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IZENA 
INDUSTRIA ETA LABORATEGI KIMIKOETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK ETA BILTEGIKO ERAGIKETAK 
 

KODEA 
QUIE0308 

 
LANBIDE-ARLOA 
Kimika. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Prozesu kimikoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI405_1 Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa osagarriak eta biltegiko eragiketak (2008ko uztailaren 11ko 
1179/2008 ED). 
  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Produktu kimikoak kanpotik hartzearekin, biltegiratzearekin eta haien barne-hornidurarekin erlazionatutako oinarrizko 
eragiketa osagarriak egitea, bai eta laborategiko eginkizun sinpleekin lotutako eragiketak eta prozesu kimikoko ohiko 
eragiketak ere, argibideei jarraituz eta, hala badagokio, eragiketak gainbegiratuz, ezarritako prozedurak errespetatuz eta 
enpresak araututako segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko neurriak betez. 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
---- UC1310_1: Produktu kimikoak erabiltzen diren materialak, ekipoak eta instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko 

eragiketak egitea.  

---- UC1311_1: Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak biltegiratzeko eragiketak egitea. 

---- UC1312_1: Industria kimikoko eta kidekoetako laborategietan eta prozesuetan oinarrizko eragiketa osagarriak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek enpresa kimikoetan, laborategiko arloetan, ekoizpen-instalazioetan, instalazio osagarrietan eta 
biltegietan egiten du lan. Goi-mailako teknikari baten argibide zehatzei jarraituz eta ezarritako prozeduren arabera 
egiten du lan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Oinarrizko kimika: Petrolioaren fintzea, petrokimika, gasak, kimika ez-organikoa, kimika organikoa, ongarriak, kimika 
fina, lehengai plastikoak, kautxu sintetikoa, pigmentu eta zuntz sintetikoak, papera, ehunak eta abar fabrikatzeko 
zelulosa-oreak. 
Kimika transformatzailea: Farmaziako produktuak eta kidekoak, pinturak, bernizak, lakak, itsasgarriak, inprentako 
tindagaiak, argazki-material sentikorra, olio esentzialak eta substantzia aromatikoak, ehun- eta larru-industriarako 
kolak eta gelatinak, xaboiak, detergenteak, lixibak, lehergaiak, argizaria eta parafinak, papera, kartoia eta haien 
eratorriak, produktu polimerikoak eta haien eratorriak. 
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Beste sektore batzuk: produktu kimikoen, farmazeutikoen eta antzekoen banaketa-sektorea; laborategiak eta 
ikerketa-zentroak dituzten sektoreak; industria kimikoko substantzien ekoizpena edo eraldaketa.  

 
Lanbideak edo lanpostuak 
Sendagaien biltegiko laguntzailea. 
Garapen-laborategiko laguntzailea. 
Ekoizpen-lerroko laguntzailea. 
Industria kimikoko prozesuen laguntzailea. 
Farmaziako produktuen eta antzekoen biltegiko laguntzailea. 
Ikerketa eta esperimentazioko laborategiko laguntzailea. 
Laborategiko instalazio, gailu eta materialen garbiketako eta desinfekzioko laguntzailea. 
Instalazio kimikoetako, energia-instalazioetako eta zerbitzu osagarrietako laguntzailea. 
Produktu kimikoen biltegiko laguntzailea. 
Hondakin-instalazioen laguntzailea. 
Urak tratatzeko instalazioko laguntzailea. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1310_1 
Garbiketa eta desinfekzioa laborategi eta 
industria kimikoetan. 

50   

MF1311_1 
Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak 
biltegiratzeko eragiketak.  

80   

MF1312_1 
Oinarrizko eragiketa osagarriak industria 
kimikoko eta kidekoetako laborategi eta 
prozesuetan. 

90   

MP0144 
Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa 
osagarrietako eta biltegi-eragiketetako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80   

Iraupena, guztira 300 
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1. gaitasun-atala 
PRODUKTU KIMIKOAK ERABILTZEN DIREN MATERIALAK, 

EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK GARBITZEKO ETA 
DESINFEKTATZEKO ERAGIKETAK EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

PRODUKTU KIMIKOAK ETA HAIEI LOTUTAKOAK 
BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK EGITEA  

 
3. gaitasun-atala 

INDUSTRIA KIMIKOKO ETA KIDEKOETAKO LABORATEGIETAN 
ETA PROZESUETAN OINARRIZKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

EGITEA  
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1. gaitasun-atala:  
PRODUKTU KIMIKOAK ERABILTZEN DIREN MATERIALAK, EKIPOAK 
ETA INSTALAZIOAK GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA 

 

Kodea: UC1310_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jasota dauden arauei eta prozedurei jarraituz, dagozkion zikinkeria-iturrietan eta eremuetan jardutea, erabili behar 

diren garbiketa- edo desinfekzio-sistemak erabiliz. 

BI1.1. Lan-eremuari dagozkion materialak, ekipoak eta ontziak zikinkeria-iturri posible gisa antolatzen dira. 

BI1.2. Lan-eremuak dagokien zailtasun-mailaren eta eskakizun-mailaren arabera antolatzen dira. 

BI1.3. Garbiketako eta desinfekzioko materialak eta sistemak ekipoen eta materialen erabilera-maiztasunari doituz 

antolatzen dira jarduerak. 

BI1.4. Behar ez diren objektuen eta substantzia kimikoen edukiontziak prozeduren arabera prestatzen dira, toki 

egoki batean. 

BI1.5. Garbiketa-sistema fisikoak, kimikoak eta bestelakoak ezarritako protokoloen edo argibideen arabera 

hautatzen eta aplikatzen dira, haien existentzia eta egoera egiaztatuz. 

BI1.6. Garbiketako kontrol-fitxak edo antzekoak betetzean, detektatutako anomaliak jakinarazten zaizkio 

arduradunari, hala badagokio. 

LB2: Materialak, tresneria, ekipoak eta instalazioak erabiltzeko garbitasun- eta desinfekzio-egoera egokian mantentzea, 

argibideei jarraituz. 

BI2.1. Behar ez diren materialak eta substantziak berariaz prestatutako edukiontzietara botatzen dira. 

BI2.2.  Lokal, ekipo eta elementuen garbiketa eta, hala badagokio, higienizazioa eta desinfekzioa, bai eta haien 

mantentze-lanak ere, argibideen arabera dagozkien baliabideekin egiten dira. 

