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IZENA 
OINETAKO ETA LARRUKIEN KONPONKETA 

 

KODEA 
TCPC0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Oinetakoak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TCP139_1 Oinetako eta larrukien konponketa. (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Hausturak eta kalteak konpontzea eta/edo piezak ordezkatzea edozein motatako oinetako edo larrukitan, behar diren 
teknikak eta prozedurak aplikatuz, modu autonomoan eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta, berritutako 
artikuluak eskatutako kalitatea eta akabera izatea lortuz, aurreikusitako epeetan, ingurumen- eta segurtasun-kondizioetan 
eta zerbitzuari dagokion gisako arreta emanez bezeroari. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0438_1: Oinetakoak konpontzeko hornikuntza egitea eta bezeroari arreta ematea 
- UC0439_1: Larrukiak konpontzea. 
- UC0440_1: Oinetakoak konpontzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Enpresa ertain edo txikia edo artisau-lantegia, norbere edo besteren kontura, oinetakoak edo larrukiak osatzen 
dituzten materialak konpondu eta/edo moldatzen dituena. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Oinetakoen sektorea. Konponketen eta kontserbazioaren azpisektorea. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak: 
7837.1255 Zapatari oinetako-konpontzailea. 
7837.1198 Josteko larruki-piezen prestatzailea. 
7837.1200 Oietakoak josteko eta muntatzeko piezen prestatzailea. 
Oinetakoak konpontzeko laguntzailea. 
Larrukigintzako laguntzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0438_1 
Oinetako eta larrukien konponketarako 
materialak eta zerbitzuak 

50   

MF0439_1 
Larrukien konponketa 

70   

MF0440_1  
Oinetakoen konponketa 

160 

UF1041: Oinetakoen oinarrizko 
konponketak 

70 

UF1042: Josiz eta piezak 
ordezkatuz konpontzea 

90 

MP0214 
Oinetako eta larrukien konponketako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 360  
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1. gaitasun-atala  
OINETAKOAK KONPONTZEKO HORNIKUNTZA EGITEA ETA 
BEZEROARI ARRETA EMATEA 

 
Kodea: UC0438_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Konpondu beharreko artikuluak hartu eta biltegiratzea, aurrez ezarritako irizpide eta argibideei jarraikiz eta, hala 
badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

EI1.1 Oinetakoen edo larrukien harrera modu zuzenean egiten da, konpontzeko aukera behatuz eta ebaluatuz eta bezeroa 
identifikatuz. 
EI1.2 Artikuluetan sortzen diren kalteak —materialen akatsengatik, fabrikazio desegokiagatik edo erabileraren ondoriozko 
higaduragatik— zein diren adierazten da, konpontzeko.  
EI1.3 Artikuluaren hondatzea behatuz, konpontzeko behar diren jarduerak eta materialak identifika daitezke. 
EI1.4 Konpontzeko identifikatutako artikuluaren aurrekontua egiten da, kontuan hartuz artikuluaren kalteak, ezaugarri tekniko 
eta estetikoak eta eskatutako kalitatearen ezaugarriak. 
EI1.5 Onartutako artikulu eta/edo materialak edukiontzietan edo berariaz prestatutako eremuetan biltegiratzen dira, 
konponketa-aginduarekin batera. 
EI1.6 Ezarritako prozedurak eta materialen manipulazioa ordenatuki egiten dira, segurtasun-, osasun- eta ingurumen-arauak 
betez. 

LB2: Oinetakoak konpontzeko establezimenduan bezeroari arreta ematea, edo prozesuan parte hartzea. 
BI2.1 Bezeroaren beharrizanei modu egokian erantzuten zaie zerbitzua eskatzean, horren ezaugarriak kontuan hartuz, 
populazio-segmentu, portaera, behar eta abarren arabera. 
BI2.2 Bezeroaren nahia identifikatzen da, galderen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, gogobete dezakeen zerbitzua 
zehazteko. 
BI2.3 Norberaren itxura egokia da, eta ahoz zein idatziz komunikatzeko modua zuzena eta atsegina da, etorkizunera begira 
bezeroarekin harreman komertzial egokia sustatzeko. 
BI2.4 Bezeroak eskatutako zerbitzuak norberari esleitutako erantzukizuna gainditzen duenean, arduradun hurrenarengana 
jotzen da berehala. 

LB3: Salgaiak hartu, banatu eta biltegiratzea, ondoren erabiltzeko, aurrez ezarritako kalitate-irizpide eta argibideei 
jarraikiz eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI3.1 Jasotako materialak dagokien etiketatzearekin markatzen dira, berehala identifikatu eta kontrolatzeko. 
BI3.2 Ezarritako prozedurak eta materialen manipulazioa ordenatuki egiten dira, jasotako argibideei jarraikiz. 
BI3.3 Identifikatutako materialak edukiontzietan edo berariaz prestatutako eremuetan biltegiratzen dira, erraz aurkitzeko 
moduan. 
BI3.4 Tenperatura, hezetasuna, biltegiratzeko esparruaren argiztapena eta abar materialei egokitu behar zaizkie, materialak ez 
daitezen hondatu egokitzapen okerraren ondorioz.  

LB4: Ile-larruak eta larruak ezagutzea eta hautatzea, haien jatorria, ezaugarriak eta akatsak identifikatuz, konponketan 
erabiltzeko. 

BI4.1 Ile-larruak eta larruak jatorriaren eta aurkezteko moduen arabera sailkatzen dira, erreferentziazko laginekin erkatuz, 
sinbologia, terminologia eta unitate egokiak erabiliz. 
BI4.2 Ile-larruak hautatzeko, modeloa, ezaugarriak (dimentsioak, lodiera, aprestua eta sortak) eta aplikazioak erkatzen dira, 
oinetakoak eta larruki-artikuluak konpontzeko sortak osatzeko, fitxa teknikoaren arabera. 
BI4.3 Ile-larruetako akatsik ohikoenak jatorriaren arabera eta akats naturalen eta/edo ekoizpen-produkzioaren ondorioz 
identifikatzen dira, hautatze-ordenaren arabera. 
BI4.4 Materialak prestatu eta hautatzeko prozedurak ordenatuki egiten dira, segurtasun- eta osasun-arauak betez.  
BI4.5 Ile-larruak egoera onean mantentzeko, kontserbazio-kondizio egokiak aplikatzen dira.  

LB5: Ehun-produktuak (hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak) ezagutu eta hautatzea, jatorriaren eta ezaugarrien 
arabera, konponketan erabiltzeko. 

BI5.1 Materialak eta produktuak aurkezpenaren, jatorriaren, osaeraren eta erreferentzia-etiketan jasotako ezaugarrien arabera 
ezagutzen dira. 
BI5.2 Zuntzak eta hariak begiz eta ukituz bereizten dira, ezaugarri, propietate eta aplikazioei dagokienez.  
BI5.3 Ehunak edo ehundu gabeko oihalak begiz bereiz daitezke, egitura kontuan hartuta, materialaren berariazko 
baldintzatzaileen arabera, eta ezaugarri orokorren arabera multzokatu daitezke. 
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BI5.4 Ehunak hobetzeko tratamenduek (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea, etab.) akabera, itxura eta kalitatearen esparruko 
ezaugarri batzuk ematen dizkiete ehunei, konpondu beharreko artikuluari egokitzeko. 
BI5.5 Laginak hartuz, hari, ehun eta ehundu gabeko oihalen ezaugarriak egiazta daitezke. 

LB6: Materialak eta osagarriak ezagutzea, hala badagokio, konponketan erabiltzeko. 
BI6.1 Hautatutako materialak eta haien espezifikazioak bat datozela egiaztatzen da. 
BI6.2 Osagarriak begiz bereizten dira, formaren eta/edo ezaugarrien arabera, modu orokorrean. 
BI6.3 Osagarriak txertatzeko agindua modu zuzenean eta fitxa teknikoaren araberako momentu egokian egiten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ehun, ez-ehun, ile-larru, larru eta osagarrien pieza eta osagaiak. Makinak: Zapatak eta botak zabaltzekoak, oinetakoak 
konpontzekoak, zoruak jostekoak, etab. Itsasgarriak, silikonak eta disolbatzaileak. Konpontzeko materialak: filiak, 
takoiaren kanpo-zoruak, barne-zoruak, latex-xaflak, etab. Osagarriak: belarriak, itxiturak, apaingarriak, lokarriak. 

Garbitzeko eta zaintzeko produktuak: kremak, koipeak, tinduak, espraiak, etab. Prezioen tarifak. Edukiontziak. 

Produktuak eta emaitzak 
Hariak, ehunak, ez-ehunak, ile-larrua, larrua eta produktu erdilanduak, identifikatuak, sailkatuak eta biltegiratuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Erakusgai fisikoak, fitxa teknikoak, euskarri bisualak, grafikoak, sistema informatikoak. Prozesuen eskemak. 
Erosketa-aginduak. Bezeroaren eskaera. Zaintzeko aholkuen etiketa. Jatorriaren etiketa. Sailkatzeko jarraibideak. 
Albaranak.  
Sortutakoa: Probak dituzten fitxak. Konponketa-aginduak. Artikulua jaso izanaren albaranak. Bezeroaren 
identifikazioaren, jatorriaren eta jasotzeko dataren etiketa. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala 
LARRUKIAK KONPONTZEA 

 

Kodea: UC0439_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Larruki bat konpontzeko agindua interpretatzea, eguneroko erabileraren edo materialen kalitate txarraren 
ondoriozko pieza edo osagai akasdunak aldatzeko lana antolatzeko, eskatutako kalitatea lortuz eta ezarritako epean. 

