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IZENA
ITSASONTZIEI PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIAK

KODEA
MAPN0109

LANBIDE-ARLOA
Itsas eta arrantza-jarduerak

LANBIDE-EREMUA
Arrantza eta nabigazioa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
MAP 400_1 Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak (1179/2008 EDa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Arrantza-ontzia zaintzea, eta ontziko elementuak mantentzea eta koipeztatzea ontzia portuan dagoen bitartean, lan hauek
eginez dagokion nagusiaren argibideei jarraituz: trepetxuak eta hornigaiak kargatzea, deskargatzea eta inguratzea, eta
erabiltzen ari ez diren arrantza-ekipoen mantentze- eta konponketa-lanak egitea, itsasontzia portuan dagoenean egin
beharreko lan guztietan lagunduz eta betiere segurtasun-arauak errespetatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1296_1: Itsasontzi bat portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobretan laguntzea.
- uc1297_1: Arrantza-elementuak inguratzea, haien mantentze-lanak egitea, manipulatzea eta konpontzea, itsasontzia
portuan dagoen bitartean.
- UC1298_1: Arrantza-ontzi baten mantentze- eta inguratze-lanak egiten laguntzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Besteren kontura lan egiten du, aterakuntza-jardueretan lan egiten duten enpresetan. Enpresa horietan lan egiteaz
gain, saregintzan eta zuzenean arrantzarekin lotutako beste industria batzuetan ere lan egin dezake. Goragoko maila
bateko norbaiten mende dago funtzionalki eta hierarkikoki.

Ekoizpen-sektoreak
Itsas eta arrantza-jardueren sektorean sartzen da, eta, zehazki, ekoizpen-jarduera hauetan: Aterakuntza-arrantza.
Saregintza. Beste arrantza-industria osagarri batzuk.

Lanbideak edo lanpostuak
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Txabolaria.
Biltegiko arduraduna.
Saregile-laguntzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF1296_1
Itsasontziaren maniobra, portuan
dagoenean

MF1297_1
Arrantza-elementuen mantentze-lana
egitea eta konpontzea portuan.

MF1298_1
Itsasontziaren mantentze- eta
kontserbazio-lanak

ORDUAK

100

100

100

MP0163
Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera
osagarrien lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

40

IRAUPENA, GUZTIRA

220

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0794: Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
(zeharkakoa)

30

UF0795: Itsasontzia portuan lekualdatzea,
kargatzea eta deskargatzea

40

UF0796: Lan-arriskuak eta ingurumenekoak
prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko
jarduera osagarrietan (zeharkakoa)

30

UF0794: Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
(zeharkakoa)

30

UF0797: Arrantza-elementuak portuan
konpontzeko teknikak.

40

UF0796: Lan-arriskuak eta ingurumenekoak
prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko
jarduera osagarrietan (zeharkakoa)

30

UF0794: Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
(zeharkakoa)

30

UF0798: Arrantza-elementuak portuan zaintzeko
teknikak.

40

UF0796: Lan-arriskuak eta ingurumenekoak
prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko jarduera
osagarrietan (zeharkakoa)

30

7

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Itsasontziei portuan laguntzeko
jarduera osagarriak

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
ITSASONTZI BAT PORTUAN KARGATZEKO,
DESKARGATZEKO ETA LEKUALDATZEKO MANIOBRETAN
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ARRANTZA-ONTZI BATEN MANTENTZE- ETA INGURATZELANAK EGITEN LAGUNTZEA
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1. gaitasun-atala:
ITSASONTZI BAT PORTUAN KARGATZEKO, DESKARGATZEKO ETA
LEKUALDATZEKO MANIOBRETAN LAGUNTZEA
Kodea: UC1296_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Gartzia mugigarria eta itsasontziko maniobrak egiteko ekipoen funtzionamendua aztertzea, marinelen ohiko
prozedurari jarraituz, segurtasun-kondizio egokietan egiteko itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta
lekualdatzeko lanak.
EI1.1 Gartzia mugigarria (sokak, kableak eta defentsak, besteak beste) aztertzen da, marinelen ohiko prozedurari
jarraituz, itsasontzia portuan dagoenean karga-, deskarga- eta lekualdatze-maniobretan erabili ahal izateko.
EI1.2 Maniobrak egiteko ekipoen funtzionamendua (besteak beste, makinillak, jiragorak, garabi-besoak, gindaxak
eta dibidietak) egiaztatzeko, ekipo horiek erabiltzeko argibideei jarraitzen zaie, ziurtatzeko behar bezala
funtzionatzen dutela ontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko lanetan.
EI1.3 Ontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobretarako errespetu-elementuak eta gehigarriak ordenaz zamatzen eta biltegiratzen dira txaboletan, behar izanez gero erraz aurkitzeko.
LB2: Kargatzeko, deskargatzeko, eta unamak askatzeko eta tenkatzeko lanak egitea, nagusiaren argibideei jarraituz,
itsasontzia portuan dagoela pisuak mugitzeko eta lekuz aldatzeko.
EI2.1 Amarratzeko sokak ordenaz askatzen/biratzen dira, itsasontziak portuan egin behar duen maniobraren
arabera, segurtasun-kondizioetan lekualdatzen dela bermatzeko.
EI2.2 Maniobrako ekipoak (besteak beste, gindaxak, makinillak, jiragorak, garabi-besoak, dibidietak) egin
beharreko maniobraren kondizioak kontuan hartuz erabiltzen dira, itsasontzia arriskurik gabe kargatzeko,
deskargatzeko eta lekualdatzeko.
EI2.3 Amarratzeko sokak esleitutako mutiloietan jasotzen dira, portuan egin beharreko lekualdatze-maniobraren
arabera, unamak segurtasun-kondiziotan erabiltzeko eta itsasontzia atrakatzeko maniobra bermatzeko.
LB3: Itsasontzi bat portuan inguratzeko eta lekualdatzeko lanetan parte hartzea, portuko lanen arriskuak prebenitzeko
legea kontuan hartuz kalteak eta istripuak saihestu ahal izateko.
EI3.1 Portuko lanen arriskuak prebenitzeko legeak aurreikusitako norbera babesteko ekipoak erabiltzen dira
istripuak saihesteko itsasontzia inguratzeko eta lekualdatzeko maniobretan, portuan dagoen bitartean.
EI3.2 Itsasontzia inguratzeko egin beharreko lanak portuko lanen arriskuak prebenitzeko legea kontuan hartuz
egiten dira, ahalik eta arrisku gutxien izateko lan horiek egin bitartean.
EI3.3 Itsasontzia portuan lekualdatzeko maniobretako amarratzeko eta askatzeko eragiketak egiteko, kontuan
hartzen da lanen arriskuak prebenitzeko legea, kalteak edo istripuak saihesteko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Gartzia finkoa eta mugigarria. Korapiloak: itsasontzia portuan dagoela kargatzeko, deskargatzeko, inguratzeko eta
maniobratzeko kableak, sokak, estatxak, kalabroteak, txikotak, girgiluak, tresnak eta erremintak. Lema eta
maniobratzeko ekipo osagarriak (garabiak, gindaxa, dibidieta, makinillak, jiragorak, polipastoak). Segurtasun-neurriak:
norbera babesteko ekipoak (besteak beste, eskularruak, kaskoak, arropa eta oinetakoak), lan-arriskuak prebenitzeko
legearekin bat eginez.