BI2.3. Egiaztatzen da instalazioen eta materialen garbitasun- edo desinfekzio-egoera bat datorrela ezarritako 

espezifikazioekin, eta kontrol-orrietan erregistratzen da. 

BI2.4. Laneko arropa eta norbera babesteko ekipoak (NBEak) erabiltzen diren produktu kimikoei eta, hala 

badagokio, produktu biologikoei dagokienaren arabera erabiltzen dira. 

BI2.5. Inbentario-eragiketak segurtasun-argibide eta -arauen arabera egiten dira. 

LB3: Isurien ondorioz sortzen diren istripu-egoerak, arriskua saihesteko berehalako ekintza behar dutenak, prebenitzen 

laguntzea. 

BI3.1. Istripuz isur daitezkeen substantzia kimikoak maneiatzen diren puntu kritikoak argibideei eta protokoloei 

jarraituz kontrolatzen dira. 

BI3.2. Garbiketako material espezifikoak toki egokietan gordetzen dira, segurtasun-protokoloetan aurreikusitako 

kantitateetan. 

BI3.3. Egiaztatzen da edukiontziek eta bidoiek ez dutela ezarritako kantitatea gainditzen, eta haiek berritzeko 

aurreikuspena egiten da, ezarritako helburuak betetzeko. 

BI3.4. Pasabideak, irteerak eta bideak berrikusi egiten dira, oztoporik ez dutela bermatzeko eta une oro zailtasunik 

gabe erabili ahal izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Segurtasun-, kalitate- eta ingurumen-arauak. Arrisku bereziko garbiketa-eragiketetarako —hala nola makinak garbitzea 
eta produktu arriskutsuen isuriak— jarduera-arau espezifikoak. Norbera babesteko ekipoak. Garbiketa-makinak. 
Garbiketarako produktuak. Segurtasun-fitxak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Kontrol-fitxa beteak. Erabilera-egoera egokian dauden ekipoak, tresnak, materialak eta instalazioak. Lan-eremuko 
materialak, ekipoak eta ontziak garbitzea eta/edo desinfektatzea. Gauzatutako prebentzio-jarduerak, arriskuari doituak, 
argibideei jarraituz eginak.  

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipoak, eremuak eta instalazioak erabiltzeko informazioa, eta garbitu behar den eremuko prozesu kimikoen 
informazioa. Izan daitezkeen bateraezintasun kimikoei buruzko informazioa. Garbitu behar diren eremu eta 
instalazioetako planoak. Garbitzeko erabiltzen diren produktuek eragiten dituzten arriskuak. Izan daitezkeen 
bateraezintasun kimikoei buruzko informazioa. Garbitzeko erabiltzen diren produktuek eragiten dituzten arriskuak. 
Norbera babesteko ekipoen erabilerari buruzko informazioa. Garbiketari buruz ezarritako informazioa, prozedurak eta 
erregistroak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
PRODUKTU KIMIKOAK ETA HAIEI LOTUTAKOAK BILTEGIRATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA 

 

Kodea: UC1311_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Barneko eta kanpoko hornitzaileek hornitutako material eta produktu kimikoak hartzea eta, hala badagokio, hartzen 

laguntzea, ezarritako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraituz. 

BI1.1. Material eta produktu kimikoen ezaugarriak eta kantitateak etiketatzen dira, eta haiek eragiten duten arriskua, 

bateraezintasuna, haiek biltegiratzeko betekizunak eta abar kodetzen dira. 

BI1.2. Harreren dokumentazioa eta adostasuna egiaztatzen dira, bai eta biltegian sartzeko argibideekin bat datozela 

ere. 

BI1.3. Ezarritako segurtasun-kondizioetan egiten dira deskargatzeko eragiketak, eta egiaztatzen da aurreikusitakoak 

direla. 

BI1.4. Edukiontzi edo ibilgailu zigilatuak jasotzean, dagokion pertsonak zigiluak kentzen dituenean egiten dira 

deskargatzeko eragiketak. 

BI1.5. Gaiak jasotzean arriskua sor dezakeen anomaliaren bat gertatuz gero, identifikatu egiten da, eta berehala 

jakinarazten zaio arduradunari. 

LB2: Produktu kimikoak eta bestelako materialak ordenatzea, sailkatzea eta biltegiratzea, kalitate-, segurtasun- eta 

ingurumen-arauei jarraituz. 

BI2.1. Materialak eta produktuak identifikatzeko, kodetzeko, sailkatzeko, kokatzeko, zamatzeko eta pilatzeko 

eragiketak argibideei jarraituz egiten dira. 

BI2.2. Garbiketako hondakinak eta sortzen diren ontzien eta bilgarrien materialen hondakinak argibideen arabera 

sailkatzen dira, eta bateraezintasun kimikoaren arabera aurreikusitako edukiontzietan uzten dira. 

BI2.3. Inbentario-eragiketak eguneratzeko eta kontrolatzeko argibideen arabera eta segurtasun-arauei jarraituz 

egiten dira. 

BI2.4. Biltegiko segurtasun-egiaztapenak protokoloei jarraituz egiten dira, argibideetan ezartzen den 

maiztasunarekin. 

BI2.5. Instalazioetan, salgaietan, makinetan eta abarrean detektatzen den anomalia edo desbideratze oro doitasunez 

jakinarazten zaio eremuko arduradunari. 

LB3: Produktu kimikoak eta bestelako materialak prestatzea eta entregatzea, kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-arauei 

jarraituz. 

BI3.1. Egiaztatzen da kargatu behar den ibilgailuak kargatu behar diren produktu kimikoei dagozkien betekizunak eta 

argibidetan jasotakoak betetzen dituela. 
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BI3.2. Kargatu aurretik kargak, eskaerak edo sortak prestatzeko eragiketak Logistika sailaren, edo baliokidearen, 

aginduen arabera egiten dira (kantitateak, etiketak, paletetan antolatzea, erregistroa eta abar). 

BI3.3. Kargatzeko eragiketa kasu bakoitzean ezarritako segurtasun-kondizioetan eta argibideetan jasotako 

baliabideak erabiliz egiten da, eta salgaiak, ibilgailua eta instalazioak hondatzea saihesten da. 

BI3.4. Materialak argibideen arabera kargatzen dira, eta aurreikusitako segurtasun-neurriak tartekatzen dira, karga 

lekuz aldatzea eta hondatzea eragozteko.  