BI1.1 Artikulua (poltsa, billete-zorroa, gerrikoa, etab.), lehengaiak eta aplikatu beharreko teknika eta prozedurak identifikatzen 
dira, konponketa-agindua aztertuz. 
BI1.2 Identifikatutako materialak artikuluari egokitzen zaizkio, behar den kantitatean eta eskatutako kalitatearekin, bezeroarekin 
adostutako baldintzetan tapizatu ahal izateko. 
BI1.3 Ordezkatu beharreko piezen eta konponketa egiteko behar diren osagaien dimentsioak desmuntatzetik lortutako 
txantiloietatik eta artikuluaren neurri zuzenetatik abiatuz lortzen dira. 

LB2: Makina eta ekipoak prestatu, doitu eta birdoitzea, eta lehen mailako mantentze-lanak egitea, arduradunak 
gainbegiratuta, hala badagokio. 

BI2.1 Makinak eta erremintak prestatzen dira, konponketa-aginduaren eta erabili beharreko material-moten arabera. 
BI2.2 Makinen elementu operatiboak (mozteko, mihiztatzeko, muntatzeko) doitu eta erregulatzen dira, materialaren arabera. 
BI2.3 Parametroak birdoitzeko, proba-eragiketen emaitzak hartzen dira kontuan. 
BI2.4 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira, dokumentu teknikoetan oinarrituz, eta zuzenean ekoizpenekoak diren 
makinako elementuen akatsak detektatu eta hondatu edo higatuta daudenak ordezkatzen dira, funtzionamendu-kondizio 
normalak lehengoratzeko, esleitutako erantzukizunaren barruan. 

LB3: Larrukia desmuntatzea, konponketa-aginduaren eta hondatze-mailaren arabera, arduradunak gainbegiratuta, hala 
badagokio.  
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BI3.1 Konponketa-agindua behatuz, artikulua identifikatu (poltsa, gerrikoa, maleta, bizkar-zorroa, etab.) eta akatsak aurki 
daitezke, behar diren jarduerak egiteko. 
BI3.2 Artikulua desmuntatzeko prozedura aurrez ezarritako segidari jarraituz egiten da —jostura desegin, desitsatsi, kremailera, 
piezak errematxeak eta abar atera, etab.— ezarritako prozedura eta tekniken bidez eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
BI3.3 Ateratako materialen pieza higatuak (kanpokoa, betegarria eta/edo forrua) markatu eta dagokien izenarekin identifikatzen 
dira, eta kokapenaren norabidea adierazten da. 
BI3.4 Txantiloiak edo patroiak egiteko, kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzen dira, dagozkien seinaleak 
adieraziz. 
BI3.5 Hartutako neurriek aukera ematen dute artikulua osatzen duten piezen neurriak zehazteko edo erantsitako patroiak 
identifikatzeko. 

LB4: Larrukiari kendutako piezak markatzea eta moztea, baita behar diren osagarriak ere, materialen ezaugarriak 
kontuan hartuz eta horien aprobetxamendua optimizatuz. 

BI4.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (kanpoko materiala, betegarria, forrua, etab.), 
baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.), pieza-kopurua. 
BI4.2 Ile-larru eta larrua mahaian zabaltzen dira, prozesurik egokienari jarraikiz: aprestuaren norabidea, kalitatearen eremua, 
tonalitatea, ilearen edo ezkaten norabidea, etab. 
BI4.3 Ehunak mahaian zabaltzen dira, prozesurik egokienari jarraikiz: geruza bakarrekoa edo geruza anitzekoa, tolesik gabe, 
lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin (marrazkia). 
BI4.4 Piezak zehaztasunez markatzen dira, patroi edo txantiloiaren forma eta/edo dimentsioari dagokienez, zulotxoak eta 
zuloak seinalatuz, patroiaren arabera. 
BI4.5 Mozketa bat dator, zehatz-mehatz, adierazitako forma eta tamainarekin, piezen profilak deformatu gabe eta zulotxoak eta 
zuloak markatuz. 
BI4.6 Moztutako osagaiak artikulua egiteko aginduaren arabera identifikatu eta multzokatzen dira, piezek aurrez ezarritako 
irizpideak betetzen dituztela egiaztatuz, akastunak bereiziz eta zuzenekin ordezkatuz. 
BI4.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB5: Materialak prestatzea, eta piezak eta osagaiak mihiztatzea, josiz edo lotzeko beste teknika baten bidez, artikulua 
aurreikusitako kalitatearekin konpontzeko, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Piezak mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera (prestatze-mota, 
baliabideak eta materialak). 
BI5.2 Prestatutako artikuluaren kalitatea egiaztatzen da, forma eta itxuraren zehaztasunei dagokienez, eta apaingarri edo 
horniaren kokapena egiaztatu eta detektatutako anomaliak zuzentzen dira. 
EI5.3 elementu osagarri eta apaingarriak jartzen dira (kremailerak, belarriak, ertzekoa, etab.), artikuluaren arabera. 
BI5.4 Eskuz edo makinaz lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak eta aplikatu beharreko mihiztatze-mota, 
estetikari kasu eginez eta txukuntasunez, aurrez ezarritako segidari jarraikiz.  
BI5.5 Konpondutako artikuluak modu zehatz eta eraginkorrean berrikusten dira, ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz. 
BI5.6 Anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak berehala 
jakinarazten zaizkio arduradunari.  
BI5.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB6: Akabera-eragiketak egitea, konpondutako artikuluari azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko, eta 
eragiketa horiek kontrolatzea. 

BI6.1 Konpondutako artikulua akabera egiteko prestatzeko lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera 
(prestatze-mota, baliabideak eta materialak). 
BI6.2 Larrukiaren kolorea aldatzeko (garbitu ondoren), tindatu egiten da, tinduak ez dezan tantarik eratu eta artikuluak izan 
ditzakeen zimurretan sar dadin. 
BI6.3 Akabera egiteko, artikulua bere egituraren eta material, neurri eta formaren arabera kokatzen da. 
EI6.4 Akabera-eragiketak artikuluaren arabera egiten dira, trebetasunez, metodikoki, prozedura eta teknika egokien bidez, 
txukun, gustu onez eta segurtasunez. 
BI6.5 Akaberaren bidez konpon daitezkeen anomalia edo akatsak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta 
garrantzitsuenak berehala jakinarazten zaizkio arduradunari. 
BI6.6 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB7: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea. 
BI7.1 Lehen mailako arriskuak identifikatzen dira, eta osasunerako eta segurtasunerako prebentzio-neurri egokiak hartzen dira 
lan-ingurunean. 
BI7.2 Jarduera bakoitzerako ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira, eta ondo erabili eta zaintzen dira.  
BI7.3 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta egoten dira, eta segurtasun-baldintzak betetzen dituzte.  
BI7.4 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Mozteko mahaiak eta ekipoa. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: atzera-puntada zuzenekoa, sigi-sagakoa, 
kate-itxurako brodatu bikoitza egitekoa, arraste hirukoitzekoa, estaltzekoa (overlocka). Zutabe-erako josteko makinak. 
Itsasteko eta soldatzeko makinak. Lisatzeko hainbat postu. Makinak prestatzeko eta haien mantentze-lan operatiboak 
egiteko ekipoak. Norbera babesteko ekipoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Konpondutako larrukiak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Lantegiko arduradunaren lan-aginduak. Makinen eskuliburu teknikoak. Makina eta ekipoak maneiatzeko 
eskuliburuak. Mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko eskuliburua.  
Sortutakoa: Materialen kontsumoa. Egindako produktuen emaitza. Gorabeherak. 

 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
OINETAKOAK KONPONTZEA 

 

Kodea: UC0440_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Oinetakoak konpontzeko agindua edo bezeroaren eskaera interpretatzea, eguneroko erabileraren edo materialen 
kalitate txarraren ondoriozko pieza edo osagai akasdunak aldatzeko lana antolatzeko, eskatutako kalitatea lortuz eta 
ezarritako epean. 

BI1.1 Konpondu beharreko oinetakoak, lehengaiak eta aplikatu beharreko teknika eta prozedurak identifikatzen dira 
konponketa-aginduan. 
BI1.2 Identifikatutako materialak oinetakoei egokitzen zaizkie, kantitateari eta eskatutako kalitateari dagokienez, konponketa 
bezeroarekin adostutako baldintzetan egin ahal izateko. 
BI1.3 Ordezkatu beharreko piezen eta konponketa egiteko behar diren osagaien dimentsioak desmuntatzetik lortutako 
txantiloietatik eta oinetakoen neurri zuzenetatik abiatuz lortzen dira. 

LB2: Oinetakoak konpontzeko makina eta ekipoak prestatu, doitu eta birdoitzea, eta lehen mailako mantentze-lanak 
egitea, arduradunak gainbegiratuta, hala badagokio. 

