI1.1 Arte bakoitzerako erabili beharreko oihala eta hariak hautatzea.
EI1.2 Dauden oihaletan ebaketak egitea, haien ezaugarrien eta arrantza-artean duten kokapenaren arabera.
EI1.2 Oihal, errefortzu, alboko arlinga eta arlingen arteko loturak egitea, artearen erabilgarritasuna bermatzen duten 
ohiko metodoen arabera.

A2: Arrantza-aparailuak plano bateko informazioaren arabera muntatzea eta armatzea 
EI2.1 Materialak armatu behar den aparailuaren arabera hautatzea 
EI2.2 «Ama» eta potxerak prestatzea, muntatu edo armatu nahi den aparailua kontuan hartuta 
EI2.3 Potxerak eta «ama» lotzea 
EI2.4 Aparailu baten potxera eta amua lotzea 

A3: Arrantza-arteak eta -aparailuak konpontzea, kalte- edo matxura-mota aintzat hartuz 
EI4.1 Kaltetutako zatia garbitzea, pikatu beharreko mailak pikatuz, gero konpontzeko 
EI4.2 Oihal bat falta denean, kaltetutako zatia berriz jartzeko aukera ematen duten ebaketak egitea, ohiko teknikak 
erabiliz. 
EI4.3 Arlingak konpontzea, aldatu beharreko flotatze- eta lasta-sistemak aldatuz 
EI4.4 Bilduta dagoen aparailu bat askatzea, garbitzea eta kaltetutako elementuak berriz jartzea, gero erabiltzeko. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea.  
EI4.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz. 
EI4.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako babes-
ekipoak erabiliz. 

 
Edukiak 
1. Arrantza-arteen muntaketa eta konponketa 

-  Praktika egiteko erabiliko dugun artea bera eta haren ezaugarriak ezagutzea 
-  Artearen elementuen arteko loturak eta arlingen gaineko kokapena  
-  Oihal falta duen edo ez duen kaltea aurkitzea 
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Arteak eta aparailuak  
egitea eta mantentzea 

-  Praktika egiteko behar diren tresnak (orratzak, guraizeak, labanak, aliketak) eta norbera babesteko ekipoak eta 
baliabideak hautatzea 

-  Korapiloen noranzkoa eta sarea laneko noranzkoan jartzea 
-  Gorputzarentzako posizio egokia, artean egin beharreko lanen arabera  
-  Arrantza-artearen eta haren zatiaren araberako korapiloak eta josturak 
-  Orratza erabiltzeko modu egokia, korapilo bakoitza egiteko ahalik eta denbora gutxiena erabiltzeko. 

 
2. Arrantza-aparailuen muntaketa eta konponketa 

-  Aparailu bat osatzen duten elementuak  
-  Aparailu bat muntatzeko erabiltzen diren materialak, tresnak eta erremintak 
-  «Ama»ri eusteko modua 
-  Aparailu bat muntatzeko korapiloak egitea Korapiloak irristatu ez daitezen estutzeko modu egokia 
-  Aparailu batean konpondu beharreko kaltea aurkitzea. 

ο - Matxuraren arabera erabili beharreko elementuak.  
ο - Aparailua osatzen duten elementuak garbitzea, askatzea eta berriz jartzea 

-  Gorputzaren eta eskuen posizioa, aparailuan egin beharreko lanaren arabera  
 
3. 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. 
-  Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN BEHAR DEN 
ESPERIENTZIA PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-

MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa izanez 

gero 
Akreditaziorik izan 

ezean 

MF00013_2: 
Arrantza-arteen eta -
aparailuen muntaketa 

• Arrantza-kapitaina 
 
• Nabigazioko, arrantzako eta itsas 

garraioko goi-mailako teknikaria 
 
• Itsas eta arrantza-jarduerak 

lanbide-familiako arrantza eta
nabigazioko lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3
maila 

3 urte 4 urte 

MF0014_2 
Arteen eta aparailuen 
mantentze-lanak  

• Arrantza-kapitaina  
 
• Nabigazioko, arrantzako eta itsas 

garraioko goi-mailako teknikaria 
 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide

familiako arrantza eta nabigazioko 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

3 urte 4 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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Arteak eta aparailuak  
egitea eta mantentzea 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Sareak egiteko lantegia (ahal bada, 
angeluzuzena) 150 150 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Sareak egiteko lantegia (ahal bada, 
angeluzuzena) X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakariak edo arbel digitala 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Sareko eragiketak automatizatzeko software espezifikoa 

Sareak egiteko lantegia (ahal bada, 
angeluzuzena) 

 
− Diametro ezberdinetako mailetak eta diametro 

ezberdinetako maileta berundunak  
− Zenbaki ezberdinetako flotatze-elementuak (kortxoak) 
− Neurri ezberdinetako mailak dituzte sare-oihalak 
− Diametro ezberdinetako amu-hariak 
− Zenbaki ezberdinetako amuak eta itzulgartzak 
− Zenbaki ezberdinetako hari txirikordatuak eta bihurrituak 
− Buiak 
− Hainbat zenbakitako orratzak 
− Altzairuzko guraizeak eta hariak mozteko jostun-guraizeak 
− Labanak, aliketak eta matxardak 
− Barailak 
− Antzadilak eta itzulgartzak 
− Kateak eta ihes-katebegiak 
− Beheko arlingetarako gomazko elementuak 25 
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− Deabruak 
− Begiak  
− Girgiluak 
− Kabilak 
− Kakoak eta S formako kakoak 
− Begi-torloju lodiak 
− Haga  
− Metroa 
− Txantiloia 
− Eskularruak 
− Laneko bankuak eta tabureteak  
− Kuxinak 
− Plastikozko sarea 
− Nasak egiteko burdina eta altzairua 
− Bilgailua (tretzak biltzeko, amaitzean) 
− Harilkaia  
− Maila-moldeak 
− Maila-galga 
− Arte bakoitzaren ale orijinalak. 
− Arteen eta aparailuen planoak 
− Nazioarteko sinbolo eta laburduren taulak 
− Arrantza-araudia eta -hiztegia  
− Harien eta kableen katalogoak 

 
 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 

26 
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