Lanaren emaitza edo produktuak
Itsasontziko trepetxuak kargatzea eta deskargatzea portuan. Itsasontzia inguratzea, portuan dagoenean. Sokak
askatzea, biratzea eta tenkatzea, itsasontzia portuan lekualdatzeko maniobrak egitean.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Itsasontziko kapitainaren, patroiaren edo kontramaisuaren ordenak. Arrantza-hiztegia. Soken eta amarren nomenklatura.
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2. gaitasun-atala:
ARRANTZA-ELEMENTUAK INGURATZEA, HAIEN MANTENTZE-LANAK
EGITEA ETA KONPONTZEA, ITSASONTZIA PORTUAN DAGOEN
BITARTEAN
Kodea: UC1297_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arrantza-materialen trepetxuak kargatzea, deskargatzea, mugitzea eta inguratzea, arduradunaren argibideei
jarraituz ontzia prest egon dadin itsasoratzeko.
EI1.1 Arrantzako lanekin lotutako trepetxuak, hornigaiak eta ekipoak kontrolatu egiten dira itsasontzira iristean, eta
jasotako jarraibideen arabera inguratzen eta zamatzen dira, itsasoak itsasontziari eragindako mugimenduen edo
ura sartzearen ondorioz aska ez daitezen.
EI1.2 Matxuratuta dauden edo erabiltzen ez diren arrantza-materialak eta -ekipoak prozedura seguruen bidez
deskargatzen dira, ez daitezen galdu edo puskatu txabolara eramatean, gero han konpondu ahal izateko.
EI1.3 Arrantza-materialak eta -ekipoak bizkor, eta jasotako argibideei eta segurtasun-arauei jarraituz lekualdatzen
dira itsasontziaren barruan, istripurik ez gertatzeko eta itsasontzian egiten ari diren beste lanei trabarik ez egiteko.
LB2: Itsasontziko arrantza-elementu hondatuak aztertzea eta konpontzea, nagusiak itsasontzia porturatzean emandako
argibideei jarraituz, ekipoak arrantzarako prest egon daitezen.
EI2.1 Arrantzako elementu mekanikoak (besteak beste, makinillak, gida-txirrikak, jiragorak) itsasontzia portuan
dagoenean aztertzen eta koipeztatzen dira, itsasoratzean ondo funtziona dezaten.
EI2.2 Arrantza-arteen oihaletan gertatutako kalte eta matxura txikiak ohiko prozeduren bidez garbitzen, pikatzen
eta lotzen dira, artea arrantza egiteko kondiziorik onenetan egon dadin ontzia itsasoratzean.
EI2.3 Aparailu baten arrantza-ekipoaren oinarrizko matxurak (besteak beste, akatsak amuetan eta potxeretan)
itsasontzia portuan dagoenean konpontzen dira, aparailua arrantza egiteko prest egon dadin ontzia itsasoratzean.
LB3: Lehorrean gelditzen diren arrantza-elementuen mantentze-lana egitea, ohiko prozedurei jarraituz, hurrengo
mareetan erabili ahal izateko.
EI3.1 Erabiltzen ez diren arrantza-elementuen eta -ekipoen elementuak desmuntatu, lehortu, garbitu eta txabolan
zamatzen dira, eta leku aireztatuetan eta eguzki, hezetasun eta agente kaltegarrietatik babestuetan sailkatzen eta
jartzen dira, kontserbazioa bermatzeko.
EI3.2 Lehorrean gelditzen diren tresnak, aparailuak eta arteak sakon aztertzen dira, aurkitutako anomaliak idatziz
jasotzen dira eta nagusiari jakinarazten zaizkio, gero konpontzeko eta, hala, prest egoteko hurrengo marean edo
kanpainan arrantzarako erabiltzeko.
EI3.3 Txabolan biltegiratutako materialen, ekipoen eta mantentze-lanetako elementuen inbentarioa kontrolatu
egiten da aldizka, une bakoitzeko beharren berri izateko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Tresnak, aparailuak eta arteak konpontzeko lemorratzak, maila-moldeak, galgak, labanak, hariak, sokak, oihalak,
kulubizak, buiak, itzulgartzak, amuak, berunak, girgiluak, kanpaiak, beheko arlingetarako gomazko elementuak, kabilak,
matxardak, seboa, antzadilak, barailak eta aliketak. Arrantza-maniobretan erabili ohi diren makinillak, gindaxak,
polipastoak, jiragorak, garabiak eta gida-txirrikak, besteak beste. Ekipoen mantentze-lana egiteko eta zaintzeko
erabiltzen diren garbiketa-elementuak: besteak beste, olioak, oihalak eta koipeak Itsasontzia portuan dagoenean
arrantza-ekipoak eta -trepetxuak mugitzeko, kargatzeko, deskargatzeko eta zamatzeko gurdiak, orgak, jasogailuak eta
beste ekipo batzuk Inbentarioetarako liburuak eta oharrak.
Lanaren emaitza edo produktuak
Arrantza-tresna, -aparailu eta -arte konponduak. Arrantza-ekipoen mantentze-lana. Txabolako biltegi zamatu eta
sailkatuak. Materialen eta mantentze-lanen elementuen inbentario eguneratua. Itsasontzia portuan dagoenean arrantzaelementuak kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko lanak segurtasun -neurriei jarraituz egin behar dira. Arrantzan
erabiltzen diren elementu mekanikoek erabiltzeko prest egon behar dute: garbiak eta koipeztatuak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Nagusiaren aginduak. Itsas eta arrantza-hiztegia. Arrantza-usadioak eta -ohiturak. Hari, kable, pintura, koipe eta
arrantzako beste elementu batzuen katalogoak. Arrantza-maniobretan eta lehorrean erabiltzen diren ekipoen mantentzeeta kontserbazio-lanak egiteko jarraibideak. Garbiketa-elementuei eta -tresnei buruzko informazioa.
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3. gaitasun-atala:
ARRANTZA-ONTZI BATEN MANTENTZE- ETA INGURATZE-LANAK
EGITEN LAGUNTZEA
Kodea: UC1298_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Urgaineko aldea eta haren egiturak, kargatzeko eta deskargatzeko elementuak, elementu mugikorrak, eta
danborren eta troila-buruen engranajeak zaintzeko eragiketetan parte hartzea, nagusiak itsasontziaren
funtzionamenduari eusteko emandako argibideei jarraituz.
EI1.1 Elementu mekanikoak (besteak beste, garabi-besoak, jiragorak, makinillak, gindaxak eta troila-buruak)
eskuliburuetan jasotako jarraibideen arabera koipeztatzen eta/edo lubrifikatzen dira, haien funtzionamendua
bermatzeko.
EI1.2 Itsasontziko segurtasun-elementuen (besteak beste, su-itzalgailuak, baltsak eta balizak) erabilerako
mantentze-lanak protokoloei jarraituz egiten dira, erabiltzeko prest egon daitezen.
EI1.3 Urgaineko aldearen mantentze- eta konponketa-lanak nagusiaren jarraibideen arabera egiten dira,
kontserbazio-maila egokia bermatzeko.
LB2: Itsasontzia pintatzeko lanetan parte hartzea, hura eraikitzeko erabilitako materialen konposizioa kontuan hartuz
(besteak beste, egurra, altzairua, aluminioa eta beira-zuntza) eta, betiere, nagusiaren argibideei jarraituz, itsasontzia
erabiltzeko prest uzteko.
EI2.1 Pintatu beharreko gainazala prestatzeko (garbitzea, karrakatzea), kontuan hartzen dira korrosioa eta haren
tratamendua, gero pintatzeko aintzat hartu behar baita gainazala altzairuzkoa edo beste material batekoa den.
EI2.2 Pinturak beren ezaugarrien eta pintatu behar den gainazalaren ezaugarrien arabera aukeratzen dira,
tratatutako eremuen kontserbazioa bermatzeko.
EI2.3 Pinturak prestatzeko, pintura-sistemak aukeratzeko eta pintatu bitartean materiala kontserbatzeko lanak
ohiko arauen arabera egiten dira, errendimendu ona lortzeko.
EI2.4 Behar den lekuetan pintatzen da ontzia, kontserbazioa bermatzeko behar diren teknikak eta produktuak
aplikatuz.
LB3: Erregaia portuan hartzeko maniobretan parte hartzea, nagusiaren argibideei jarraituz eta erregaia kargatzeko eta
deskargatzeko arauak kontuan hartuz, ez dadin isurketarik gertatu.
EI3.1. Tangak betetzeko sistemaren jarraibideei erreparatzen zaie, eta erregaia tangetara pasatzeko prozesuko
gorabehera guztiak nagusiari jakinarazten zaizkio, isurketarik gerta ez dadin.
EI3.2. Zirkuituen eta tangen seinalizazioa itsasontziko planoek erregaia kargatzeko eta deskargatzeko ematen
dituzten jarraibideen arabera interpretatzen da.
EI3.3 Mahukak, gehigarriak eta akoplatzeak une oro bereizten dira maniobraren arabera, tangak betetzeko eta
ontziz aldatzeko sistema bermatzeko.
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LB4: Soken, korapiloetarako tresnen, kableen eta loroen erabilerako mantentze-lana egitea nagusiaren argibideei
jarraituz, erabiltzeko prest egon daitezen itsasontzia itsasoratzen denean.
EI4.1 Maniobretarako behar diren elementuak (besteak beste, sokak, kableak, unamak eta defentsak) marinelen
ohiko prozedurari jarraituz prestatzen dira, erabiltzeko prest egon daitezen.
EI4.2 Soken, maileten, kableen eta loroen mantentze-lanak aldizka egiten dira, elementu horien guztien erabilera
eta iraupena bermatzeko.
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EI4.3 Korapiloetarako lan-tresnak (besteak beste, jostorratzak, beletarako orratzak, kabilak eta bultzagailuak,
egurrezko eta metalezko beranak, mosketoiak, girgiluak, antzadilak) aukeratzen dira mantentze-lana eraginkorra
izateko egin beharreko konponketen arabera.
LB5: Lurreko biltegian itsasontzian erabiltzeko moduan dauden errespetuak zenbatzea eta haien mantentze-lanak
egitea, lehentasun-ordena bati jarraituz nagusiak emandako jarraibideen arabera, izakin-kopuru minimoa bermatzeko.
EI5.1 Errespetuen altak eta bajak erregistro-liburu batean jasotzen dira, jarraibideen arabera, stocken egoera
kuantifikatu ahal izateko.
EI5.2 Errespetuak txukun eta segurtasun-arauei jarraituz zamatzen eta jasotzen dira biltegian, erraz aurkitu ahal
izateko.
EI5.3 Produktu sukoiak (besteak beste, pinturak, hidrokarburoak eta haien deribatuak) haiei esleitutako lekuetan
zamatzen dira, segurtasun-neurriei jarraituz, arriskuak minimizatzeko.
EI5.4 Errespetuak kodifikazioaren arabera bereizten eta identifikatzen dira, itsasontziaren beharrei erantzun ahal
izateko edozein unetan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Gartzia finkoa eta mugigarria. Korapiloak: kableak, sokak, estatxak, kalabroteak, txikotak, eslingak, girgiluak, lotzeko,
zamatzeko, biltegiratzeko eta maniobrak egiteko tresnak eta erremintak. Maniobratzeko ekipo osagarriak (besteak beste,
garabiak, gindaxa, dibidieta, makinillak, jiragorak, polipastoak). Itsasontziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko
erremintak (besteak beste, errasketak, eskuilak, pinturak, disolbatzaileak, koipeak, olioak, oinarrizko arotzeria-lanak).
Laneko segurtasun-neurriak: norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak (besteak beste, eskularruak,
kaskoak, betaurrekoak, arropa eta oinetakoak), eta lan-arriskuak prebenitzeko legearekin bat eginez lanerako behar den
material guztia.