BI2.1 Makinak eta erremintak prestatzen dira, konponketa-aginduaren eta erabili beharreko material-moten arabera. 
BI2.2 Makinen elementu operatiboak (mozteko, mihiztatzeko, muntatzeko) doitu eta erregulatzen dira, materialaren edo 
materialen arabera. 
BI2.3 Parametroak birdoitzeko, proba-eragiketen emaitzak hartzen dira kontuan. 
BI2.4 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira, dokumentu teknikoetan oinarrituz, eta zuzenean ekoizpenekoak diren 
makinako elementuen akatsak detektatu eta hondatu edo higatuta daudenak ordezkatzen dira, funtzionamendu-kondizio 
normalak lehengoratzeko, esleitutako erantzukizunaren barruan. 

LB3: Oinetakoaren pieza erabili edo higatuak kentzea, konponketa-aginduaren eta hondatze-mailaren arabera, 
arduradunak gainbegiratuta, hala badagokio. 

BI3.1 Konponketa-agindua behatuz, oinetako-mota identifikatu (gizonezkoa, emakumezkoa, haurrak) eta akatsak aurki daitezke 
(apurketa edo higadura), behar diren jarduerak egiteko. 
BI3.2 Oinetakoaren pieza akastun, desitsatsi edo higatua (jostura desegindako piezak, kanbrilloi bereiziak, zoruak, takoiaren 
kanpo-zoruak, etab.) kentzeko prozedura aurrez ezarritako segidari jarraikiz, ezarritako prozedura eta tekniken bidez eta 
segurtasun-irizpideak aplikatuz egiten da. 
BI3.3 Kendutako materialen piezak (jositako piezak, zoruak, takoiaren kanpo-zoruak, etab.) markatu eta dagokien izenarekin 
identifikatzen dira, eta oinetakoan zuten kokapenaren norabidea adierazten da. 
BI3.4 Txantiloiak edo patroiak egiteko, kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzen dira, dagozkien seinaleak 
adieraziz. 
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BI3.5 Hartutako neurriek aukera ematen dute oinetakoa osatzen duten piezen neurriak zehazteko edo patroi gehigarriak 
identifikatzeko. 

LB4: Oinetakoari kendutako piezak markatzea eta moztea, baita behar diren osagarriak ere, materialen ezaugarriak 
kontuan hartuz eta horien aprobetxamendua optimizatuz. 

BI4.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (jositako piezak, forrua, takoia, zoruak, takoiaren 
kanpo-zoruak, barne-zoruak, etab.), baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.), pieza-kopurua, etab. 
BI4.2 Ile-larru eta larrua mahaian zabaltzen dira, prozesurik egokienari jarraikiz, kontuan hartuz aprestuaren norabidea, 
kalitatearen eremua, tonalitatea, ilearen edo ezkaten norabidea, etab. 
BI4.3 Ehuna mahai gainean zabaltzen da, geruza bakar edo anizkuneko prozesurik egokienari jarraikiz: tolesik gabe, 
lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin (marrazkia). 
BI4.4 Piezak zehaztasunez markatzen dira, patroi edo txantiloiaren forma eta/edo dimentsioari dagokienez, zulotxoak eta 
zuloak seinalatuz, patroiaren arabera. 
BI4.5 Mozketa bat dator, zehatz-mehatz, adierazitako forma eta tamainarekin, piezen profilak deformatu gabe eta, hala 
badagokio, zulotxoak eta zuloak markatuz. 
BI4.6 Moztutako osagaiak artikulua egiteko aginduaren arabera identifikatu eta multzokatzen dira, piezek aurrez ezarritako 
irizpideak betetzen dituztela egiaztatuz, akastunak bereiziz eta zuzenekin ordezkatuz. 
BI4.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB5: Materialak prestatzea, eta piezak eta osagaiak mihiztatzea, josiz edo lotzeko beste teknika baten bidez, artikulua 
aurreikusitako kalitatearekin konpontzeko, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Piezak mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez egiten dira, konponketa-aginduaren, baliabideen eta beharrezko 
materialen arabera, eta kalitatea egiaztatzen da, forma eta itxuraren zehaztasunei dagokienez, eta detektatutako anomaliak 
zuzentzen dira. 
BI5.2 Eskuz edo makinaz lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak, seinaleak eta aplikatu beharreko 
mihiztatze-mota (jostura, itsastea eta/edo beste batzuk), estetikari kasu eginez eta txukuntasunez, aurrez ezarritako segidari 
jarraikiz.  
BI5.3 Kanbriloi bereizia edo takoia aldatzeko (apurtuz gero), takoia desitsatsi behar da, hura kendu eta berria jartzeko behar 
den tokiraino. 
BI5.4 Zoruak, takoiaren kanpo-zoruak edo aurrefabrikatuak (takoiaren kanpo-zoruak eta filiak) oinetakoa orkoian dagoela 
jartzen dira, eskuz edo prentsaren bidez jarriko diren piezak finkatzeko. 
BI5.5 Muntatutako piezak (takoiaren kanpo-zoruak, filiak, etab.) fresatzen dira, ertz higatuak finkatu eta tindatzen diren zoru-
takoi lerroa gainditu gabe, trebetasunez eta segurtasun-arauak betez. 
BI5.6 Elementu osagarri eta apaingarriak oinetako-motaren eta adierazitako konponketaren arabera txertatzen dira. 
BI5.7 Oinetakoaren barrualdea mihiztatzeko, oinetakoak metalezko molde trukagarrietan jartzen dira, lortu nahi den neurrira 
egokitzeko, eta torloju baten bidez presio handia aplikatzen da barrualdetik, behatzaldean, oinbularraldean eta orpoaldean 
nagusiki, bezeroaren argibideei eta aurreikusitako kalitate-irizpideei jarraikiz. 
BI5.8 Anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak 
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari. 

LB6: Akabera-eragiketak egitea eta kontrolatzea, oinetakoari azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko. 
BI6.1 Konpondutako oinetakoak akabera egiteko prestatzeko lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera 
(prestaketa-mota, baliabideak eta materialak). 
BI6.2 Oinetakoen kolorea aldatzeko (garbitu ondoren), tindatu egiten dira, tinduak ez dezan tantarik eratu eta oinetakoek izan 
ditzaketen zimurretan sar dadin. 
BI6.3 Akabera-mahaian, oinetakoak ehun, ile-larru edo larruaren egituraren eta neurri eta formaren arabera kokatzen dira. 
BI6.4 Akabera-eragiketak oinetako-motaren arabera egiten dira, trebetasunez eta metodikoki, txukuntasunez, gustu onez eta 
segurtasunez, ohiko prozedura eta tekniken bidez. 
BI6.5 Konponketaren akaberaren anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta 
garrantzitsuenak berehala jakinarazten zaizkio arduradunari. 

LB7: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten enpresaren segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea. 
BI7.1 Lehen mailako arriskuak identifikatzen dira, eta osasunerako eta segurtasunerako prebentzio-neurri egokiak hartzen dira 
lan-ingurunean. 
BI7.2 Jarduera bakoitzerako ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira, eta ondo erabili eta zaintzen dira.  
BI7.3 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta egoten dira, eta segurtasun-baldintzak betetzen dituzte. 
BI7.4 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Mozteko mahaiak eta ekipoa. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: atzera-puntada zuzenekoa, sigi-sagakoa, 
kate-itxurako brodatu bikoitza egitekoa, arraste hirukoitzekoa, estaltzekoa (overlocka). Beso- eta zutabe-erako josteko 
makinak. Itsasteko eta soldatzeko makinak. Lisatzeko postuak. Prentsak. Makinak prestatzeko eta haien mantentze-lan 
operatiboak egiteko ekipoak. Akabera egiteko mahaia. Kardak. Itsasteko makina. Ertzak jaisteko makina. Zatitzeko 
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makina. Soberakinak ebakitzeko makina. Hutsuneak zabaltzeko makina. Berraktibatzeko labea, iltzeak ateratzekoak, 
lan-oinak, iltze-pistola pneumatiko eta elektrikoak, zorrozteko makinak, etab. Norbera babesteko ekipoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Konpondutako oinetakoak; besteak beste, ondoko elementu hauek jarri zaizkie: takoiaren kanpo-zoruak, filiak, 
envelopeak, ertzak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Lantegiko arduradunaren lan-aginduak. Makinen eskuliburu teknikoak. Makina eta ekipoak maneiatzeko 
eskuliburuak. Mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko eskuliburua. 
Sortutakoa: Materialen kontsumoa. Egindako produktuen emaitza. Gorabeheren parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
OINETAKO ETA LARRUKIEN KONPONKETARAKO MATERIALAK ETA 

ZERBITZUAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LARRUKIEN KONPONKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OINETAKOEN KONPONKETA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

OINETAKO ETA LARRUKIEN KONPONKETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
OINETAKO ETA LARRUKIEN KONPONKETARAKO MATERIALAK ETA 
ZERBITZUAK.  
 

Kodea: MF0438_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0438_1: Oinetakoak konpontzeko hornikuntza egitea eta bezeroari arreta 

ematea 
 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Oinetako eta larrukiak konpontzeko establezimenduetan bezeroarekin komunikatzea eta bezeroari arreta ematea, 
bezeroekin modu eraginkorrean komunikatzeko ohiko oinarrizko protokoloak erabiliz. 