BI3.5. Salgai arriskutsuak edo araudi bereziko salgaiak garraiatzeko kasuetan, baimenak egiaztatzen dira, bai eta 

salgaiei dagokien identifikazio-plakak jarrita daudela ere. 

BI3.6. Kasu bakoitzean aplikatu behar diren arauekiko detektatzen diren desbideratzeak behar den unean eta 

moduan jakinarazten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Transpaletak eta kargak maneiatzeko sistemak (eskuzkoak eta autopropultsatuak). Uhal garraiatzaileak. Banagailu 
automatikoak edo eskuzkoak. Baskulak, galiboak, termometroak, manometroak, gas sukoien detektagailuak. 
Etiketatzeko makinak, kode-inprimagailuak, kode-irakurgailuak, eskanerrak. Garbigarri gisa erabil daitezkeen produktu 
kimikoak. Biltegia kudeatzeko berariazko programa informatikoak, datuak sartzeko eta lortzeko erabiltzen direnak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Gai-harrerak, deskargak, biltegiko barneko mugimenduak, bidalketak. Salgai identifikatua, kontrolatua eta dokumentatua. 
Operazio eta mugimenduen erregistroa. Inbentario eguneratua eta kontrolatua. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garraiatzeko eta altxatzeko erremintak erabiltzeko eskuliburuak. Produktuen segurtasun-fitxak. Biltegiko segurtasun-
arauak. Larrialdi-plana. Biltegiko eta salgaien kontrol erregularreko zerrendak. Biltegiratzeko aginduak. Txandakatzeko, 
blokeatzeko, koarentenarako eta abarrerako argibideak.  Harrera- eta bidalketa-planak. Emate-agiriak, erregistroak eta 
harrera-txostenak. Gorabeheren txostenak. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
INDUSTRIA KIMIKOKO ETA KIDEKOETAKO LABORATEGIETAN ETA 
PROZESUETAN OINARRIZKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC1312_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Industria kimikoko eta kidekoetako prozesuetako oinarrizko tresnak eta ekipoak erabiltzea, norbaitek 

gainbegiratuta, prozesuan behar bezala funtzionatzeko kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraituz. 

BI1.1. Ekipoak muntatzeko eragiketak dagokien prozeduraren arabera, nagusi hurrenaren jarraibideen arabera eta 

prozesuan behar bezala funtzionatzeko bete behar diren kalitate-, segurtasun- eta ingurumen- arauei jarraituz egiten 

dira. 

BI1.2. Ekipoak eta tresnak deskribatutako metodoaren arabera erabiltzen dira, kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-

arauei jarraituz. 

BI1.3. Ekipo eta tresnen mantentze-lanetan laguntzea, bai eta ustekabeko isuri edo jarioetan ere, deskribatutako 

metodoei eta nagusi hurrenaren aginduei zehaztasunez jarraituz. 

BI1.4. Erregistroak, kontrol-buletinak eta jakinarazpenak anomalien berri emateko igortzen dira. 
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LB2: Industria kimikoko eta kidekoetako prozesuen ohiko eta oinarrizko eragiketak egitea, protokoloetan jasotako 

kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraituz. 

BI2.1. Ekipoak eta ontziak behar bezala erabiltzen dira, esleitutako eragiketak egiteko. 

BI2.2. Eragiketa-eremuak garbitasun-egoera ezin hobean mantentzen dira, aginduei jarraituz. 

BI2.3. Ustekabeko isurien edo jarioen kasuan, lehendik ezarritako argibideei jarraitzen zaie, eta kaltetutako eremua 

leheneratzen da. 

BI2.4. Egindako lanak ezarritako euskarrian idatziz jasotzen dira. 

BI2.5. Oinarrizko eragiketak eta transformazio-eragiketak jasotako argibideei jarraikiz eta segurtasun- eta 

ingurumen-arauei jarraikiz egiten dira. 

BI2.6. Mantentze-lan errazak jasotako argibideei jarraikiz eta segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraikiz egiten dira. 

LB3: Erreaktiboak, laborategiko materialak eta gero analisia egiteko laginak jasotzea eta sailkatzea, nagusi hurrenaren 

argibide zehatzei jarraituz. 

BI3.1. Egiaztatzen da jasotako produktua edo materiala bat datorrela hornidura-aginduekin, nagusi hurrenaren 

aginduei jarraituz. 

BI3.2. Jasotako materialak eta produktuak argibideei jarraituz sailkatzen eta biltegiratzen dira. 

BI3.3. Materialen eta erreaktiboen gutxieneko izakinak daudela jakinarazten da, falta dena osatu behar balitz. 

BI3.4. Laborategiko materialen eta erreaktiboen harrera eta biltegiratzea segurtasun-, ordena- eta garbitasun-arauei 

jarraituz egiten dira, eta ezarritako zehaztasunaren arabera erregistratzen dira, nagusi hurrenaren argibideen 

arabera.  

LB4: Erreaktiboak prestatzen laguntzea, jasotako lan-aginduari jarraituz. 

BI4.1. Egiaztatzen da abiapuntuko erreaktiboak bat datozela lan-aginduaren espezifikazioekin. 

BI4.2. Prestaketa-jarraibideetan (neurtzea, pisatzea, nahastea, arrasean jartzea), aurrez ezarritako segurtasun-, 

ordena- eta garbitasun-arauak aplikatzen dira. 

BI4.3. Prestatutako erreaktiboa ezarritako irizpideen arabera behar bezala identifikatzen dela bermatuz ontziratzen 

eta etiketatzen da. 

BI4.4. Egindako lanak dagokion euskarrian idatziz jasotzen dira, lanen espezifikazioen arabera. 

