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IZENA
EHUN ETA LARRUZKO ARROPA ETA ARTIKULUEN KONPONKETAK ETA MOLDAKETAK

KODEA
TCPF0109

LANBIDE-ARLOA
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza.

LANBIDE-EREMUA
Ehun- eta larru-jantzigintza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
TCP387_1 Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen konponketak eta moldaketak (329/2008 EDa, 2008ko otsailaren 29koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Konponketa eta moldaketak egitea ehun eta larruzko arropetan, baita etxeko oihaletan ere, teknika eta prozesu espezifikoak
aplikatuz, lortuz artikuluak kalitatez, modu autonomoan eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta erdiestea
eskatutako akabera, aurreikusitako epeetan, ingurumen- eta segurtasun-baldintzetan eta zerbitzuaren mailan dagoen arreta
emanez bezeroari.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1224_1: Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko zerbitzuetan bezeroari arreta ematea.
UC1225_1: Jantzigintzako material, erreminta, makina eta ekipoak prestatzea.
UC1226_1: Arropa eta etxeko oihalen konponketak egitea.
UC1227_1: Moldaketak egitea eta arropak pertsonalizatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ehun eta larruzko arropa eta artikuluak konpondu, moldatu eta pertsonalizatzen dituzten jantzigintza eta modaren
sektoreko enpresa ertain eta txikietan eta mikroenpresetan egiten du lan, autonomo gisa zein besteren kontura.

Ekoizpen-sektoreak
Jantzigintzaren eta modaren industriari lotutako enpresak, hala nola jostundegiak, goi-mailako jantzigintza eta abar,
baita ikuskizunen produkzioa ere.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak:
7834.1050 Eskuz edo makinaz josten duena, oro har.
7834.1078 Eskuzko pasaratzailea.
7831.1079 Konponketetako jostuna.
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Jostuna-pasaratzailea.
Jantzigintzako langilea.
Joskintzako langilea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF1224_1
Ehun eta larruzko artikuluen konponketaeta moldaketa-zerbitzuetan bezeroei
informazioa eta arreta ematea

50

MF1225_1
Jantzigintzako material, erreminta, makina
eta ekipoak

70

MF1226_1
Arropa eta etxeko oihalen konponketak

MF1227_1
Arropak moldatzea eta pertsonalizatzea

100

150

MP0210
Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketa eta moldaketetako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

390

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1030: (ZEHARKAKOA) Ehun-produktuen
mozketa, mihiztadura eta akaberako
oinarrizko teknikak

60

UF1031: Arropak eta etxeko oihalak
konpontzeko eragiketak.

40

UF1030: (ZEHARKAKOA) Ehun-produktuen
mozketa, mihiztadura eta akaberako
oinarrizko teknikak