EI1.1 Oinetako eta larrukiak konpontzeko zerbitzuetako merkataritza-harremanetan bezeroari arreta emateaz arduratzen 
den pertsonak izan beharreko ezaugarriak eta garatu beharreko jarrerak deskribatzea. 
EI1.2 Oinetako eta larrukiak konpontzeko zerbitzuetan, bezeroarekin komunikatzeko kasu praktiko batean: 

- Bezeroarekin komunikatzeko eta hura ulertzeko aukera ematen duten teknika egokiak erabiltzea, eta haren 
beharrak ulertzea. 

- Bezeroaren beharrei egokitasunez eta behar bezala erantzutea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lan-agindu bat betetzea, oinetako edo larrukiak 
konpontzeko egin beharreko lan-motaren arabera.  
EI1.4 Entregaren, kobrantzaren, bidalketaren, lan-aginduaren eta abarren dokumentuak erlazionatzea beren 
egiturarekin, betetze-sistemarekin (eskuzkoa, informatikoa) eta betetzen duten zereginarekin.  
EI1.5 Oinetako eta larrukiak konpontzeko enkargu baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
dauzkala: 

- Aurrekontu tarifatua egitea prozesuan parte hartzen duten materialen eta eragiketen kostuak kontuan hartuz, 
emandako prezio-tarifen arabera.  

- Kobrantza kudeatzeko behar diren merkataritzako dokumentuak betetzea, hala nola albaranak, fakturak, 
emate-orriak... 

A2: Oinetako eta larrukiak konpontzeko materialak hartzea, emate-agiriekin bat datozela ziurtatuz, eta biltegiratzea, 
erabiltzeko moduan daudela bermatuz.  

EI2.1 Hartzeko eta biltegiratzeko teknikak identifikatzea, eta konponketa egiteko behar diren material- eta produktu-
motarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Materialak ondo biltegiratzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Material eta produktuen karga-, deskarga- eta desplazamendu-eragiketak egitea, kontuan hartuz laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta lan-inguruneko seinaleak.  
EI2.4 Izakinen edo inbentarioen fitxak interpretatu eta betetzea. 
EI2.5 Gorabeheren parteak prestatzea, detektatutako anomalia eta akatsak adieraziz. 

A3: Larru eta ile-larru motak eta haiekin egingo den artikuluaren ezaugarriekin duten erlazioa bereiztea. 
EI3.1 Ile-larru motak ezagutzea, eta haien ezaugarriak eta artikuluen fabrikazioan eta erabilera industrialean dituzten 
aplikazioak deskribatzea. 
EI3.2 Ile-larru eta larruen akatsik ohikoenak identifikatzea, berezko akatsengatik sortutakoak edo fabrikazio-prozesuen 
edo tratamenduaren ondoriozkoak. 
EI3.3 Ile-larru amaituak sailkatzea, tamainaren, lodieraren eta akatsen arabera. 
EI3.4 Ile-larru eta larruen laginetatik abiatuz: 

- Ikusmen- eta ukimen-entseguak egitea, eta ile-larru mota identifikatzea. 
- Ile-larruen akats eta anomalia ohikoenak adieraztea, produktuaren ezaugarri eta aplikazioetan eragina 

dutenak. 
- Adieraztea zein den ile-larru ezberdinen portaera, parte hartzen duten fabrikazio-prozesuetan eta erabiltzean. 
- Ile-larruen ezaugarri eta parametroak adieraztea berariazko terminologia, neurri eta unitateen bidez. 
- Ile-larruen laginen datu karakteristikoak adierazten dituzten fitxa teknikoak interpretatzea eta betetzea. 
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A4: Oinetako eta larrukiak konpontzeko prozesuetan gehien erabiltzen diren zuntz, hari eta ehunak ezagutzea, eta entsegu-
prozedura errazen bidez bereiztea. 

EI4.1 Ehun-gai eta -produktuak identifikatzea, jatorriaren arabera.  
EI4.2 Ehun-gai eta -produktuen ezaugarriak eta propietateak deskribatzea. 
EI4.3 Zuntz, hari eta ehunen laginetan oinarrituz, ikusmen- eta ukimen-entseguak egitea, laginaren jatorrizko materiala 
identifikatuz eta ezaugarri bereizgarriak deskribatuz. 
EI4.4 Ehun-gaiak ezagutzea, sugarrezko errekuntzaren entseguetan duten jokabidearen arabera: erretzeko modua, 
askatutako usaina, zimurtu edo urtu egiten den, sortzen duen hondar edo errautsa.  
EI4.5 Entseguak eta ehunen azterketak egiteko laborategiko segurtasun-araudia ezagutzea eta une oro betetzea. 

A5: Ehun-produktuek (hariak, ehunak, ehundu gabeko oihalak) fabrikazio-prozesuekiko dituzten ezaugarriak zehaztea. 
EI5.1 Hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak ekoizteko oinarrizko prozesuak deskribatzea, eta sarrerako eta 
irteerako produktuekin erkatzea.  
EI5.2 Harien laginak begiratzea eta muturrek edo zuntzek zer eratako bihurdura eta/edo birbihurdura duten 
identifikatzea, ezaugarrien eta propietateen arabera. 
EI5.3 Ehunen laginetatik abiatuz, ehuna desegitea eta haren egitura ondorioztatzea, ezaugarrien eta propietateen 
arabera. 
EI5.4 Ehundu gabeko oihalen laginak begiratzea, eta haien ezaugarri eta propietateak adieraztea. 
EI5.5 Fabrikazio-okerren ondorioz ehun-produktuetan sortzen diren akats arruntenak identifikatzea, laginetan eta/edo 
argazkietan. 

A6: Lehengaiek jasandako tratamenduak (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea, etab.) eta oinetakoa eta larrukia konpontzeko 
erabilitako materialaren ezaugarri eta propietateak erlazionatzea. 

EI6.1 Tratamendu nagusiek ehun-materialei ematen dizkieten ezaugarri eta propietate nagusiak deskribatzea, laginak 
behatu eta aztertuz. 
EI6.2 Ehunak hobetzeko prozesuen eskemetako oinarrizko eragiketak identifikatzea. 
EI6.3 Hari, ehun eta ehundu gabeko oihalen laginak behatzea, eta horiek jasotako tratamenduak ondorioztatzea, 
ezaugarri eta propietateen arabera. 
EI6.4 Ehunak hobetzeko tratamenduen akatsen ondoriozko akats ohikoenak ezagutzea ehun-produktuen laginetan.  

A7: Ehun-materialak eta ile-larruak aurkeztu, kontserbatu, manipulatu eta egokitzeko oinarrizko kondizioak bereiztea, haien 
ezaugarri eta propietateen arabera. 

EI7.1 Aurkezteko eta biltzeko modu ezberdinak eta merkaturatze-, biltegiratze- eta garraio-eskakizunak erlazionatzea. 
EI7.2 Ehun-materialen eta ile-larruen edukiari, manipulazioari eta kontserbazioari buruzko etiketa normalizatuak 
interpretatzea. 
EI7.3 Biltegian izan beharreko ingurune-kondizioak adieraztea —tenperatura, hezetasuna, argia, aireztapena, etab.—, 
baita biltegi batek izan beharreko kokapen-prozedura ere, ehun-materialak eta ile-larruak egoera onean izateko. 

Edukiak: 
1.  Ile-larru eta larruaren ezaugarriak ezagutzea. 

- Ile-larruaren egitura. 
- Ile-larruaren zatiak.  
- Ile-larru motak.  
- Ile-larru zurratuak identifikatzeko prozedurak eta aplikazioak. 
- Ile-larruen akats nagusiak. 
- Akats naturalak. 
- Pertsonek eragindako akatsak:  

• Animalia haztean. 

• Larrutzean. 

• Kontserbazioan.. 

• Ontzean. 

• Manipulazioan. 
- Ile-larru eta larruen manipulazioa eta sailkapena. 
- Ile-larru eta larruak tamaina, lodiera, kalitate edo akaberaren arabera sailkatzea. 
- Ile-larruak eta larruak identifikatzeko fitxa teknikoen edukia. 
- Kontserbazio-prozedurak.  
- Ile-larru eta larruen garbiketa eta mantentze-lanak. 
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2.  Ehun-zuntz eta -produktuen identifikazioa. 
- Ehun-zuntz motak. Zuntz naturalak. Zuntz artifizialak. Zuntz sintetikoak. 
- Ehun zuntzak eskuratzea eta fabrikatzea. 
- Ehun-zuntzen propietateak. 

• Ukitua, dirdira eta kolorea. 

• Beroaren kontserbazioa. 

• Hezetasunaren absortzioa. 

• Elastikotasuna. 

• Zahartze, urratze, trakzio, kimika eta eguzki-argiarekiko erresistentzia. 

• Erreaktibotasun kimikoa. 
- Ehun-zuntzak ezagutzeko oinarrizko teknikak. 

• Begizko ikuskapena. 

• Entsegu pirognostikoak. 

• Azterketa mikroskopikoa. 
- Hariak. Ezaugarriak eta aplikazioak. 

• Harien zenbaketa. 

• Bihurdura. Propietateak. 

• Haria sortzeko prozesua. Irutea. 

• Hariak identifikatzea, entsegu errazen bidez. 

• Oinetako eta larrukiak konpontzeko hariaren espezifikazioak. 
- Ehunak. Ezaugarriak eta aplikazioak. 

• Zulo-brodatuzko ehunak. Lotura nagusiak. 

• Puntuzko ehunak. 

• Ehunak ezagutzeko oinarrizko metodoak.  
- Ehundu gabeko oihalak. 