BI4.5. Sortzen diren hondakinak segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraituz tratatzen eta ezabatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Dagokion mailari egokitutako balantzak, baskulak, bolumena neurtzeko tresnak eta gailuak, kontagailuak eta 
dosifikagailuak. Materien tratamenduko eta prestaketako oinarrizko eragiketetarako gailuak eta tresnak. Produktu 
kimikoak biltegiratzeko ontziak (ontziak, zakiak, bidoiak eta abar), nahasgailuak eta irabiagailuak. Norbera babesteko 
elementuak eta babes kolektiboko elementuak (NBEak, harguneak, alarma-sistemak eta abar). Paketatzaileak, 
espantsio-junturak eta -hauspoak. Emari-, maila-, tenperatura- eta presio-neurgailuak. Datuak sartzeko ekipo 
informatikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu kimikoak argibideen arabera prestatuta, paketatuta eta egokituta. Mantentze-lan osagarriak. Lanen buletinak 
eta erregistroak. Jarduera-eremu espezifiko garbiak eta desinfektatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Segurtasun-eskuliburuak eta segurtasun-arauak. Ingurumena babesteko arauak eta prozedurak. Larrialdi-egoeretan 
jarduteko plana. Norbera babesteko ekipoen erabilera-gomendioak eta -argibideak; lanpostuko arrisku-fitxak. Ezarritako 
inprimakiak eta formularioak. Instalazioak eta ekipoak garbitzeko sistemak eta produktuak. Prebentziozko mantentze-
lanak egiteko eskuliburuak. Material, produktu eta lehengaien segurtasun-fitxak. Instalazioen planoak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA LABORATEGI ETA INDUSTRIA 
KIMIKOETAN 

 
2. prestakuntza-modulua:  

PRODUKTU KIMIKOAK ETA HAIEI LOTUTAKOAK BILTEGIRATZEKO 
ERAGIKETAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OINARRIZKO ERAGIKETA OSAGARRIAK INDUSTRIA KIMIKOKO ETA 
KIDEKOETAKO LABORATEGI ETA PROZESUETAN 

  
4. prestakuntza-modulua:  

INDUSTRIA ETA LABORATEGI KIMIKOETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAKO ETA BILTEGI-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

2 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA LABORATEGI ETA INDUSTRIA 
KIMIKOETAN  

 

Kodea: MF1310_ 1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1310_1: Produktu kimikoak erabiltzen diren materialak, ekipoak eta 

instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak egitea. 
 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laborategi eta industria kimikoetako material, tresna, ekipo eta eremuetako zikinkeria ezabatzeko erabiltzen diren 

garbiketa-ekipoak eta -produktuak identifikatzea, bai eta ezarritako protokoloen arabera eta nagusi hurrenaren argibideei 

jarraituz erabiltzean haiek dituzten ezaugarriak, funtzioak eta izan ditzaketen aukerak ere. 

EI1.1 Eremu, material eta ekipoetan dauden zikinkeria-iturrien ezaugarriak zehaztea, garbitzeko dituzten aukeren 

arabera. 

EI1.2  Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, garbiketa-produktua hautatzea zikinkeria-motaren eta garbitu 

behar den ekipoaren arabera. 

EI1.3 Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, hondakinak ezabatzeko erabiltzen diren produktuak eta 

garbiketa-ekipoak eta edukiontziak toki eta egoera egokietan daudela egiaztatzea. . 

EI1.4. Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, erabiltzen diren produktu-motetarako egokiak diren lan-arropak 

eta babes-ekipoak erabiltzea. 

 

A2: Garbiketa-jarduera espezifikoak egitea premia-motaren arabera eta pertsonek, ekipoek eta instalazioek izan dezaketen 

arriskuaren arabera, ezarritako protokoloei jarraituz eta lan-egoera desberdinetarako behar diren higiene- eta prebentzio-

neurriak hartuz. 

EI2.1 Laborategi eta industria kimikoetako eremuak, ekipoak eta materialak garbitzea, kasu bakoitzerako araudiak 

ezartzen duen maiztasuna betez. 

EI2.2 Ustekabeko gertakari batean egiten diren premiazko jarduerak eta aurretiaz ezarritako garbiketa-planak bereiztea. 

EI2.3 Antolamendu-irizpide egokiak aplikatzea, pertsonak eta makinak igarotzen diren tokietan garbiketako ekipo eta 

tresnak traban egon ez daitezen.  

EI2.4 Pertsonak, ekipoak eta instalazioak arriskuan jar ditzaketen ustekabeko isuriak ezabatzeko berariazko material eta 

ekipoak erabiltzea. 

EI2.5 Egindako jarduerei eta material-inbentarioari dagozkien erregistroak betetzea. 

 

A3: Ingurumeneko prebentzio neurriak aplikatzea hondakinak biltzeko ontzi desberdinak erabiliz, ezabatu behar diren 

hondakinen eta araudiaren arabera. 

EI3.1 Hondakin-motak bereiztea, eta edukiontzi egokiarekin eta ezabatzeko sistemarekin lotzea. 

EI3.2. Edukiontzien egoera egiaztatzea, kontrolik gabeko isuriak eta jarioak saihesteko. 

EI3.3 Ingurumen-kudeaketako arduradunari jakinaraztea ezabatzen diren hondakinak kudeatzaile baimendu batek 

eraman behar dituela. 
 
 

Edukiak: 

1. Garbiketa-prozedurak eta -motak. 
- Zikinkeriaren kontzeptua, definizioa eta motak  

• Oinarrizko kontzeptuak 

• Zikinkeria-motak 

� Zikinkeriaren egoera Zikinkeriaren izaera eta jatorria 

� Zikinkeria gainazalari zenbatean atxikitzen zaion 

� Industria kimikoan erabili ohi diren materialak. 

1 
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- Detergentziaren mekanismoa. Bustitzea. Zikinkeriaren desplazamendua. 

- Hotzeko eta beroko garbiketa. Uraren kalitatea. Garbiketaren tenperatura.  

- Garbiketaren prozedura fisikoak eta kimikoak: xurgapen-, absortzio- eta abrasio-sistemak. 

- Garbiketa ingurune urtsuan eta disolbatzaileak erabiliz. 

- Zikinkeria minimizatzeko eragiketa osagarriak. 

- Garbiketaren sailkapena. 

• Ohiko garbiketak eta mantentze-lanetakoak. 

• Garbiketa bereziak: desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak hiltzea eta arratoiak hiltzea. 

- Produktu desinfektatzaileen ezaugarri orokorrak: identifikazioa, erabilerak, abantailak eta eragozpenak, toxikotasuna 

eta abar. 

- Garbiketaren eta desinfekzioaren konbinazioa. 

- Garbitzeko ekipoak eta produktuak. 

• Detergenteen osagaiak. Jokatzen duten papera eta ekintza. 

• Ekipoen korrosioa. Aluminio-aleazioak. Altzairu herdoilgaitzak.  

• Garbiketarako ekipamendua. 

2. Garbiketa-eragiketen antolamendua eta erregistroa 
- Erregistro-sistemak. Garbitzeko ezarritako protokoloak. 

- Garbiketa- eta desinfektatze-programak. 