Lanaren emaitza edo produktuak
Egindako zamatzeak, inguratzeak eta biltegiratzeak. Urgaineko aldearen mantentze-lan osagarriak eta exekutatutako
egitura modularrak. Prest dauden segurtasun- eta salbamendu-elementuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Itsasontziko armadorearen kapitainaren, patroiaren, kontramaisuaren edo mekanikoaren ordenak. Arrantza-hiztegia.
Soken eta amarren nomenklatura. Portuko lan-arriskuen prebentzio-plana. Kutsadura prebenitzeko eta hari aurre egiteko
neurriak arrantza manipulatzean eta erabiltzean, bai eta hidrokarburoak eta itsasontziko olio kontsumigarriak erabiltzean
ere.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIAREN MANIOBRA, PORTUAN DAGOENEAN
2. prestakuntza-modulua:
ARRANTZA-ELEMENTUEN MANTENTZE-LANA EGITEA ETA
KONPONTZEA PORTUAN
3. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIAREN MANTENTZE- ETA KONTSERBAZIO-LANAK
4. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIEI PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIEN
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIAREN MANIOBRA, PORTUAN DAGOENEAN
Kodea: MF1296_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1296-1: Itsasontzi bat portuan kargatzeko, deskargatzeko eta

lekualdatzeko maniobretan laguntzea.

Iraupena: 100 ordu
1.1. prestakuntza-atala
ITSAS TEKNOLOGIA: ITSASONTZIAREN ATALAK
Kodea: UF0794
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1296_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin erlazionatutako itsasontziaren atalak, neurriak eta
gehigarriak deskribatzea.
EI1.1 Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin lotutako itsasontzi baten atalen izenak ezagutzea,
maniobrak bereiziz.
EI1.2 Itsasontziaren tamainak definitzea, eta itsas terminologiaren arabera bereiztea.
EI1.3 Itsasontzia lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobretan erabiltzen diren gehigarriak aipatzea.
A2: Inguratzearekin, mantentzearekin eta arrantza-elementuak zamatzearekin erlazionatutako itsasontzi-atalak deskribatzea.
EI2.1 Inguratzearekin lotutako itsasontziaren urgaineko eta urpeko aldeen atalen izenak identifikatzea.
EI2.2 Itsasontziaren egituran eta azpiegituran mantentze- eta kontserbazio-lanak behar dituzten atalak hautematea.
EI2.3 Arrantza-elementuak itsasontzian duten kokalekuaren arabera zamatzearekin erlazionatutako atalak hautatzea.