• Eskuratzeko prozesuen oinarrizko eskema. 

• Sailkapena, ezaugarriak eta propietateak. 

• Aurkezpen komertziala: identifikazioa, manipulatzea eta kontserbazioa. 
- Ehun laminatuak. 
- Ehunak hobetzeko eta aprestu eta akaberak egiteko tratamenduak.  

• Ehunak hobetzeko moduak. 

• Ehunen aprestu- eta akabera-eragiketak. 

• Ehuna hobetzeko eta aprestua eta akabera egiteko tratamenduek ehunei ematen dizkieten ezaugarriak. 

3.  Oinetako eta larrukiak konpontzeko erabiltzen diren material ez-ehungintzakoak ezagutzea. 
- Horniak eta material osagarriak. 

• Konposizioa: Letoia, Zamak, etab. 
- Betegarriak. 

• Aparrak, belakiak, cuersona, harri-kartoia, etab. 
- Osagarri eta/edo osagai aurrefabrikatuak. 

• Takoiaren kanpo-zoruak eta zoru-erdiak. 

• Topeak eta takoi-zurrungarriak. 

• Takoiak. 

• Barne-zoruak. 

• Mikroporotsu- eta cuerolite-xaflak. 
- Itsasgarriak eta disolbatzaileak. 

• Itsasgarri-motak: disolbatzaileak, uretakoak, termoplastikoak, etab. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Aplikatzeko moduak. 

• Itsasgarriak manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 

• Disolbatzaile-motak. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Itsasgarriak manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 
- Akabera-produktuak: 

• Tindagaiak, argizariak, pigmentuak, etab. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 
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• Akabera-produktuak manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 
- Kremak, koipeak eta tindagaiak. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Kremak, koipeak eta tindagaiak manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 

4.  Larrukiak eta oinetakoak konpontzeko enpresetan bezeroari arreta ematea. 
- Oinarrizko komunikazio-protokoloak. 

• Bezeroekiko ohiko komunikazio-teknikak. 

• Komunikazio-protokoloak. 

• Komunikazio aktiboa. 

• Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: asertibitatea, konbentzitzeko gaitasuna, enpatia eta adimen 
emozionala, besteak beste. 

- Oinetakoak eta larrukiak konpontzeko aurrekontuak kalkulatzea. 

• Tarifen araberako aurrekontuak. 

• Aurrekontu-motak. 

• Aurrekontu baten osagaiak. 

• BEZa aplikatzea. 

• Merkataritzako dokumentuak: hartzearen, entregaren, kobrantzaren, bidaltzearen eta abarren 
dokumentuen ezaugarriak eta haiek betetzea. 

5.  Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak aurkeztu, kontserbatu eta biltegiratzea. 
- Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak aurkeztea eta paketatzea. 
- Ehun-gaien, ile-larruen eta larruen eduki, manipulazio eta kontserbazioari buruzko normalizazioa: 

• Konposizioari buruzko etiketatzea. 

• Kontserbazioari buruzko etiketatzea. 

• Legezko hezetasun-tasa. 
- Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak biltegiratzeko kondizioak. 
- Kargak garraiatzearen eta biltegiratzearen segurtasunari buruzko Europako eta Espainiako araudia. 

• Hondakin arriskutsuei eta oinetako eta larrukiak konpontzeko establezimenduetan substantzia arriskutsuak 
erabiltzeari buruzko Europako eta erkidegoko araudia. 

• Oinetako ekologiko eta tradizionalaren etiketatzeari buruzko araudiak. 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LARRUKIEN KONPONKETA 
 

Kodea: MF0439_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0439_1: Larrukiak konpontzea. 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Konponketa-prozesuaren eragiketak deskribatzea —kontuan hartuz produktuaren osagai diren materialak—, baita 
larrukiak konpontzeko erabiltzen diren oinarrizko makina eta ekipoak ere. 

EI1.1 Larrukiak konpontzeko prozesuak ezagutzeko behar den informazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.2 Eguneroko erabileraren edo materialen kalitate txarraren ondorioz hainbat larrukitan sortutako akatsak deskribatu 
eta sailkatzea. 
EI1.3 Ordezka daitezkeen osagai-motak identifikatzea, artikuluaren ezaugarrien eta aplikatzen diren tekniken arabera. 
EI1.4 Konponketa-eragiketak zerrendatzea, teknikaren eta artikuluaren arabera: kremailerak, krisketak eta abar 
aldatzea.  
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EI1.5 Materiala hautatzea eta kuantifikatzea, konpondu beharreko larrukian oinarrituz. 
EI1.6 Makinak eta erremintak deskribatu eta sailkatzea, konpontze-prozesuan eskaintzen dituzten zerbitzuen arabera. 

A2: Oinarrizko makina eta erremintak doitzea, erabili beharreko tekniken arabera (mozketa, mihiztadura edo muntaketa) eta 
konponketa egiteko behar diren materialen eskakizunen arabera. 

EI2.1 Makinen informazio teknikoa eta eskuliburua interpretatzea, funtzionamendu, doitze eta lehen mailako mantentze-
lanei dagokienez. 
EI2.2 Makinak prestatzeko kasu praktiko batean, emandako informazioan oinarrituz, muntatze- eta desmuntatze-
eragiketak, lubrifikazio- eta garbitasun-eragiketak eta erregulazio- eta doikuntza-eragiketak egitea, ohiko prozedura eta 
teknikak erabiliz eta segurtasun-arauak betez. 

A3: Larrukien piezak kentzea, ordezkatzeko, haiek markatuz eta moztuz, materialen ezaugarrien eta haien 
aprobetxamenduaren arabera. 

EI3.1 Hainbat material (kanpoko materiala, betegarria, forrua, etab.) prestatu eta mozteko prozedurak eta 
baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.) deskribatzea, pieza-kopuruaren arabera. 
EI3.2 Kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzeko prozedura deskribatzea, dagozkien seinaleak 
adieraziz. 
EI3.3 Moztean kontrolatu beharreko parametro nagusiak identifikatzea, akatsak saihesteko. 
EI3.4 Artikulu bat konpontzeko materialak prestatu eta mozteko kasu praktiko jakin batean: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Materiala hautatzea, konpondu beharreko artikuluaren arabera. 
- Materiala zabaltzea, prozesurik egokienari jarraikiz, haren kondizioen arabera: tolesik gabe, lerrokatuta, 

beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin. 
- Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek artikuluan dituzten ondorioak balioztatzea.  
- loturak, oihal-bazterren akaberak, apaingarri edo hornien kokapenak, osteko mihiztatzea errazteko. 
- Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, 

prozedura eta teknika egokiak aplikatuz. 
- Moztutako osagaien kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako anomaliak 

zuzentzea. 
EI3.5 Markatze- eta mozte-eragiketetan sor daitezkeen laneko arriskuak identifikatzea, eta lan-inguruneko osasun eta 
segurtasuneko prebentzio-neurri egokiak deskribatzea. 

A4: Larrukiak konpontzeko ordezkatu beharreko pieza eta osagaiak eskuz eta makinaz prestatu eta mihiztatzeko eragiketak 
egitea, modelo bati jarraikiz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz.  

EI4.1 Prestatze- eta mihiztatze-eragiketak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta erabiliko diren 
materialen arabera. 
EI4.2 Mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez eta autonomiaz egitea, informazio teknikoaren arabera, eragiketen 
segida zehaztuz eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz. 
EI4.3 Prozedurak identifikatu eta hautatzea, mihiztatzeko irizpide jakin batzuen arabera, baita ondoko lotura-elementuen 
arabera ere: hari-motak, itsasgarriak, etab. 
EI4.4 Materialak eskuz edo makinaz lotzeko jostura ezberdinen ariketak egitea, trebetasunez, zehaztasunez, 
autonomiaz eta estetika- eta eraginkortasun-irizpideekin, eskatutako erresistentzia-, malgutasun- eta finkatze-kondizioak 
lortzeko, emandako zehazpenen arabera.  
EI4.5 Hondatutako elementuak (kremailerak, belarriak, ertzetakoak, etab.) kendu eta berriak jartzeko eragiketak egitea.  
EI4.6 Larruki bat konpontzeko osagaiak prestatu eta mihiztatzeko kasu praktiko batean: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Osagaiak prestatzea, mihiztatu beharreko materialetan oinarrituz. 
- Mihiztatzeko eragiketak trebetasunez egitea, ordenatuki, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, 

lotura-mota bakoitzari dagozkion metodo eta teknikak aplikatuz. 
- Osagai mihiztatuen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako anomaliak 

zuzentzea. 
EI4.7 Prestatze- eta mihiztatze-eragiketetan sor daitezkeen laneko arriskuak identifikatzea, eta lan-inguruneko osasun 
eta segurtasuneko prebentzio-neurri egokiak deskribatzea. 

A5: Larrukien konponketan akabera-eragiketak egitea, azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko.  
EI5.1 Larrukien konponketako akabera-mota karakteristikoenak sailkatzea (tindatzea, argizariak, leunketa, dirdira eta 
abar), erabili beharreko baliabide eta materialak adieraztea eta eragiketen segidak zehaztea. 
EI5.2 Larruki baten kolore-aldaketako kasu praktiko batean oinarrituz: 
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- Tindatze-eragiketak antolatzea, jasotako informazioaren eta erabili beharreko baliabide eta materialen arabera. 
- Aplikatu beharreko tindua identifikatzea. 
- Larrua garbitzea eta ondo lehortzen uztea. 
- Tindatzea trebetasunez egitea, larrukiak izan ditzakeen zimurretan ondo sartzen dela egiaztatuz. 
- Tinduak tantak eratzea eragoztea. 