- Garbiketa- eta desinfektatze-programaren kontrola eta monitorizazioa. 

- Garbiketa-jardueretako erregistroak eta kontrol-fitxak. 

3. Segurtasuna eta ingurumena garbiketa-eragiketetan 
- Garbiketa-produktuen oinarrizko bateraezintasunak. 

- Segurtasuna hauen erabileran: 

• Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak. 

• Lan-ekipoak eta norbera babesteko ekipoak. 

• Garbiketa-ekipoak eta -produktuak erabiltzeagatiko arriskuak. 

- Ustekabeko isurietarako material espezifikoak. 

- Hondakinak biltzeko sistemak. 

- Ustekabeko isuriak edo jarioak gertatzean kontuan izan behar diren erreferentziazko arauak eta argibideak. 

Ustekabeko isurietako larrialdi-planak. 

- Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketetan erabiltzen diren produktu kimikoen segurtasun-fitxak. 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PRODUKTU KIMIKOAK ETA HAIEI LOTUTAKOAK BILTEGIRATZEKO 
ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF1311_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1311_1: Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak biltegiratzeko eragiketak 

egitea. 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Hornitzaileek ekartzen dituzten materialak (erreaktiboak, produktu kimikoak, egokitzapen-produktuak eta orokorrak) 

hartzeko definitutako urratsak aplikatzea; aurreikusitako erregistroak betetzea eta dagokien segurtasuna kontuan hartuta 

identifikatzeko eta etiketatzeko eragiketak egitea. 
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EI1.1 Harrera egin behar zaien produktuak identifikatzea, haien egoera fisikoaren, aurkezpenaren eta biltegiratze-

baldintzen arabera. 

EI1.2 Egiaztatzea jasotako materiak lehen egindako eskaerari dagozkionak direla, bai kantitateari bai kalitateari 

dagokienez. 

EI1.3 Jasotako materialen eta ontzien egoeran detektatutako desbideratzeen berri ematea, bai eta haiek biltegiratzeko 

dauden aukeren berri ere. 

EI1.4. Garraiolariaren dokumentazioarekin alderatuz, eskatutakoa harekin bat datorrela egiaztatzea eta erregistroak 

betetzea. 

EI1.5 Jasotako materialak etiketatzeko eragiketak egitea, argibideei jarraituz. 

A2: Materialak, produktu kimikoak eta bestelakoak sailkatzea, antolamenduko eta ordenako irizpideei jarraituz; biltegiko eta 

salgaien ohiko segurtasun-egiaztapenak egitea, ezarritako prozedurari jarraituz. 

EI2.1 Jasotako material-mota bakoitzari, argibideen arabera, dagokion kokapena identifikatzea. 

EI2.2 Egiaztatzea lekua badagoela eta tokia produktuen ezaugarrien arabera eta aurreikusitako errotazioaren arabera 

egokia dela. 

EI2.3 Jasotako materialak dagokien tokietan biltegiratzea. 

EI2.4 Produktu kimiken biltegiko ohiko segurtasun-egiaztapenak eta ezarritako maiztasunaz beste egiaztapen batzuk 

egitea, eta hautematen diren anomaliak jakinaraztea. 

A3: Ezarritako argibideen arabera eskaerak prestatzea, pertsonen, salgaien, instalazioen eta ekipoen arriskuak saihesteko 

baliabide egokiak erabiliz. 

EI3.1 Kargak prestatzeko eragiketak egitea, eskaeraren jarraibideen arabera, eta pertsonen, salgaien, instalazioen eta 

ekipoen arriskuak saihesteko baliabide egokiak erabiliz. 

EI3.2. Biltegitik zer material ateratzen den jasotzen duen erregistroa betetzea, eta haien faltak osatzeko beharraren berri 

ematea. 

EI3.3 Egiaztatzea eskaera toki eta kondizio egokietan geratzen dela, entregatu arte. 

EI3.4 Egiaztatzea prestatutako salgaiak bat datozela eskaeraren erreferentziekin. 
 
 

Edukiak: 

1. Biltegian erabiltzen den dokumentazioa.  
- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 

- Materia kimikoen harrerari eta biltegiratzeari buruzko dokumentazioa, euskarriak eta erregistroa.  

- Salerosketa-dokumentuak: eskaera, emate-agiria eta faktura. 

- Beste dokumentu batzuk: garraio-gutunak, argibide idatziak, egiaztapen-orriak eta abar. 

- Eskaerak prestatzeko erabiltzen den oinarrizko operatiba eta dokumentazioa. 

2. Dokumentazio- eta eskaera-erregistroa. 
- Datuak sartzeko, lortzeko eta kontsulta errazak egiteko, oinarrizko erabiltzaile-mailako informatika. 

- Produktuak identifikatzeko eta lokalizatzeko sistemak. 

- Produktuen eta salgaien kodifikazio eta etiketatze automatikoa eta eskuzkoa. 

- Produktuaren egiaztapena. Eskaeraren erregistroa eta egiaztapena. 

3. Eskaeren prestaketa 
- Kontuan hartu beharrekoak.  

- Produktu-motak, eskaera-motak, eskaera-unitatea eta bilgarria. 

- Eskaera-unitatearen optimizazioa eta eskaera prestatzeko denbora. 

- Eskaerak prestatzeko metodoak: eskuzkoa, erdiautomatikoa eta automatikoa. 

- Eskaerak prestatzeko ohiko ekipoak eta baliabideak. 

- Eskaera-unitateko produktuen kokapena eta antolamendua. 

- Eskaeraren amaiera: Garraiatzeko edo entregatzeko aurkezpena eta paketatzea. 

- Eskuzko paketatzea eta mekanikoa. Paketatze-material eta -ekipoen erabilera. 

4. Biltegiratze-prozedurak. 
- Biltegia diseinatzeko oinarrizko printzipioak: kontzeptua eta funtzioak. 

- Produktu kimikoen biltegietako antolamendua.  

• Eremuen, lantokien eta salgai-fluxuen antolamendua.  

• Biltegi-motak, tamainaren, produktu-moten edo funtzioen arabera. 
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- Biltegiko prozesu eta eragiketa osagarriak.  

• Salgai- eta informazio-fluxuak. 

- Salgaiak hartzeko eta bidaltzeko eragiketak. 

• Egokitzapeneko materialak eta lehengaiak. 

• Salgaiak izaeraren eta arriskuaren arabera —arrisku kimikoan zehaztutakoaren arabera— kokatzeko baldintza 

orokorrak. 