Edukiak:
1. Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
-

Atalen nomenklatura: Kroskoa, branka, txopa, popa, istribor, ababor, flotazio-marra, urpeko eta urgaineko aldea,
alboak, amulak, hegalak, kubierta, biltegiak, tanbutxuak, bizkarrarteak, sotoak, sabela eta sentina.
Neurriak: Luzera, zabalera, zutabea, edukiera, frankobordoa, sakonera, asentua, desplazamendua eta neurketa.
Egitura: Gila, bularra, korasta, zuakerrak, albo-indargarriak, luzerak, jobaltak, zutabeak, bragerrak, habeak,
karelak, trenkadak.
Gehigarriak: Eskubandak, pataskak eta bitak, aingurak, gindaxa (koroa, enbragea eta balazta), lema, helizea.
Inguratzea: Xurruak, hustubideak, zingoko zuloak eta iturriak, klaxona, lemoroa, idi-begiak, eskotilak, sabaileihoak, xukatzeko ponpak.
Zamatzea eta lotzea ezer ez erortzeko moduan.
Zingoko iturriak ixtea.

2. Itsasontziaren maniobretarako sokak eta kableak.
-

Oinarrizko kontzeptuak: finkoa, bihurgunea, sokamuturra eta begita.
Sokak eta kableak manipulatzea: biribilkatzea, txikotetatik lotzea eta josturak.
Korapiloak: kotea, buelta, laxa, txiripa, klabua, margarita, lastegia.
Soken eta kableen elementuak eta gehigarriak: poleak, gida-txirrikak eta txirrikak.
Kakoak. Aparailuak. Girgiluak. Itzulgartzak. Antzadilak. Tenkagailuak. Begi-torlojuak.

1.2. prestakuntza-atala
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ITSASONTZIA PORTUAN LEKUALDATZEA, KARGATZEA ETA DESKARGATZEA
Kodea: UF0795
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1296_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Gartzia mugigarria eta erabili beharreko maniobra-ekipoak —itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko edo
lekualdatzeko— erlazionatzea, lana segurtasun- eta eraginkortasun-kondizioetan egiteko.
EI1.1 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobretako gartzia mugigarria identifikatzea,
kasu bakoitzean duen aplikazioa bereiziz.
EI1.2 Itsasontzia portuan dagoenean pisuak mugitzeko eta itsasontzia lekualdatzeko maniobretarako erabili ohi diren
ekipoak aipatzea eta bereiztea, egin beharreko maniobraren arabera.
EI1.3 Soka edo kable batean jostura bat egitea, bi soka korapiloekin lotzea eta begita bat egitea soka edo estatxa
batean, betiere arrantzaleen ohiko metodo eta praktikei jarraituz.
EI1.4 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko baliabideak eta/edo ekipoak bereiztea
itsasontziaren maketa batean edo oinarrizko plano batean.
A2: Itsasontzi bat portuan kargatzea, deskargatzea eta/edo lekualdatzea, egin beharreko maniobrak kontuan hartuz, eta
haien segurtasuna eta eraginkortasuna bermatuz.
EI2.1 Itsasontzia portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko erabiltzen diren terminoak ezagutzea, itsas
terminologiarekin bat eginez.
EI2.2 Portuan pisuak manipulatzeko erabiltzen diren elementuak eta ekipoak azaltzea, kontuan hartuz karga-mota eta
egin beharreko maniobra.

Edukiak:
1. Itsasontzi bat portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobrak.
-

-

-

Karga eta deskarga:
Baliabideak: Aparailuak. Garabiak. Zutabeak, ustagak eta isikinak. Garabi-besoak. Jiragorak eta makinillak.
Karga manipulatzeko elementu osagarriak: Estropuak, eslingak, sareak, pertzak, defentsak eta plataformak.
Amarratzea:
Elementuak: Mutiloia, buiak, defentsak, kizkia.
Amarren nomenklatura: Luzea, spring-a, saihetsaldekoa eta txopakoa. Erabilera, haizearen eta/edo
korrontearen arabera.
Maniobrak sokekin: Unamak estutzea eta laxatzea, soka kiribiltzea, finkatzea, begizta zutoinean sartzea,
biratzea, alatzea, eustea, tenplatzea, zabaltzea, laxatzea, jaistea, txikota atxikitzea, katigatzea eta
deskatigatzea.
Maniobretarako ekipoak: Gindaxak eta dibidietak.
Maniobretarako terminologia: Eskoratzea eta zuzentzea, haizealdea eta haizebea.

2. Maniobra-motak
-

Brankatik amarratzea.
Atrakatzea.
Kai edo nasa batean atrakatzea. Buia bati amarratzea.
Kai edo nasa batetik askatzea.

1.3. prestakuntza-atala
LAN-ARRISKUAK ETA INGURUMENEKOAK PREBENITZEA ITSASONTZIEI
PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIETAN (ZEHARKAKOA)
Kodea: UF0796:
Iraupena: 30 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1296_1eko LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Baliabide eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (itsasontzien segurtasunplanetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Baliabide 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 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 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, egoera onean izatea eta behar bezala 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 itsasontzia ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak
eramatea.
A3: Itsasontzia portuan inguratzeko eta/edo lekualdatzeko kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriak eta segurtasunirizpideak zerrendatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz, ahalik eta istripu gutxien gertatzeko.
EI3.1 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzeko maniobrak egitean erabiltzen diren norbera
babesteko ekipoak erlazionatzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak dioenari jarraituz.
EI3.2 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzean gerta daitezkeen egoera arriskutsuak
deskribatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz.
EI3.3 Itsasontzia portuan inguratzeko, pisuak mugitzeko eta lekualdatzeko egoera simulatu batean: arriskuak
minimizatzeko kontuan hartu beharreko metodoak eta neurriak azaltzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak kasu
bakoitzerako zehazten duenari jarraituz.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
-

-

-

Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:
Lan-istripua.
Lanbide-gaixotasuna.
Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.
Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:
Lan Arriskuen Prebentziorako Legea.
Prebentzio-zerbitzuen araudia.
Irismena eta oinarri juridikoak.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.
Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak:
Estatuko erakundeak.
Autonomia-erkidego mailako erakundeak.

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
-
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-

Lanpostuarekin eta lantokiarekin zerikusia duten arriskuak:
Maila berean eta beste maila batera erortzea.
Objektu finko eta mugikorren aurkako kolpeak.
Sokekin eta kableekin zerikusia duten arriskuak: Kolpeak, harrapaketak, katigatzeak.
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-

-

-

-

-

-

-

Prebentzio-neurriak:
Soken eta kableen ezaugarriak.
Erabilera- eta manipulazio-arau nagusiak.
Kargak eskuz manipulatzearekin zerikusia duten arriskuak:
Giharretako eta hezurretako lesioak.
Ebakidurak eta ziztadak.
Prebentzio-neurriak:
Lanaren antolamendua
Laguntza mekanikoen erabilera.
Manipulazio-arau oinarrizkoak.
Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Ekipoak eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
Sua.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
Neke fisikoa.
Neke mentala.
Lanean pozik ez egotea.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
Babes kolektiboa.
Banakako babesa.
Norbera babesteko ekipoak. Motak, ezaugarriak eta erabilera egokia, arriskuaren arabera.