EI5.3 Larru eta/edo ehunezko larruki baten konponketako kasu praktiko batean: 
- Konponketako akabera-eragiketak antolatzea, jasotako informazioaren eta erabili beharreko baliabide eta 

materialen arabera. 
- Akabera-eragiketak trebetasunez egitea, eragiketa bakoitzean teknika egokiak aplikatuz (pistola, eskuila, 

argizaria ematea, leuntzea, etab.). 
- Akabera egitea, autonomiaz, txukuntasunez eta estetika-, segurtasun- eta osasun-irizpideei jarraikiz. 
- Konpondutako larrukiaren akaberaren kalitatea egiaztatzea, baita haren itxura, sendotasuna eta alderdi 

orokorrak, hala nola txukuntasuna eta kolorearen uniformetasuna, eta detektatutako akatsak zuzentzea. 
EI5.4 Akabera-eragiketetan sor daitezkeen laneko arriskuak identifikatzea, eta lan-inguruneko osasun eta segurtasuneko 
prebentzio-neurri egokiak deskribatzea.  

A6: Larrukiak konpontzeko prozesuaren dokumentu teknikoak betetzea. 
EI6.1 Sortutako dokumentuak argi, zehatz eta labur betetzea. 
EI6.2 Prozesuaren eta konpondutako produktuaren gorabehera eta anomalien parteak betetzea, osteko lanak errazteko. 
EI6.3 Produktibitate, kalitate eta segurtasunari buruzko dokumentuak betetzea. 

Edukiak: 
1.  Larrukien ezaugarriak ezagutzea. 

- Motak eta ezaugarriak:  
- Larruki txikiak: Gerrikoak, diru-zorroak, billete-zorroak, betaurrekoen zorroak eta abar. 
- Maletatxoak: Paper-zorroak, dokumentu-zorroak, maleta txikiak, mahai-babesak (eta bulego eta exekutiboekin 

zerikusia duten gainerako artikuluak).  
- Osagarriak: Poltsak, maletak, etab. 
- Fitxa teknikoak interpretatzea eta betetzea. 
- Piezak eta osagaiak identifikatzea. 
- Osagaien patroiak egitea. 

2.  Larrukiak konpontzeko erabiltzen diren makina, lanabes eta osagarrien prestaketa. 
- Mozte-prozesurako makina, lanabes eta osagarriak. 

• Bandera-ebaketako makina. 

• Zulatzeko aliketak. 

• Zabaltzeko mahaiak. 

• Mozteko mahai eta ekipoak. 

• Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 

• Mantentze-lan prebentiboak: Erabilerari, lubrifikazioari eta garbitasunari buruzko eskuliburuak. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 
- Mihiztatze-prozesurako makina, lanabes eta osagarriak. 

• Josteko makina laua. 

• Zutabe-erako makina. 

• Zapataginaren makina. 

• Itsasteko eta soldatzeko makinak. 

• Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 

• Mantentze-lan prebentiboak: Erabilerari, lubrifikazioari eta garbitasunari buruzko eskuliburuak. 

• Osagarriak aldatzea, muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 
- Akabera-prozesurako makina, lanabes eta osagarriak. 

• Akabera egiteko bankada. 

• Akabera egiteko eskuilak. 

• Lixa eta fresen gurpilak. 

• Akabera egiteko burdinak. 

• Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 
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• Mantentze-lan prebentiboak: Erabilerari, lubrifikazioari eta garbitasunari buruzko eskuliburuak. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 

3.  Larrukiak konpontzeko materialak moztea. 
- Hainbat materialen mozketa prestatzeko teknikak eta prozedurak. 

• Materiala zabaltzeko eta akatsak markatzeko eragiketak. 

• Piezen banaketa. 

• Materialaren aprobetxamendua. 

• Materialaren gainean patroiak moztea. 
- Mozte-teknika eta -eragiketak: eskuzkoa eta ohikoa, presio bidezkoa eta automatikoa. 
- Moztutako zatien kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 
- Mozte-makinak erabiltzean bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak. 

4.  Larrukien konponketan eskuz eta/edo makinaz mihiztatzea. 
- Hainbat material mihiztatzeko teknikak eta prozedurak.  
- Mihiztatze-eragiketak: 

• Piezak eskuz mihiztatzea. 

• Piezak josteko makinarekin mihiztatzea. 

• Desjositako piezak eskuz lotzea hari lodiarekin. 
- Zati mihiztatuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 

5.  Larrukien konponketako akabera-eragiketak. 
- Eragiketak osagai solteetan. 

• Osagaiaren garbiketa. 

• Argizariak, tinduak eta akabera-produktuak aplikatzeko prozedurak. 

• Eskuilatzea eta dirdira ateratzea. 
- Tarteko akabera egiteko eragiketak. 

• Produktuaren garbiketa. 

• Argizariak, tinduak eta akabera-produktuak aplikatzeko prozedurak. 

• Eskuilatzea eta dirdira ateratzea. 
- Azken akabera egiteko eragiketak. 

• Produktuaren garbiketa. 

• Argizariak, tinduak eta akabera-produktuak aplikatzeko prozedurak. 

• Eskuilatzea eta azken akabera. 

• Elementu osagarri eta apaingarriak txertatzea: botoiak, zintak, lokarriak, pasamaneriak, etab. 
- Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 
- Produktuak entregatzeko prestatzea. 

6.  Larrukiak konpontzeko prozeduren segurtasun- eta osasun-araudia ezagutzea. 
- Segurtasun-arauak. 
- Mozte-, mihiztatze- eta akabera-makinen istripu ohikoenak. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
- Makinen gailuak segurtasun aktiborako. 
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3.1. prestakuntza-atala 
OINETAKOEN OINARRIZKO KONPONKETAK 
 
Kodea: UF1041 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB6, partzialki, LB3, LB5 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, oinetakoen oinarrizko konponketei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Oinetakoen hainbat modeloren oinarrizko konponketa-prozesuen faseak aztertzea. 
EI1.1 Oinetakoak konpontzeko prozesuak ezagutzeko behar den informazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.2 Eguneroko erabileraren edo materialen kalitate txarraren ondorioz hainbat oinetako-motatan sortutako akatsak 
deskribatu eta sailkatzea. 
EI1.3 Ordezka daitezkeen osagai-motak identifikatzea, oinetakoaren ezaugarrien eta aplikatzen diren tekniken arabera. 
EI1.4 Oinarrizko konponketen eragiketak deskribatzea, teknikaren eta artikuluaren arabera (zoru-erdiak, takoiaren 
kanpo-zoruak, ertzak, envelopeak, etab.). 
EI1.5 Erabiltzen diren oinarrizko makina eta erremintak deskribatzea, prozesuaren arabera. 

A2: Oinetakoen piezak jartzea (takoien kanpo-zoruak, filiak, goragailuak, barne-zoruak, takoiaren barne-zoruak, etab.), 
eragiketa egokiak eginez, materialen ezaugarrien eta haien aprobetxamenduaren arabera. 

EI2.1 Pieza berriak jartzeko baldintzak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.) betetzen dituzten materialen 
prestatze-prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Jarri beharreko piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzeko prozesua deskribatzea, dagozkien seinaleak 
adieraziz. 
EI2.3 Jarri beharreko pieza lortzeko kontrolatu beharreko mozte-parametro nagusiak identifikatzea, akatsak saihestuz 
eta gehienezko aprobetxamendua kalkulatuz. 
EI2.4 Oinetakoak konpontzeko kasu praktiko batean oinarrituz, informazio teknikoaren arabera:  

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Zoruak, takoiaren kanpo-zoruak edo filiak prestatzea eta orkoietan jartzea, eskuz edo prentsan jarriko diren 

piezak finkatzeko, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Muntatutako piezak (takoiaren kanpo-zoruak, filiak, etab.) fresatzea, ertz higatuak finkatu eta tindatzen diren 

zoru-takoi lerroa gainditu gabe, trebetasunez eta segurtasun-arauak betez. 

A3: Konpontzeko, josteko eta berrezartzeko oinarrizko eragiketak egitea, konpondu beharreko modeloaren arabera. 
EI3.1 Konpontzeko oinarrizko eragiketak egiteko behar diren baldintzak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.) 
betetzen dituzten materialen prestatze-prozedurak deskribatzea. 
EI3.2 Ordezkatu beharreko piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzeko prozesua deskribatzea, dagozkien 
seinaleak adieraziz. 
EI3.3 Kasu praktiko batean oinarrituz, artikulu bat konpondu, josi eta berrezartzea, konpondu beharreko modeloaren 
beharren araberako eragiketak eginez, eta behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 

A4: Oinetakoak prestatu eta zabaltzeko teknikak aplikatzea, bezeroaren beharrei egokituz.  
EI4.1 Oinetakoen barrualdeak (behatzaldea, oinbularraldea eta orpoaldea, nagusiki) zabaltzeko behar diren eragiketak 
azaltzea. 
EI4.2 Oinetakoen barrualdeak zabaltzeko kasu praktiko batean oinarrituz, informazio teknikoaren arabera:  

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Zabaldu nahi den eremua identifikatzea: behatzaldea, oinbularraldea eta/edo orpoaldea. 
- Oinetakoa metalezko moldeetan jartzea, barrualdetik presioa eginez, lortu nahi diren neurrietara egokitzeko. 