• Produktu kimikoak ordenatzeko, sailkatzeko eta biltegiratzeko sistemak: teknika, ekipoak eta dokumentazioa. 

- Barne-garraioaren baldintzak. 

- Biltegiko eragiketa osagarrietako ekipoen eta baliabideen erabilera. 

- Salgaiak manipulatzeko, biltegiratzeko eta garraiatzeko unitateak. 

- Biltegian instalazioak eta ekipoak erabiltzeko prozedurak. 

• Karga paletizatzea. 

• Manutentzioa: oinarrizko kontzeptuak. Ekipoak. 

• Karga-unitatea. Karga paletizatzea. Paletizazio-sistemak. Palet-motak. 

• Edukiontziak, bidoiak eta abar. Manutentzio bereziak. Salgai arriskutsuak. 

• Kargaren egonkortasuna. Orekaren oinarrizko ezagutzak. Motak. Kargaren grabitate-zentroa. 

• Orga deskargatuaren eta kargatuaren egonkortasun-galera. Kausak: iraultzea, abiadura handiegia, gainkarga, 

gaizki kokatutako karga, azelerazioak, okerreko maniobrak. 

• Manutentzio-orga autoeragilea eta eskuzkoa. 

• Sailkapena eta motak. Orgak erabiltzea eta gidatzea. 

- Produktu kimikoak biltegiratzeko legedia eta araudia.  

• Presiopeko ontzietarako, gai sukoietarako eta toxikoetarako kodeak eta sinboloak.  

• Izakinak identifikatzeko eta kontrolatzeko sistemak.  

5. Biltegiko segurtasuna. 
- Produktu kimikoen aurkezpeneko eta manipulazioko oinarrizko sinbologia interpretatzea. 

- Eskaerak prestatzeko eragiketetako prebentzioa, segurtasuna eta osasuna. 

- Postura-higienea: kargak eskuz manipulatzeari eta jarrera behartuetan egoteari buruzko oinarrizko gomendioak. 

- Eskaerak prestatzean gertatu ohi diren istripuak eta arriskuak. 

- Pilaketek dituzten segurtasun-ezaugarriak. 

- Biltegietako segurtasun-materialak eta -ekipoak. 

- Biltegietako segurtasun-seinalizazioak eta -neurriak. 

- Segurtasuneko detektagailuak. 

- Alarma-sistemak: gehien erabiltzen diren gailu automatikoak. 

- Lan-inguruneko kutsatzaileak: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. 

- Segurtasun-fitxak. 

- Biltegiko larrialdi-plana. Larrialdi-egoeretan jarduteko oinarrizko arauak. 

- Norbera babesteko ekipoak.  

- Ingurumen-araudia. 

- Suteetako segurtasun-printzipioak. Su-itzalgailuak: motak eta suaren jatorriaren araberako egokitasuna. 

- Lehen laguntza. Botikina. Jarduteko jarraibideak. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
OINARRIZKO ERAGIKETA OSAGARRIAK INDUSTRIA KIMIKOKO ETA 
KIDEKOETAKO LABORATEGI ETA PROZESUETAN 
 

Kodea: MF1312_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1312_1: Oinarrizko eragiketa osagarriak industria kimikoko eta 

kidekoetako laborategi eta prozesuetan. 

3 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Masa eta bolumena neurtzeko ohiko eragiketak egitea, argibideen arabera. 

EI1.1 Balantza-mota desberdinak erabiltzea, eta kasu bakoitzaren pisuari dagokiona bereiztea. 

EI1.2 Bolumenak neurtzeko ekipoak erabiltzea, eta neurtu behar den bolumenaren arabera bereiztea. 

EI1.3 Likidoak ontziz aldatzea, argibideei jarraituz. 

EI1.4. Ekipoak eta tresnak garbitzen eta mantentzen laguntzea. 

EI1.5 Egindako eragiketak ezarritako euskarrian betetzea. 

 

A2: Nahasteak eta disoluzioak prestatzeko ohiko eragiketak egitea, argibideen arabera. 

EI2.1 Arrisku txikiko ohiko nahasteak egitea. 

EI2.2 Disoluzioak prestatzen laguntzea. 

EI2.3 Nahasteak eta disoluzioak prestatzeko ekipoak erabiltzea, argibideen arabera. 

EI2.4 Laginen, erreaktiboen, ekipoen eta tresnen mantentze-lan prebentiboetarako teknika errazak erabiltzea.  

 

A3: Industria kimikoko prozesuetako eragiketa osagarri sinpleak garatzea, egoeraren arabera egokiak diren ekipoak edo 

tresnak erabiliz. 

EI3.1 Materiak tratatzeko oinarrizko eragiketak egitea: ehotzea, bahetzea, hauspeatzea, iragaztea, dekantatzea, 

lurruntzea eta lehortzea. 

EI3.2. Materiak prestatzeko oinarrizko eragiketak egiteko ekipoak erabiltzea, argibideei jarraituz. 

EI3.3 Sortutako hondakinak segurtasun- eta ingurumen-arauen arabera tratatzea eta ezabatzea. 

EI3.4 Lanak dagokion euskarrian idatziz jasotzea. 
 
 

Edukiak: 
 
1. Laborategiko oinarrizko eragiketa sinpleak 

- Lehengaiak eta produktu kimikoak, ontzi-motak, egokitzapen-materiala eta abar. 

- Produktu kimikoen etiketen adierazpenak eta piktogramak. 

- Laborategi bateko ohiko gelak. Laborategiko altzariak. 

- Laborategi kimiko bateko gailuak. 

• Pipetak eta material bolumetrikoa. Motak eta mantentze-lanak. 

• Balantzak. Balantza-motak. Mantentze-lanak. Pisaketa bat egiteko kondizioak.  

- Laborategiko materialak. 

• Laborategiko material-motak. 

• Materialak eta erreaktiboak sailkatzeko eta ordenatzeko sistemak. 

- Produktu eta erreaktibo kimiko ohikoenen ezaugarriak eta izenak. 

- Laborategian materiak tratatzeko oinarrizko eragiketak. 

- Ehotzea, bahetzea, hauspeatzea, iragaztea, dekantazioa, lurruntzea eta lehortzea, besteak beste. 

- Masa eta bolumena neurtzeko sistemak. 

- Produktu likidoen, solido solteen eta produktu solido ontziratuen laginketa egiteko teknika.  