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

2

Istripu-motak.
Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntzak.
Sorospena.
Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

2. prestakuntza-modulua:
ARRANTZA-ELEMENTUEN MANTENTZE-LANA EGITEA ETA
KONPONTZEA PORTUAN.
Kodea: MF1297_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1297_1: Arrantza-elementuak inguratzea, haien mantentze-lanak egitea,
manipulatzea eta konpontzea, itsasontzia portuan dagoen bitartean.
Iraupena: 100 ordu
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2.1. prestakuntza-atala
ITSAS TEKNOLOGIA: ITSASONTZIAREN ATALAK
Kodea: UF0794
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1297_1 gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbideburutzapenekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin erlazionatutako itsasontziaren atalak, neurriak eta
gehigarriak deskribatzea.
EI1.1 Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin lotutako itsasontzi baten atalen izenak ezagutzea,
maniobrak bereiziz.
EI1.2 Itsasontziaren tamainak definitzea, eta itsas terminologiaren arabera bereiztea.
EI1.3 Itsasontzia lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobretan erabiltzen diren gehigarriak aipatzea.
A2: Inguratzearekin, mantentzearekin eta arrantza-elementuak zamatzearekin erlazionatutako itsasontzi-atalak deskribatzea.
EI2.1 Inguratzearekin lotutako itsasontziaren urgaineko eta urpeko aldeen atalen izenak identifikatzea.
EI2.2 Itsasontziaren egituran eta azpiegituran mantentze- eta kontserbazio-lanak behar dituzten atalak hautematea.
EI2.3 Arrantza-elementuak itsasontzian duten kokalekuaren arabera zamatzearekin erlazionatutako atalak hautatzea.

Edukiak:
1. Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
-

Atalen nomenklatura: Kroskoa, branka, txopa, popa, istribor, ababor, flotazio-marra, urpeko eta urgaineko aldea,
alboak, amulak, hegalak, kubierta, biltegiak, tanbutxuak, bizkarrarteak, sotoak, sabela eta sentina.
Neurriak: Luzera, zabalera, zutabea, edukiera, frankobordoa, sakonera, asentua, desplazamendua eta neurketa.
Egitura: Gila, bularra, korasta, zuakerrak, albo-indargarriak, luzerak, jobaltak, zutabeak, bragerrak, habeak,
karelak, trenkadak.
Gehigarriak: Eskubandak, pataskak eta bitak, aingurak, gindaxa (koroa, enbragea eta balazta), lema, helizea.
Inguratzea: Xurruak, hustubideak, zingoko zuloak eta iturriak, klaxona, lemoroa, idi-begiak, eskotilak, sabaileihoak, xukatzeko ponpak.
Zamatzea eta lotzea ezer ez erortzeko moduan.
Zingoko iturriak ixtea.

2. Itsasontziaren maniobretarako sokak eta kableak.
-

Oinarrizko kontzeptuak: finkoa, bihurgunea, sokamuturra eta begita.
Sokak eta kableak manipulatzea: biribilkatzea, txikotetatik lotzea eta josturak.
Korapiloak: kotea, buelta, laxa, txiripa, klabua, margarita, lastegia.
Soken eta kableen elementuak eta gehigarriak: poleak, gida-txirrikak eta txirrikak.
Kakoak. Aparailuak. Girgiluak. Itzulgartzak. Antzadilak. Tenkagailuak. Begi-torlojuak.

2.2. prestakuntza-atala
ARRANTZA-ELEMENTUAK PORTUAN KONPONTZEKO TEKNIKAK.
Kodea: UF0797
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Trebakuntza-atal hau bat dator UC1297_1eko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Arrantza-trepetxuak kargatzeko, deskargatzeko, lekualdatzeko eta inguratzeko maniobretan egin beharreko prozesuak
azaltzea, garaiz eta segurtasunez egiteko.
EI1.1 Arrantza-trepetxuen, -hornigaien, -materialen eta -ekipoen enbalajeetan egon daitezkeen markak eta oharrak
ezagutzea, eta, horien arabera, elementu horiek inguratzeko eta zamatzeko modua zehaztea.
EI1.2 Situazio simulatu batean, imajinatuz zehazten direla kargatzeko eta deskargatzeko elementu eskuragarriak,
erabiliko diren arrantza-material eta-ekipoak eta haien kantitateak, itsasontzian duten kokapena eta lanean parte
hartuko duen pertsona-kopurua:
- Elementu horiek itsasontzitik kairako maniobran (edo kaitik itsasontzirako maniobran) nola kargatu/deskargatu
behar diren azaltzea.
- Kaitik txabolara lekualdatzean kontuan hartu beharrekoak azaltzea.
A2: Arrantza-elementuak aztertzeko eta konpontzeko teknika egokiak aplikatzea, itsasoratzean erabiltzeko prest egon
daitezen.
EI2.1 Zerrendatzea arrantza-lanetan erabiltzen diren zer elementu mekaniko (besteak beste, makinillak, gida-txirrikak,
jiragorak) aztertu eta koipeztatu behar diren itsasontzia portuan dagoen bitartean.
EI2.2 Arrantza-elementuak prestatzea, eta arteak garbitzea, pikatzea eta kalte eta matxura txikiak lotzea, betiere
marinelen ohiko prozedurei jarraituz. (2 kasu praktikoak batu egin beharko lirateke edo kasu teoriko bihurtu)
EI2.3 Arrantza-elementuak prestatzeko kasu praktiko batean, matxura oinarrizkoak konpontzea (besteak beste,
akatsak amuetan eta potxeretan) amu-aparailuetan, marinelen ohiko prozedurei jarraituz.
A3: Arrantza-elementuei mantentze-lanetako teknikak aplikatzea, ondo konpontzen eta zaintzen direla ziurtatuz hurrengo
mareetan erabili ahal izateko.
EI3.1 Tresna, aparailu eta arteetan aztertu beharreko atalak zerrendatzea, konpon daitezkeen anomaliarik ohikoenak
detektatzeko.
EI3.2 Erabiltzen ez diren arrantza-ekipoei —txabolan daudenean eta eguneroko praktikari jarraituz—aplikatu behar
zaien mantentze-lana azaltzea.
EI3.3 Kasu praktiko batean, kontuan hartuz txabolan egon ohi diren arrantza-materialen stock ezagun bat dugula
itsasontzi bat porturatzen denean eta eguneroko materialen altei eta bajei buruzko datuak ematen direla:
- Txabolako materialaren inbentarioa eguneratua izatea.
- Itsasontzia itsasoratu ondoren, sotcka osatzeko behar den material-eskaera zehaztea.

Edukiak:
1. Arrantza-ekipoak mantentzea eta kontserbatzea.
-

-

Arrantza-arteak: Arrantza-arte motak eta haien ezaugarriak
Arrantza-aparailuak: Arrantza-aparailu motak eta haien ezaugarriak
Zamatzea eta inguratzea: Inbentarioak. Arrantza-ekipoen parteak. Elementu desmuntagarriak.
Arrantza-ekipoen mantentze-lanak. Zaintzea, garbitzea, karrakatzea, pintatzea eta koipeztatzea.
Arrantza-ekipoen kontserbazioa.
Arte eta aparailuentzako elementu kaltegarriak.
Biltegiratzeko ezaugarriak (hezetasuna, tenperatura, aireztapena eta segurtasuna).
Arrantzan erabiltzen diren elementu mekanikoak: Aztertzea eta koipeztatzea, itsasontzia portuan dagoela.