A5: Oinetakoen konponketan akabera-eragiketak egitea, azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko.  
EI5.1 Oinetakoen konponketako akabera-mota karakteristikoenak sailkatzea (tindatzea, argizariak, leunketa, dirdira eta 
abar), erabili beharreko baliabide eta materialak adieraztea eta eragiketen segidak zehaztea. 
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EI5.2 Larruzko oinetakoen kolore-aldaketako kasu praktiko batean oinarrituz: 
- Tindatze-eragiketak antolatzea, jasotako informazioaren eta erabili beharreko baliabide eta materialen arabera. 
- Aplikatu beharreko tindua identifikatzea. 
- Larrua garbitzea eta ondo lehortzen uztea. 
- Tindatzea trebetasunez egitea, larrukiak izan ditzakeen zimurretan ondo sartzen dela egiaztatuz. 
- Tinduak tantak eratzea eragoztea. 
- Tindu-geruza bakoitzaren ostean, lehortzeko denbora errespetatzea, larruak tindua xurgatzen duela 

egiaztatuz. 
EI5.3 Larru eta/edo ehunezko oinetakoen konponketaren akaberako kasu praktiko batean: 

- Konponketako akabera-eragiketak antolatzea, jasotako informazioaren eta erabili beharreko baliabide eta 
materialen arabera. 

- Akabera-mahaian eragiketak trebetasunez egitea, informazio teknikoari jarraikiz eta segurtasun-irizpideak 
aplikatuz. 

- Akabera-eragiketak trebetasunez egitea, eragiketa bakoitzean teknika egokiak aplikatuz (pistola, eskuila, 
argizaria ematea, leuntzea, etab.). 

- Akabera egitea, autonomiaz, txukuntasunez eta estetika-, segurtasun- eta osasun-irizpideei jarraikiz. 
- Konpondutako oinetakoaren akaberaren kalitatea egiaztatzea, baita haren itxura, sendotasuna eta alderdi 

orokorrak, hala nola txukuntasuna eta kolorearen uniformetasuna, eta detektatutako akatsak zuzentzea. 
EI5.4 Oinetakoak konpontzeko akabera-eragiketetan sor daitezkeen lehen mailako arriskuak identifikatzea, eta lan-
inguruneko osasun eta segurtasuneko prebentzio-neurri egokiak deskribatzea. 

A6: Egindako oinarrizko konponketaren informazio teknikoa betetzea. 
EI6.1 Sortutako dokumentuak argi, zehatz eta labur betetzea. 
EI6.2 Prozesuaren eta konpondutako oinetakoen gorabehera eta anomalien parteak betetzea, osteko lanak errazteko. 
EI6.3 Produktibitate, kalitate eta segurtasunari buruzko dokumentuak betetzea. 

Edukiak: 
1.  Oinarrizko konponketaren eta oinetakoen akaberaren prozesuak. 

- Oinetako-motak: gizonezkoak, emakumezkoak, haurrak, haurtxoak, bereziak eta segurtasunekoak.  
- Oinarrizko konponketak. 

• Takoiaren kanpo-zorua jartzea. 

• Zoru-erdiak jartzea (filiak). 

• Goragailuak jartzea. 

• Bira-uhalak konpontzea. 

• Hari lodiko kanpo-josturak konpontzea eta/edo ordezkatzea. 

• Barne-zoruak jartzea eta/edo ordezkatzea. 

• Takoiaren barne-zorua jartzea eta/edo ordezkatzea. 

• Lokarri-zuloak eta apaingarriak ordezkatzea. 

• Botoiak eta krisketak ordezkatzea, eskuz eta/edo automatikoki. 

• Oinetakoak luzatzea eta zabaltzea. 

• Puntakoak moldekatzea, oinetakoa juanikoteei eta oinen deformazioei egokitzeko. 
- Oinetakoen akaberak. 

• Osagai solteen eskuzko akabera. 

• Artikuluaren eskuzko azken akabera. 
- Fitxa teknikoak. 

2.  Oinetakoen oinarrizko konponketetan erabiltzen diren makina, lanabes eta osagarrien prestaketa: 
- Mozteko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak. 
- Ertzak jaisteko eta zatitzeko makina. 
- Oinetakoak zabaltzeko orkoien makina. 
- Akabera egiteko mahaia. 
- Kardatzeko makinak. 
- Itsasgarria emateko makina osagarriak, xurgatze-sistemak. 
- Itsasteko makina. 
- Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 
- Mantentze-lan prebentiboak: Erabilerari, lubrifikazioari eta garbitasunari buruzko eskuliburuak. 
- Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Makinak materialaren arabera doitzea. 
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3.  Oinetakoak konpontzeko prozeduren segurtasun- eta osasun-araudia ezagutzea.  
- Segurtasun-arauak. 
- Oinetakoen oinarrizko konponketak egiteko makinen istripu ohikoenak. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
- Makinen gailuak segurtasun aktiborako. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
JOSIZ ETA PIEZAK ORDEZKATUZ KONPONTZEA 
 
Kodea: UF1042 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB4 eta, partzialki, LB3, LB5 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, josizko konponketei eta piezak ordezkatzeari dagokienez.  
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Makinak eta erremintak doitzea, mozteko, mihiztatzeko, muntatzeko edo akabera egiteko tekniken arabera eta 
oinetakoak konpontzeko materialen eskakizunen arabera. 

EI1.1 Makinen informazio teknikoa eta eskuliburukoa interpretatzea, funtzionamendu, doitze eta lehen mailako 
mantentze-lanei dagokienez. 
EI1.2 Makinak eta erremintak deskribatu eta sailkatzea, konpontze-prozesuan eskaintzen dituzten zerbitzuen arabera. 
EI1.3 Mozteko, mihiztatzeko edo muntatzeko makinak konpontzeko kasu praktiko batean, emandako informazioan 
oinarrituz, muntatze- eta desmuntatze-eragiketak, lubrifikazio- eta garbitasun-eragiketak eta erregulazio- eta doikuntza-
eragiketak egitea, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz eta segurtasun-arauak betez. 
EI1.4 Fresak eta kardak (akabera egiteko mahaia) prestatzeko kasu praktiko batean, konpontze-prozesuan erabili 
beharreko materialaren arabera, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz eta segurtasun-arauak betez. 

A2: Oinetakoen piezak ordezkatzea, haiek markatuz eta moztuz, materialen ezaugarrien eta haien aprobetxamenduaren 
arabera. 

EI2.1 Hainbat material (kanpoko materiala, forrua, etab.) prestatu eta mozteko prozedurak, baldintzatzaileak (testura, 
kolorea, marrazkia, akatsak, etab.) eta pieza-kopurua deskribatzea. 
EI2.2 Kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzeko prozesua deskribatzea, dagozkien seinaleak 
adieraziz. 
EI2.3 Moztean kontrolatu beharreko parametro nagusiak identifikatzea, akatsak saihesteko. 
EI2.4 Oinetakoetan piezak ordezkatzeko materialak prestatu eta mozteko kasu praktiko batean: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Materiala hautatzea, konpondu beharreko artikuluaren arabera. 
- Materiala zabaltzea, prozesurik egokienari jarraikiz, haren kondizioen arabera: tolesik gabe, lerrokatuta, 

beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko edo aprestu egokiarekin (larrua edo ehuna den kontuan hartuta) 
eta norabide egokiarekin. 

- Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek artikuluan dituzten ondorioak balioztatzea.  
- Txantiloiak eta patroiak materialaren gainean markatzea, haien simetria kontuan hartuz eta hainbat 

prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren akaberak eta apaingarri edo hornien kokapenak 
adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko. 

- Mozteko eta josteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta 
segurtasunez, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz. 

- Hala badagokio, moztutako piezen ertzak jaistea, ondoren lotu edo josteko. 
- Moztutako osagaien kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako anomaliak 

zuzentzea. 