- Analisi mikrobiologikoak eta fisiko-kimikoak egiteko laginak hartzeko prozedura. 

- Laginketa-materiala eta -ekipoak. 

- Laginak identifikatzea, manipulatzea, kontserbatzea eta garraiatzea. 

 

2. Industria kimikoko prozesuetako eragiketa osagarriak. 
- Laborategiko berokuntza-sistemak. 

- Laborategiko hozte-sistemak. 

- Laborategian hutsa sortzeko sistemak. 

- Laborategian erabiltzeko uraren tratamendua. 

- Saiakuntza fisikoak egiteko tresneria. 

- Analisi kimikoak egiteko tresneria. 

- Nahasteak bereizteko ekipoak. 
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- Materialak eta ekipoak prestatzeko eta akoplatzeko prozedurak. 

- Tresneria eta ekipoak kalibratzeko metodoak. 

- Tresna baten doitasunaren eta sentikortasunaren kontzeptuak. 

 

3. Nahasteak eta disoluzioak prestatzea. 
- Nahasteak eta konbinazioak. 

• Nahaste-motak: homogeneoak, heterogeneoak eta koloidalak. 

• Nahasteak bereizteko metodoak: dekantazioa, iragaztea, destilazioa, erauzketa, kristalizazioa eta abar. 

- Disoluzioak. Disoluzio-motak. 

• Disoluzioen ezaugarriak. 

• Disoluzio baten osagaiak: solutua eta disolbatzailea. 

• Disoluzioak idatzitako prozeduren arabera prestatzea. 

- Materia identifikatzen duten propietate fisiko-kimikoak (dentsitatea, fusio-tenperatura, irakite-tenperatura, bero 

espezifikoa).  

- Tresnak, gailuak, ekipoak: Irabiagailuak, balantzak (analitikoa eta pikor-eskalakoa), berogailuak, muflak, berotzeko 

xaflak, bainuak, termometroak, dentsimetroak, pH-metroak, zentrifugagailuak, eta abar.   

 

4.- Segurtasuna industria kimikoko prozesuetan  
- Industria kimikoan ingurunea babesteko eta ingurumen-arazoak prebenitzeko sistemak.  

• Lan-inguruneko kutsatzaileak: kimikoak, fisikoak eta mikrobiologikoak. 

• Industriako ekoizpen edo arazketa kimikoko prozesuetan sortzen diren kutsatzaileak neurtzeko eta ezabatzeko 

prozedurak. 

• Ingurumen-arriskuko egoeretan jarduteko arauak. 

- Segurtasuna eta prebentzioa industria kimikoan. 

• Segurtasuna industria kimikoan. Segurtasun-seinaleak. Alarma-sistemak eta babes-sistemak. 

• Sua: teoria eta teknologia. Zenbait su-mota prebenitzeko, detektatzeko eta itzaltzeko metodoak.  

• Industria kimikoko arrisku ohikoenak: mekanikoak, elektrikoak eta kimikoak. 

• Produktu kimikoek eragiten dituzten arriskuen prebentzioa. 

• Arrisku-faktoreak: prebentzio- eta babes-neurriak. 

• Larrialdi-planak. 

• Larrialdi-egoeretan babesteko eta erantzuteko sistemak eta neurriak. 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
INDUSTRIA ETA LABORATEGI KIMIKOETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAKO ETA BILTEGI-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0144 

 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lehengaien eta produktu kimikoen harreran eta sailkapenean laguntzea, gero erabiltzeko. 
EI1.1. Materialak identifikatzea ontziak markatzeko sistemen bidez edo dokumentu teknikoak erabiliz. 
EI1.2 Substantziak arriskuaren arabera sailkatzea eta etiketatzea. 
EI1.3. Substantziak bereiztea zenbait parametro fisikoren neurketen bidez —horretarako, neurketa-material, -tresna eta 
-gailu egokia erabiltzea—. 
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EI1.4. Lehengaien eta produktuen harrera- eta sailkapen-dokumentuak betetzea, eta eskaera-txostenen araberakoak 
direla egiaztatzea. 
EI1.5 Produktu kimikoen prestaketan eta entregan laguntzea, eta egiaztatzea entrega Logistika sailaren aginduen 
arabera egiten dela (kantitateak, etiketak, paletizazioa eta abar). 
EI1.6 Karga eta garraioa ezarritako segurtasun-kondizioetan egiten direla egiaztatzea edo, hala badagokio, egiaztatzen 
laguntzea. 

 
A2: Materialak, ekipoak eta instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko lan errazak egitea, prozesua beharrik gabe gelditzea 
saihestuz eta nagusi hurrenaren aginduei jarraituz. 

EI2.1 Ekipoak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketetan parte hartzea, materialetako, tresneriako, ekipoetako eta 
instalazioetako zikinkeria ezabatzeko erabili behar diren garbiketa-produktuak erabiliz. 
EI2.2 Aldizkako mantentze-lanen plana aplikatzea, ezarritako eskuliburuari edo prozedurei jarraituz. 
EI2.3 Aldian behin garbitu eta mantentze-lanak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea, ekipo eta instalazioen 
mantentze-lanetako eskuliburuei jarraikiz. 
EI2.4 Garbitzeko eta desinfektatzeko erabiltzen diren produktuak identifikatzea. 

 
A3: Laborategi eta industria kimikoan oinarrizko eragiketa osagarriak egitea, nagusi hurrenak gainbegiratuta. 

EI3.1 Masa eta bolumena neurtzeko ohiko eragiketetan parte hartzea. 
EI3.2 Likidoak ontziz aldatzen laguntzea, argibideei jarraituz. 
EI3.3 Ekipoak eta tresnak garbitzen eta mantentzen laguntzea. 
EI3.4 Nahasteen eta disoluzioen prestaketan parte hartzea, argibideei jarraituz. 
EI3.5 Erreaktiboak, laborategiko materialak eta gero analisia egiteko laginak jasotzea eta sailkatzea. 
EI3.6 Erreaktiboak edo disoluzioak prestatzen laguntzea, lan-aginduei jarraituz. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
 

Edukiak: 
 
1.  Produktu kimikoen harrera eta sailkapena, industrian. 

- Enpresaren lan-dokumentuak identifikatzea eta haiekin trebatzea.  

- Lehengaiak hartzeko, erregistratzeko eta biltegiratzeko eragiketak, haien arrisku-sailkapenaren arabera.  