2. Arrantza-ekipoen matxura txikiak aztertzea eta konpontzea.
-

-

-

Tresnak eta materialak:
Ebakitzekoak (guraizeak eta labanak)
Neurtzekoak (hagak eta metroa)
Egitekoak (orratzak, kabilak eta itzulgartzak)
Doitzekoak (antzadilak)
Oihalen matxurak garbitzea eta arrantza-arteak konpontzea:
Mailak: Ezaugarriak, dimentsioak eta neurriak.
Maila-galga.
Ebakiak oihaletan, gehituak eta gutxituak.
Kaltetutako oihala ordeztea.
Aparailuak garbitzea, ordenatzea eta konpontzea:
Aparailuak uretan eragitea. Korapiloak, josturak eta amu-jotzeak.
Erabilitako buiak, flotazioak eta pisuak.
Amuak. Potxerak. Potxeraren eta subilaren arteko lotura.
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2.3. prestakuntza-atala
LAN-ARRISKUAK ETA INGURUMENEKOAK PREBENITZEA ITSASONTZIEI
PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIETAN
Kodea: UF0796
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1297_1eko LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Baliabide eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (itsasontzien segurtasunplanetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Baliabide 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 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 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, egoera onean izatea eta behar bezala 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 itsasontzia ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak
eramatea.
A3: Itsasontzia portuan inguratzeko eta/edo lekualdatzeko kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriak eta segurtasunirizpideak zerrendatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz, ahalik eta istripu gutxien gertatzeko.
EI3.1 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzeko maniobrak egitean erabiltzen diren norbera
babesteko ekipoak erlazionatzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak dioenari jarraituz.
EI3.2 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzean gerta daitezkeen egoera arriskutsuak
deskribatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz.
EI3.3 Itsasontzia portuan inguratzeko, pisuak mugitzeko eta lekualdatzeko egoera simulatu batean: arriskuak
minimizatzeko kontuan hartu beharreko metodoak eta neurriak azaltzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak kasu
bakoitzerako zehazten duenari jarraituz.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
-
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Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:
Lan-istripua.
Lanbide-gaixotasuna.
Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.
Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:
Lan-arriskuen prebentziorako legea.
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-

Prebentzio-zerbitzuen araudia.
Irismena eta oinarri juridikoak.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.
Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak:
Estatuko erakundeak.
Autonomia-erkidego mailako erakundeak.

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa
-

-

-

-

-

-

-

-

Lanpostuarekin eta lantokiarekin zerikusia duten arriskuak:
Maila berean eta beste maila batera erortzea.
Objektu finko eta mugikorren aurkako kolpeak.
Sokekin eta kableekin zerikusia duten arriskuak: Kolpeak, harrapaketak, katigatzeak.
Prebentzio-neurriak:
Soken eta kableen ezaugarriak.
Erabilera- eta manipulazio-arau nagusiak.
Kargak eskuz manipulatzearekin zerikusia duten arriskuak:
Giharretako eta hezurretako lesioak.
Ebakidurak eta ziztadak.
Prebentzio-neurriak:
Lanaren antolamendua
Laguntza mekanikoen erabilera.
Manipulazio-arau oinarrizkoak.
Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Ekipoak eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
Sua.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
Neke fisikoa.
Neke mentala.
Lanean pozik ez egotea.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
Babes kolektiboa.
Banakako babesa.
Norbera babesteko ekipoak.
Motak, ezaugarriak eta erabilera egokia, arriskuaren arabera.

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

3

Istripu-motak.
Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntzak. Sorospena.
Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

3. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIAREN MANTENTZE- ETA KONTSERBAZIO-LANAK
Kodea: MF1298_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1298_1: Arrantza-ontzi baten mantentze- eta inguratze-lanak egiten

laguntzea.
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Iraupena: 100 ordu
3.1. prestakuntza-atala
ITSAS TEKNOLOGIA: ITSASONTZIAREN ATALAK
Kodea: UF0794
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1298_1eko LB1, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin erlazionatutako itsasontziaren atalak, neurriak eta
gehigarriak deskribatzea.
EI1.1 Lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobrekin lotutako itsasontzi baten atalen izenak ezagutzea,
maniobrak bereiziz.
EI1.2 Itsasontziaren tamainak definitzea, eta itsas terminologiaren arabera bereiztea.
EI1.3 Itsasontzia lekualdatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko maniobretan erabiltzen diren gehigarriak aipatzea.
A2: Inguratzearekin, mantentzearekin eta arrantza-elementuak zamatzearekin erlazionatutako itsasontzi-atalak deskribatzea.
EI2.1 Inguratzearekin lotutako itsasontziaren urgaineko eta urpeko aldeen atalen izenak identifikatzea.
EI2.2 Itsasontziaren egituran eta azpiegituran mantentze- eta kontserbazio-lanak behar dituzten atalak hautematea.
EI2.3 Arrantza-elementuak itsasontzian duten kokalekuaren arabera zamatzearekin erlazionatutako atalak hautatzea.

Edukiak:
1. Itsas teknologia: itsasontziaren atalak
-

-

Atalen nomenklatura: Kroskoa, branka, txopa, popa, istribor, ababor, flotazio-marra, urpeko eta urgaineko aldea,
alboak, amulak, hegalak, kubierta, biltegiak, tanbutxuak, bizkarrarteak, sotoak, sabela eta sentina.
Neurriak: Luzera, zabalera, zutabea, edukiera, frankobordoa, sakonera, asentua, desplazamendua eta neurketa.
Egitura: Gila, bularra, korasta, zuakerrak, albo-indargarriak, luzerak, jobaltak, zutabeak, bragerrak, habeak,
karelak, trenkadak.
Gehigarriak: Eskubandak, pataskak eta bitak, aingurak, gindaxa (koroa, enbragea eta balazta), lema, helizea.
Inguratzea: Xurruak, hustubideak, zingoko zuloak eta iturriak, klaxona, lemoroa, idi-begiak, eskotilak, sabaileihoak, xukatzeko ponpak.
Zamatzea eta lotzea ezer ez erortzeko moduan.
Zingoko iturriak ixtea.

2. Itsasontziaren maniobretarako sokak eta kableak.
-

Oinarrizko kontzeptuak: finkoa, bihurgunea, sokamuturra eta begita.
Sokak eta kableak manipulatzea: biribilkatzea, txikotetatik lotzea eta josturak.
Korapiloak: kotea, buelta, laxa, txiripa, klabua, margarita, lastegia.
Soken eta kableen elementuak eta gehigarriak: poleak, gida-txirrikak eta txirrikak.
Kakoak. Aparailuak. Girgiluak. Itzulgartzak. Antzadilak. Tenkagailuak. Begi-torlojuak.

3.2. prestakuntza-atala
ARRANTZA-ELEMENTUAK PORTUAN ZAINTZEKO TEKNIKAK.
Kodea: UF0798
Iraupena: 40 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau

bat dator UC1298_1eko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-

burutzapenekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Itsasontziko atalei minioa eta pintura emateko teknikak aplikatzea, tratatu beharreko materialen konposizioa kontuan
hartuz.
EI1.1 Itsasontziaren mantentze-lanetan erabili ohi diren pintura- eta disolbatzaile-moten nomenklatura bereiztea, duten
aplikazioaren arabera.
EI1.2 Korrosioaren eragina jasan dezaketen itsasontziko atalak eta elementuak eta tratatzeko moduak identifikatzea,
desugertzeko, karrakatzeko edo pikatzeko metodoak kontuan hartuz.
EI1.3 Mantentze-lana egiten ari zaion material-mota ezagutzea, materialaren araberako aplikazioak kontuan hartuz.
EI1.4 Itsasontziaren mantentze-lanak egiteko kasu praktiko batean:
Pinturak aplikatzeko erabil daitezkeen sistemak deskribatzea, eta materiala behar bezala zaintzea pintatu
bitartean, dituen propietate eta ezaugarrien arabera.
Itsasontziaren atal jakin batzuetan minioa eta pintura aplikatzea.
A2: Korapiloen eta loroen mantentze- eta kontserbazio-lanetarako teknikak aplikatzea itsasontzian (portuan) eta biltegietan
(lehorrean), dituzten ezaugarrien arabera.
EI2.1 Korapiloak bereiztea, gartzia finkoa zein mugigarria, bai eta haien neurriak, klaseak, kontserbazioa, zama eta
mantentzea, marinelen ohiko prozedurak kontuan hartuz.
EI2.2 Korapiloetarako lan-tresnak eta haien erabilera erlazionatzea, sokak, mailetak eta loroak bereiziz egin beharreko
lanaren arabera.
EI2.3 Landu beharreko materiala —landare-zuntzak edo zuntz sintetikoak, metalikoak edo beste batzuk— ezagutzea,
dituen ezaugarrien eta portaeraren arabera.
EI2.4 Korapiloak eta loroak mantentzeko eta zaintzeko kasu praktiko batean, jostura bat egitea propilenozko estatxa
batean eta lorozko kable batean, marinelen ohiko prozedurei jarraituz.
A3: Lurreko biltegietako errespetuak identifikatzea, itsasontzian edozein behar sortzen denean lehenbailehen erabili ahal
izateko.
A3.1 Lurreko biltegian jasotako ordezkoak eta trepetxuak bereiztea, eta zerrendatuta eta lokalizatuta izatea.
A3.2 Ordezkoak identifikatzeko kasu praktiko batean, deskribatzea ordezkoak erosteko prozedura, hornitzeko denbora
maximoa eta minimoa eta, itsasontziaren arabera, altak eta bajak egiteko prozedurak.
A3.3 Ordezkoak beren ezaugarrien eta terminologia normalizatuaren arabera identifikatzea, bat etor daitezen beren
katalogazioarekin, kontuan hartuz segurtasun-irizpideak eta arriskuak prebenitzekoak.

Edukiak:
1. Gartziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak.
-

-

Gartzia: Gartzia-motak eta haien ezaugarriak
Sokak: Motak. Soken neurria. Konposizioa. Zuntzak: motak.
Sokak zaintzea:
Zamatzeko lekuen kondizioak (aireztapena, hezetasuna, tenperatura)
Produktu kaltegarriak (olioak, koipeak, pinturak) ez ditzaten uki saiatzea
Kableak: Motak.
Kableen neurria.
Konposizioa.
Ezaugarriak.
Kableak zaintzea:
Zamatzea.
Koipeztatzea eta babestea.

2. Maniobretako ekipoak mantentzea eta kontserbatzea.
-

Karga, deskarga eta maniobra:
Erabilitako baliabideak eta gailuak: Ezaugarriak.
Mantentze-lanetarako jarraibide orokorrak.
Aztertzea, koipeztatzea eta lubrifikatzea.

3. Itsasontziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak.
-

Garbitzeko eta kontserbatzeko metodoak:
Aurretratamendua
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-

-

-

-

Korrosioaren aurkako borroka (pinturak)
Kroskoa babestea (zink-anodoak)
Pinturak: Motak eta ezaugarri orokorrak (olio-pinturak, asfalto-pinturak, poliuretanoa)
Tresnak eta erremintak:
Garbitzekoak (zirristaketa-ekipoa, lixatzeko makina, txarrantxak eta errasketak)
Pintatzekoak (pistolak, eskuilak eta arrabolak)
Laguntzekoak (aldamioak)
Egurrezko itsasontzien tratamendua:
Kroskoaren garbiketa (lixatzea)
Urpeko aldearen garbiketa (lixatzea, ureztatzea eta lehortzea)
Kubiertaren prestakuntza
Azpiegituren prestakuntza
Pinturen aplikazioa
Altzairuzko itsasontzien tratamendua:
Kroskoaren hondar-zirristaketa (oxidoa kentzeko)
Pinturen aplikazioa
Beira-zuntzezko itsasontzien tratamendua:
Kroskoaren garbiketa (ur gezarekin garbitzea)
Arraildurak betetzea
Lixatzea
Osmosia

3.3. prestakuntza-atala
LAN-ARRISKUAK ETA INGURUMENEKOAK PREBENITZEA ITSASONTZIEI
PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIETAN
Kodea: UF0796
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1298_1eko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbideburutzapenekin, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Baliabide eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (itsasontzien segurtasunplanetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Baliabide 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 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.
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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, egoera onean izatea eta behar bezala 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 itsasontzia ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak
eramatea.

Itsasontziei portuan laguntzeko
jarduera osagarriak

A3: Itsasontzia portuan inguratzeko eta/edo lekualdatzeko kontuan hartu beharreko prebentzio-neurriak eta segurtasunirizpideak zerrendatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz, ahalik eta istripu gutxien gertatzeko.
EI3.1 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzeko maniobrak egitean erabiltzen diren norbera
babesteko ekipoak erlazionatzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak dioenari jarraituz.
EI3.2 Itsasontzia portuan inguratzean, pisuak mugitzean eta lekualdatzean gerta daitezkeen egoera arriskutsuak
deskribatzea, lan-arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituz.
EI3.3 Itsasontzia portuan inguratzeko, pisuak mugitzeko eta lekualdatzeko egoera simulatu batean: arriskuak
minimizatzeko kontuan hartu beharreko metodoak eta neurriak azaltzea, lan-arriskuak prebenitzeko legeak kasu
bakoitzerako zehazten duenari jarraituz.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
-

-

-

Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:
Lan-istripua.
Lanbide-gaixotasuna.
Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.
Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:
Lan-arriskuen prebentziorako legea.
Prebentzio-zerbitzuen araudia.
Irismena eta oinarri juridikoak.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.
Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak:
Estatuko erakundeak.
Autonomia-erkidego mailako erakundeak.

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa
-

-

-

-

-

-

-

Lanpostuarekin eta lantokiarekin zerikusia duten arriskuak:
Maila berean eta beste maila batera erortzea.
Objektu finko eta mugikorren aurkako kolpeak.
Sokekin eta kableekin zerikusia duten arriskuak: Kolpeak, harrapaketak, katigatzeak.
Prebentzio-neurriak:
Soken eta kableen ezaugarriak.
Erabilera- eta manipulazio-arau nagusiak.
Kargak eskuz manipulatzearekin zerikusia duten arriskuak:
Giharretako eta hezurretako lesioak.
Ebakidurak eta ziztadak.
Prebentzio-neurriak:
Lanaren antolamendua
Laguntza mekanikoen erabilera.
Manipulazio-arau oinarrizkoak.
Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.
Ekipoak eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.
Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
Neke fisikoa.
Neke mentala.
Lanean pozik ez egotea.
Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
Babes kolektiboa.
Banakako babesa.
Norbera babesteko ekipoak. Motak, ezaugarriak eta erabilera egokia, arriskuaren arabera.
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3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

4

Istripu-motak.
Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntzak. Sorospena. Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