A3: Oinetakoak eskuz eta/edo makinaz konpontzeko ordezkatu beharreko piezak eta modeloaren araberako osagarriak 
prestatu eta mihiztatzeko eragiketak egitea, segurtasun-irizpideak aplikatuz.  
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EI3.1 Prestatze- eta mihiztatze-eragiketak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta erabiliko diren 
materialen arabera. 
EI3.2 Prozedurak identifikatu eta hautatzea, mihiztatzeko prestatzeko irizpide jakin batzuen arabera, baita ondoko lotura-
elementuen arabera ere: hari-motak, itsasgarriak, etab. 
EI3.3 Materialak eskuz edo makinaz lotzeko jostura ezberdinen ariketak egitea, trebetasunez, zehaztasunez, 
autonomiaz eta estetika- eta eraginkortasun-irizpideekin, eskatutako erresistentzia-, malgutasun- eta finkatze-kondizioak 
lortzeko, emandako zehazpenen arabera.  
EI3.4 Hondatutako osagaiak kendu eta haien ordezkoak —kanbrilloiak, takoiak, aurrefabrikatuak, etab.— jartzeko 
eragiketak deskribatzea.  
EI3.5 Oinetakoak konpontzeko osagaiak prestatu eta mihiztatzeko kasu praktiko batean: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Osagaiak prestatzea, mihiztatu beharreko materialetan oinarrituz. 
- Mihiztatzeko eragiketak (jostea eta/edo itsastea) trebetasunez egitea, ordenatuki, txukuntasunez, 

zehaztasunez eta segurtasunez, lotura-mota bakoitzari dagozkion metodo eta teknikak aplikatuz. 
- Elementu osagarri eta apaingarriak txertatzea, oinetako-motaren eta adierazitako konponketaren arabera. 
- Osagai mihiztatuen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako anomaliak 

zuzentzea. 
EI3.6 Oinetakoak konpontzeko kasu praktiko batean oinarrituz, informazio teknikoaren arabera:  

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Apurtutako kanbrilloia edo takoia aldatzea, takoia desitsatsiz hura kendu eta berria jartzeko behar den 

tokiraino. 
EI3.7 Oinetakoak konpontzeko prestatze- eta mihiztatze-eragiketetan sor daitezkeen lehen mailako arriskuak 
identifikatzea, eta lan-inguruneko osasun eta segurtasuneko prebentzio-neurri egokiak deskribatzea. 

A4: Josiz egindako konponketari eta pieza-ordezkapenari buruzko informazio teknikoa betetzea. 
EI4.1 Sortutako dokumentuak argi, zehatz eta labur betetzea. 
EI4.2 Prozesuaren eta konpondutako oinetakoen gorabehera eta anomalien parteak betetzea, osteko lanak errazteko. 
EI4.3 Produktibitate, kalitate eta segurtasunari buruzko dokumentuak betetzea. 

Edukiak: 
1.  Oinetakoak josiz eta piezak ordezkatuz konpontzeko prozesuak. 

- Konpondu beharreko zati, pieza eta osagaiak. 

• Osagaien patroiak egitea. 

• Txantiloi edo patroien jokoak. 
- Eragiketak.  

• Xaflak jostea.  

• Piezak jostea.  

• Kremailerak ordezkatzea. 

• Kanpoko piezak ordezkatzea.  

• Kanpoko piezak jostea.  

• Kanpoko piezak berregitea. 

• Barruko piezak berregitea. 

• Izerditakoak eta forruak ordezkatzea. 

• Aparrak eta betegarriak aldatzea. 

2.  Oinetakoak josiz eta piezak ordezkatuz konpontzeko erabiltzen diren makina, lanabes eta osagarrien 
prestaketa. 
- Mozteko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak. 
- Ertzak jaisteko eta zatitzeko makina. 
- Akabera egiteko mahaia. 
- Kardatzeko makinak. 
- Itsasgarria emateko makina osagarriak, xurgatze-sistemak. 
- Itsasteko makinak. 
- Akaberak egiteko makinak. 
- Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 
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- Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Makinak materialaren arabera doitzea. 

3.  Josiz eta piezak ordezkatuz konpontzeko makinen lehen mailako mantentze-lanak. 
- Mantentze-lanei buruzko eskuliburua. 
- Mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 
- Garbitzea eta koipeztatzea. 
- Mantentze-lanen fitxa teknikoak eta eskuliburuak. 

4.  Oinetakoak konpontzeko prozeduren segurtasun- eta osasun-araudia ezagutzea  
- Segurtasun-arauak. 
- Josiz konpontzeko eta oinetakoaren piezak ordezkatzeko makinetako istripurik ohikoenak. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
- Makinen gailuak segurtasun aktiborako. 

 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
OINETAKO ETA LARRUKIEN KONPONKETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0214 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lehengaien eta konpondu beharreko artikuluen harrera eta biltegiratzea egitea, aurrez zehaztutako irizpide eta 
argibideei jarraikiz.  

EI1.1 Konpondu edo moldatu beharreko artikuluen harreran laguntzea.  
EI1.2 Emate-agiria eta jasotako lehengaiak erkatzea. 
EI1.3 Lehengaiak biltegiratzea, modu egokian kontserbatzeko eta ondoren erabiltzeko ezarritako argibideei jarraikiz. 
EI1.4 Harrera-, biltegiratze- eta entrega-eragiketak kontrolatzeko enpresak ezarritako dokumentuak betetzea. 

A2: Larrukiak eta oinetakoak konpontzeko behar diren material, erreminta, makina eta ekipoak prestatzea, segurtasun-
arauak betez. 

EI2.1 Erabiltzean duten portaeraren eta konpondu beharreko arropa- edo artikulu-motaren araberako material eta 
osagarri egokienak prestatzen laguntzea, lortu nahi den emaitza kontuan hartuz. 
EI2.2 Egin beharreko konponketa-motaren arabera beharrezkoak diren erreminta eta lanabesak prestatzen laguntzea. 
EI2.3 Konponketak egiteko beharrezkoak diren makinen mantentze-lanetan eta doikuntzan laguntzea. 
EI2.4 Ondoko lan hauek egitea, prozedura eta teknika normalizatuak erabiliz: muntatzea eta desmuntatzea; lubrifikazioa 
eta garbiketa; erregulazioa eta doikuntza. 
EI2.5 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko dokumentuak betetzea. 

A3: Oinetakoak eta/edo larrukiak konpontzeko eragiketak egitea, ekipoak prestatuz eta maneiatuz eta enpresak ezarritako 
kalitate-autokontrolak eginez. 

EI3.1 Oinetako edo larrukiarentzat proposatutako konponketa egiteko jarraitu beharreko eragiketa-segida proposatzea, 
erabiliko diren baliabide eta materialak adieraziz. 
EI3.2 Konponketa-prozesuan sartutako eragiketak egitea, ordenatuki, txukun, zehaztasunez eta segurtasunez, 
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz. 
EI3.3 Unean uneko konponketaren kalitatea autokontrolatzeko probak egitea. 
EI3.4 Akabera-eragiketak egitea trebetasunez eta modu autonomoan, eragiketa bakoitzerako egokiak diren metodo eta 
mekanismoak erabiliz. 

4 
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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.  Lehengaiak manipulatzea, sailkatzea eta biltegiratzea. 

- Lehengaiak sailkatzea, arduradunaren aginduen arabera. 
- Lehengaiak biltegiratzea, sailkapen eta erabileraren arabera.  

2.  Bezeroari arreta emateko prozesuak. 
- Enpresak eskainitako zerbitzuak. 
- Bezeroari arreta emateko protokoloak. 
- Bezeroari arreta emateko prozesuei buruzko dokumentuak: harrerari, biltegiratzeari eta entregari buruzkoak. 
- Erreklamazioen kudeaketa. 

3.  Lantokiko konpontzeko makina, lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanen eragiketak. 
- Lubrifikazioa eta garbiketa. 
- Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Makinak materialaren arabera prestatzea eta doitzea. 
- Enpresako makinen mantentze-lanen plana. 

4.  Larruki eta oinetakoen konponketa. 
- Eskuz eta makinaz mozteko prozedurak.  
- Mihiztatze-prozedurak. 
- Akabera-prozedurak. 
- Oinetakoak zabaltzeko prozedurak. 
- Oinetako eta larrukiak konpontzeko prozedurak. 
- Konpondutako produktuen garbiketa, koipeztatzea eta akabera egiteko prozedurak. 
- Krisketak, apaingarriak eta horniak jartzeko prozedurak.  
- Kalitate-kontrola konponketetan. 

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-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0438_1: 
Oinetako eta larrukien 
konponketarako materialak 
eta zerbitzuak. 

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

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria. 

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko oinetakoen lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF0439_1 :  
Larrukien konponketa 

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

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria. 

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko oinetakoen lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF0440_1: 
Oinetakoen konponketa 

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

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria. 

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko oinetakoen 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: 
 



 
 

Oinetako eta larrukien konponketa 
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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 irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Oinetako eta larrukiak 
konpontzeko lantegia 

60 90 

 

 
 

Prestakuntza-gunea 1. M 2. M 3. M 

Erabilera anitzeko gela X X X 

Oinetako eta larrukiak 
konpontzeko lantegia 

X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakariak. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Oinetako eta larrukiak konpontzeko lantegia 

− Ehun-gaien oinarrizko azterketa egiteko mahaia eta lanabesak. 

− Oinetako eta larrukiak konpontzeko eta jarduera osagarriak 
egiteko erremintak. 

− Akabera egiteko mahaia. 

− Ertzak jaisteko eta zatitzeko makina. 

− Filiak, zolak eta abar itsasteko makina. 

− Itsasgarria emateko makina osagarriak. 

− Zapatariaren josteko makinak. 

− Azpiltzeko makinak. 

− Sigi-sagako makinak. 

− Krisketak, errematxeak eta abar jartzeko makinak. 

− Mozteko makina eta mahaia. 

− Itsasgarrien berraktibatzailea. 

− Akabera egiteko kabina. 

− Larrukigilearen josteko mahaia.  



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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− Itsasgarria emateko pistolak. 

− Grabatzeko eta bozeltzeko erremintak. 

− Esmerila. 

− Larrukigintzako erremintak. 

− Prebentzio- eta segurtasun-ekipo eta -elementuak. 

− Aire konprimituko instalazio zentralizatua eta xurgapen-sistemak. 
 

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

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 

Ez dago sartzeko eskakizunik. 

 



 

 



 

 

 