- Lehengaien harrerako eta sailkapeneko dokumentazioa betetzea. 

- Eskaerak prestatzea, paketatzea, etiketatzea eta kodetzea. 

- Eskaerak kontrolatzeko eta egiaztatzeko eragiketak. 

- Salgaiak bidaltzeko eragiketak. 

- Segurtasun-kondizioak lehengaiak kargatzean eta garraiatzean. 

- Salgai arriskutsuak bidaltzeko kontrol-eragiketak: bidalketa egiteko behar diren segurtasun-dokumentuak eta 

-elementuak identifikatzea. 

- Biltegiko eragiketa osagarriak egiteko ekipoak eta baliabideak erabiltzea: transpaletak, paletizazio-sistemak, salgaiak 

kodetzeko sistemak eta abar. 

 

 
 
2.-  Materialen, ekipoen eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 

- Periodikoki garbi eta desinfektatuta mantendu behar diren materialak, ekipoak edo instalazioak identifikatzea, 

enpresako mantentze-planaren arabera. 

- Garbitzeko produktuak identifikatzea, garbitu behar den zikinkeriaren eta ekipoaren arabera. 

- Egindako garbiketa- eta desinfekzio-eragiketei dagozkien erregistroak betetzea. 

- Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketetan sortutako hondakinak kudeatzea. 
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3.  Laborategi eta industria kimikoko oinarrizko eragiketak 
- Masa neurtzea balantza-mota desberdinak erabiliz. 

- Bolumenak neurtzea material bolumetrikoa erabiliz. 

- Nahasteak eta disoluzioak prestatzea.  

- Disoluzio baten faktorea kalkulatzea. 

- Industria kimikoko eta laginen prestaketako eragiketa osagarriak: ehotzea, bahetzea, hauspeatzea, iragaztea, 

dekantatzea, lurruntzea eta lehortzea. 

- Ondoren analizatzeko lehengaien edo produktuen laginak hartzea.  

- Erreaktiboak, laborategiko materialak eta gero analisia egiteko laginak jasotzea eta sailkatzea.  

- Solteko solidoen laginak hartzea. 

- Produktu ontziratuen lagin solidoak hartzea. 

- Lagin likidoak hartzea. 

- Aurrez ezarritako kode baten arabera markatutako lagin-sorta baten laginketa-data eta jatorria identifikatzea. 

- Lagin likido batetik ezpurutasun solidoak bereiztea. 

- Nahaste likido batetik osagai lurrunkorra bereiztea. 

- Kontzentrazio jakin bateko disoluzio bat prestatzea. 

- Hutsa sortzeko ekipoen muntaketa eta konexioa. 

- Zenbait biskosimetro-motaren osagaiak prestatzea. 

- Zenbait neurgailuen kalibrazioa. 

- Analisi jakin bat egiteko eragiketa-tarteak eta -parametroak hautatzea. 

- Pisaketa-ekipo moten zehaztasunaren eta sentikortasunaren arteko konparazioa. 

- Analisi-fitxa betetzea, datuak sartzeko eta ateratzeko terminal bat erabiliz. 

 

4   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 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1310_1 
Garbiketa eta desinfekzioa 
laborategi eta industria 
kimikoetan 

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

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

• Kimika lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1311_1 
Produktu kimikoak eta haiei 
lotutakoak biltegiratzeko 
eragiketak 

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

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

• Kimika lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1312_1 
Oinarrizko eragiketa 
osagarriak industria 
kimikoko eta kidekoetako 
laborategi eta prozesuetan 

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

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

• Kimika lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 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: 
 

---- 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. 
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---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Kimikako laborategi osagarria 100 100 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X  

Kimikako laborategi osagarria X  X  

Produktu kimikoen biltegia X X X  

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Arbel laukiduna. 
- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Ordenagailuak. 
- Inprimagailuak. 
- Dispositiboak, gardenkiak eta opakuak ikusteko proiektagailua, bideoa eta 

pantaila. 
- Esekitokiak eta armairuak. 

Orri birakariak 

Kimikako laborategi osagarria 

- Ikasleentzako laborategiko mahaiak eta tabureteak. Mahaietan: pizgailuak, 
gaserako segurtasun-giltzak, entxufe elektrikoak, harraskak alboetan eta 
apalategi osagarriak. 

- Gasak erauzteko kanpaia. 
- Gasak erauzteko bitrina. 
- Ekipo orokorrak: irabiagailuak, balantzak (analitikoa eta pikor-eskalakoa), 

berogailuak, muflak, berotzeko xaflak, bainuak, termometroak, 
dentsimetroak, pH-metroak.  

- Buru trukagarriko zentrifugagailua. 
- Beira lehortzeko berogailua. 
- Izozkailudun hozkailua. 
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Kimikako laborategi osagarria 

- Laborategiko material orokorra: beirazko, portzelanazko, plastikozko, 
kortxozko, gomazko, metalezko eta zelulosazko materialak. 

- Jaurtiketa azkarreko dutxa, begi-garbitzaileduna. 
- Ur-destilagailua. 
- Sua ur-zorrotada bidez itzaltzeko sistema, sistema zentralizatuari 

konektatua. 
- Sua detektatzeko elementuak, springler-ak eta abar. 
- Segurtasuneko sarraila bat, izuaren kontrakoa eta lapurreten kontrakoa, 

konexio elektrikoarekin. 
- Teknika analitiko eta instrumentalei buruzko bibliografia. 
- Laneko segurtasuneko eta higieneko eskuliburuak, indarrean dagoen 

legeriari dagozkionak. 
- Laborategiko jardunbide egokien eskuliburuak. 

 

Produktu kimikoen biltegia 

- Apalak. 
- Beira-arasak. 
- Botikina. 
- Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen 

multzoa. Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. Suaren kontrako 
eskularruak.  

- Latexezko eskularruak. Berotik babesteko eskularruak, erabilera 
baimenduko materialez eginak.  

- Segurtasun-betaurrekoak. Gasaren aurkako aurpegi-babesak. 
Isurietarako material xurgatzailea. Segurtasun-oinetakoak, 
zapaltzeen aurkakoak, isolatzaile elektrikoa dutenak, sanitarioak 
eta abar. Segurtasun-jantziak, suaren kontrakoak, bakteriologikoak, 
tailerrerakoak, etab. 

- Produktu kimikoak. 
- Garbiketarako produktuak. 
- Segurtasun-armairuak. 

 

 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi -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 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 

 
 





 

 

 