4. prestakuntza-modulua
ITSASONTZIEI PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIEN
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0163
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Trepetxuak kargatzea et deskargatzea, haien segurtasuna eta eraginkortasuna bermatuko duten teknikak eta
prozedurak erabiliz.
EI.1 Kargatzeko eta deskargatzeko lanetan erabilitako gartzia identifikatzea, itsas terminologiari jarraituz.
EI1.2 Kargatzeko eta deskargatzeko lanetan erabilitako ekipoak eta baliabideak identifikatzea, bakoitzaren aplikazioa
bereiziz kasu bakoitzean.
EI1.3 Ohiko prozedurei jarraitzea trepetxuak mugitzeko erabili ohi diren sokekin lan egitean, erabili ohi den itsas
terminologia ulertuz.
A2: Itsasontzia lekualdatzeko maniobran parte hartzea, haren segurtasuna eta eraginkortasuna bermatuko duten ohiko itsas
prozedurei eta -teknikei jarraituz.
EI2.1 Itsasontziaren maniobrak egitean erabili ohi diren amarratze-elementuak, ekipoak eta itsas terminologia
ezagutzea.
EI2.2 Unamak biratzeko eta/edo askatzeko lanetan laguntzea gindaxarekin edo dibidietarekin, bakoitzaren erabilera
praktikoa bereiziz.
EI2.3 Unamei txikota atxikitzeko lanetan parte hartzea, gero unamak zutoinetan katigatzeko.
A3: Arteetan eta aparailuetan gertatzen diren matxura txikiak garbitzea, pikatzea, hariak ateratzea, muntatzea eta armatzea.
EI3.1 Arrantza-arte baten matxura txiki bat konpontzeko hari egokiak aukeratzeko prozesuari jarraitzea.
EI3.2 Arrantza-artearen atal hondatuak identifikatzea, eta haiek garbitzeko, pikatzeko eta ordezkatzeko lanetan
laguntzea.
EI3.3 Aparailu bat garbitzeko, pikatzeko eta hariak kentzeko teknikei eta prozedurei jarraitzea, konpondu edo
ordezkatu beharreko elementuak identifikatuz.
EI3.4 Aparailu bat konpontzen eta/edo muntatzen laguntzea, potxera subilarekin eta amu-jotzeekin lotzeko prozedurei
jarraituz.
A4: Itsasontziaren kroskoaren, kubiertako ekipoen eta segurtasun-ekipoen mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko
erabiltzen diren teknikak eta prozedurak aplikatzea.
EI4.1 Kubiertako ekipoak eta segurtasun-ekipoak koipeztatzen eta/edo lubrifikatzen laguntzea, mantentze-lanetako
eskuliburuetan jasotako prozedurei eta argibideei jarraituz.
EI4.2 Itsasontziaren atal eta elementu herdoilgarriak eta, beraz, tratamendua behar dutenak identifikatzea.
EI4.3 Pintatze-prozesuaren aurretratamenduan eta pinturaren aplikazioan parte hartzea, tresna eta/edo erreminta
egokiak erabiliz kasu bakoitzean.
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.
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EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5. Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak
1. Itsasontzi bat portuan lekualdatzeko eta amarratzeko maniobrak.
-

-

Gartzia, kargatzeko eta deskargatzeko lanetan.
Sokak, kableak eta haien gehigarriak banatzea eta erabiltzea itsasontzian.
Kargatzeko eta deskargatzeko lanetarako baliabideak aukeratzea.
Karga amarratzeko eta manipulatzeko elementuak erabiltzea.
Maniobretako lanak identifikatzea: Unamak estutzea eta laxatzea, soka kiribiltzea, finkatzea, begizta zutoinean
sartzea, biratzea, alatzea, eustea, tenplatzea, zabaltzea, laxatzea, jaistea, txikota atxikitzea, katigatzea eta
deskatigatzea.
Itsasontzia lekualdatzeko eta amarratzeko maniobra-mota aukeratzea.

2. Arrantza-arteen eta -aparailu txikien matxurak aztertzea, garbitzea, muntatzea eta konpontzea.
-

Arrantza-arteak konpontzeko behar diren hariak hautatzea.
Atal eta elementu hondatuak detektatzea eta aztertzea.
Oihal hondatuak garbitzeko, konpontzeko eta ordezkatzeko prozedura.
Aparailuak konpontzeko, garbitzeko eta muntatzeko elementuak aukeratzea.
Elementu hondatuak detektatzea eta aztertzea.
Aparailuak garbitzeko, pikatzeko eta uretan eragiteko prozesua.

3. Itsasontziaren eta haren elementuen mantentze- eta kontserbazio-lanak .
-

Kargatzeko eta deskargatzeko maniobretarako ekipoak aztertzea, koipeztatzea eta lubrifikatzea:
Erabilerari eta mantentzeari buruzko jarraibideak eta gomendioak.
Itsasontziaren atal herdoilgarriak detektatzea eta aztertzea.
Itsasontziaren atalak garbitzea eta prestatzea, gero pintatzeko.
Pinturen aplikazioa

4. Itsasontzia kargatzeko eta deskargatzeko maniobretako arriskuen prebentzioa.
-

Lan-eremuekin lotutako arriskuak.
Sokekin eta kableekin lan egitearen arriskuak:
Kargen manipulazioarekin lotutako arriskuak
Babes-ekipoen azterketa.

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.
Arriskuak prebenitzeko 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
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
PRESTAKUNTZAMODULUA

ESKATZEN DEN LANBIDE-ESPERIENTZIA
BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•

•

MF1296_1:
Itsasontziaren maniobra,
portuan dagoenean

•
•
•
•

•

•

•

MF1297_1
Arrantza-elementuen
mantentze- eta
konponketa-lanak
portuan

•
•

•

•

•

MF1298_1
Itsasontziaren
mantentze- eta
kontserbazio-lanak

•
•
•
•

•

Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Merkataritza-itsasketako kapitaina
Merkataritza-itsasketako pilotua
Arrantza-kapitaina
- Nabigazioko, arrantzako eta itsas
garraioko goi-mailako teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko arrantzako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.

1 urte

3 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Arrantza-kapitaina
Nabigazioko, arrantzako eta itsas
garraioko teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko arrantzako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.

1 urte

3 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Merkataritza-itsasketako kapitaina
Merkataritza-itsasketako pilotua
Arrantza-kapitaina
Nabigazioko, arrantzako eta itsas
garraioko teknikaria eta goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko arrantzako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Jarduera osagarrietarako praktikatailerra, itsasontzia portuan
dagoela

150

150

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M.

2. M.

3. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

Jarduera osagarrietarako praktikatailerra, itsasontzia portuan
dagoela

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Jarduera osagarrietarako praktika-tailerra,
itsasontzia portuan dagoela

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ikus-entzunezko ekipoak
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakaria
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Kableak, sokak, estatxak, kalabroteak, txikotak, eslingak,
girgiluak. Lema, garabiak, gindaxa, dibidieta, makinillak,
jiragorak, polipastoak, gida-txirrikak.
− Orratzak, maila-moldeak, haga, metroa, maila-galga, guraizeak,
labanak, aliketak, hariak, sokak, oihalak, flotagailuak, buiak,
itzulgartzak, amuak, amu-harriak, berunak, kortxoak, kanpaiak,
arlingetarako gomazko elementuak, kabiliak, seboa, antzadilak,
barailak, aliketak. Olioak, oihalak eta gantzak.
− Gurdiak, orgak, jasogailuak. Inbentarioetarako liburuak eta
oharrak. Harien eta kableen katalogoak. Arrantza-hiztegia.
− Errasketak, eskuilak, pinturak, disolbatzaileak, olioak, oinarrizko
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arotzeria. Eskularruak, kaskoak, betaurrekoak, arropa,
oinetakoak.

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik.
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