60

UF1032: Arropak moldatzea

60

UF1033: Arropak pertsonalizatzea

30
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1. gaitasun-atala
EHUN ETA LARRUZKO ARTIKULUAK KONPONDU ETA MOLDATZEKO
ZERBITZUETAN BEZEROARI ARRETA EMATEA
Kodea: UC1224_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroari arreta ematea eta ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko eskaintzen diren zerbitzuen
berri ematea, aurrez ezarritako irizpide eta jarraibideak betetzeko, arduradunak gainbegiratuta.
BI1.1 Eskainitako zerbitzuaren berri ematen zaio bezeroari, hizkuntza argi eta zehatza erabiliz, edukazioz.
BI1.2 Bezeroaren beharrizanei modu egokian erantzuten zaie zerbitzua eskatzean, horren ezaugarriak kontuan
hartuz, jasotako jarraibideen arabera.
BI1.3 Bezeroaren nahia identifikatzen da, galderen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, gogobete dezakeen
zerbitzua zehazteko, eta datuak fitxa teknikoan erregistratzen dira.
BI1.4 Norberaren itxura egokia da, eta ahoz zein idatziz komunikatzeko modua zuzena eta atsegina da,
etorkizunera begira bezeroarekin harreman komertzial egokia sustatzeko.
BI1.5 Bezeroak eskatutako zerbitzuak norberari esleitutako erantzukizuna gainditzen duenean, arduradun
hurrenarengana jotzen da berehala.
LB2: Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko zerbitzuaren aukera ezberdinak jakinaraztea bezeroari,
egokiena aukera dezan, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta.
BI2.1 Materialei eta prozesuei dagokienez, eskatutako konponketa edo moldaketaren aukera ezberdinak
iradokitzen dira, arduradunak gainbegiratuta, bezeroari aukera ezberdinak eskaintzeko.
BI2.2 Artikuluak dituen kalteak ikusi eta beharrezkoak diren azalpenak eskatzen dira, konponketa egiteko iritzi
zuzena emateko, egin beharreko ekintzak eta behar diren materialak identifikatuz.
BI2.3 Ehun edo larruzko artikulua moldatu edo pertsonalizatzean emaitza atzeraezinak sortzen dituzten teknikak
aplikatu behar badira, arduradunaren irizpideen arabera, bezeroari jakinarazi behar zaio, horri buruzko erabakia
har dezan edo beste aukera bat eska dezan.
BI2.4 Eskatutako zerbitzuaren bideragarritasunari, aurrekontuari eta epeari buruzko informazioa eman behar zaio
bezeroari, onar dezan.
BI2.5 Emandako informazioa ordenatu eta hizkuntza argi eta ulergarrian adierazten da, eta fitxa teknikoa betetzen
da, ohi bezala edo baliabide informatikoen bidez.
BI2.6 Artikuluari material berriak erantsiko zaizkionez, jasango dituen aldaketei buruzko argibideak ematen zaizkio
bezeroari, arduradunak gainbegiratuta, hala nola mantentze-lanei eta garbitasun eta lisatzeari buruzkoak, ondo
zain dezan.
LB3: Aurrekontua egitea, eskura dagoen tarifa aplikatuz eta ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta moldaketen
zerbitzuaren aukera ezberdinak kontuan hartuz, arduradunak gainbegiratuta, bezeroari aurkezteko.
BI3.1 Bezeroaren eskaerak eta beharrak detektatu eta identifikatzeko teknikak aplikatzen dira, haren
eskakizunekin bat datorren zerbitzurik egokiena hautatu eta eskaintzeko.
BI3.2 Material estandarrak balioztatzen dira, aplikatu beharreko tarifan adierazitako prezioen arabera, eta behar
diren material espezifikoak ere balioztatzen dira, aukera horretarako aurreikusitako edo haztatutako kostuen
arabera.
BI3.3 Zerbitzuaren kostua kalkulatzeko, kontuan hartzen dira zerbitzuaren konplexutasuna eta eragiketa
bakoitzerako eta prozesu osorako aurreikusitako denbora, azken prezioan sartzeko.
BI3.4 Konponketa- edo moldaketa-zerbitzuaren aurrekontua xehea egiten da, enpresak ezarritako tarifak aplikatuz
eta aukera ezberdinak kontuan hartuz, kalkulu-orriak edo beste aplikazio informatiko egoki batzuk erabiliz, edo,
hala badagokio, arduradunaren esku utziz.
BI3.5 Eskatutako zerbitzuaren aurrekontuari buruz sortutako informazioa, baita bideragarritasunari eta
entregatzeko epeari buruzkoa ere, antolatu eta bezeroari aurkezten zaio, hark onar dezan, euskarri fisiko edo
digitalean eta eskatutako lastertasunarekin.
LB4: Artikuluak hartzea ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko zerbitzuetan, bezeroa informatuz eta,
hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta, eta lana antolatzeko beharrezkoa den informazioa gauzatzea.
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BI4.1 Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko eskaerak hartzen dira modu sistematikoan
—enpresaren jardunbidearen arabera, eta aurreikusitako euskarri fisiko edo digitalean eskura dauden fitxak
betez— edo, hala badagokio, norberaren kontura.
BI4.2 Bezeroaren datuak eta zerbitzu- eta artikulu-mota identifikatzen dira argi eta garbi, berariazko formatu eta
bitartekoekin.
BI4.3 Onartutako artikuluak, konponketa- edo moldaketa-aginduarekin batera, berariazko edukiontzi edo
eremuetan jartzen dira, erraz aurkitzeko.
BI4.4 Egin beharreko eragiketek norberari esleitutako erantzukizuna gainditzen dutenean, arduradunaren
jarraibideak eskatzen dira berehala, irtenbide egokiak eskaintzeko.
BI4.5 Bezeroen fitxategia eguneratua eta ordenatua izan behar da beti, informazio zuzen eta osoarekin, edozein
gertaeratan erabili ahal izateko.
LB5: Egindako zerbitzuaren berri ematea bezeroari eta norberari dagokion erantzukizunaren barruan dauden
gorabeherak konpontzea, eta, hala badagokio, aurkeztutako erreklamazioak arduradunaren esku uztea.
BI5.1 Egindako konponketa edo moldaketak bezeroari erakusten zaizkio, bere nahia bete dela egiaztatzeko, hau
da, funtzionaltasunari eta estetikari dagokienez aurrez ezarritako ezaugarriak bete direla.
BI5.2 Erreklamazioak tratatzean, bezeroaren eskaera modu atseginean entzuten da, jarrera positiboa hartuz,
arduradunaren laguntza eskatuz, irtenbide egokiak eskaintzeko.
BI5.3 Erreklamazioak, hala badagokio, arduradunaren esku uzten dira, interesa erakutsiz eta bezeroarekin akordio
batera heltzeko aukerak aurkeztuz, erakundeak ezarritako irizpideak eta indarrean den arlo honetako araudia
aplikatuz.
BI5.4 Norberari esleitutako erantzukizuna gainditzen duen informazioa edo gorabehera arduradun hurrenaren esku
uzten da, eraginkortasunez eta lastertasunez.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta moldaketetarako jarraibideak. Prezioen tarifak. Euskarriak eta edukiontziak.
Ehun eta larruzko hainbat materialen lagin ordenatu eta identifikatuak. Informazio-iturri ezberdinak: aldizkariak,
katalogoak, etab. Aplikazio informatiko espezifikoak. Konponketak eta moldaketak kudeatzeko programak. Datu-baseak.
Bezeroen fitxategiak.

Produktuak eta emaitzak
Barne- zein kanpo-komunikazio errazak. Bezeroei (zerbitzuen kontsumitzaileak) informazioa eta aholkuak ematea.
Protokoloaren aplikazio zuzena eta ahozko mezuen eta mezu idatzien interpretazioa. Trebetasun sozialen eta
komunikaziorako trebetasunaren garapena eta aplikazioa. Bezeroarentzako arretari buruzko datu-base eta
dokumentuak. Egindako zerbitzuaren kalitate-kontrola. Hartu diren eta konpondu edo aldatzeko identifikatu diren
artikuluak. Bezeroari emaitzari buruzko orientabide teknikoa ematea. Bezeroen fitxak. Erreklamazio-orriak. Konponketa
egiteko proposamenen aurrekontuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Lanerako plana. Bezeroaren eskaera. Zaintzeko aholkuen etiketa. Jatorriaren etiketa. Artikuluen higieneeta garbitasun-baldintzak. Sailkatzeko jarraibideak. Albaranak. Hainbat produktu eta zerbitzuren erakusgaia. Prezioen
tarifak.
Sortutakoa: Probak dituzten fitxak. Ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta aldaketetarako jarraibideak. Bezeroaren
identifikazioaren, jatorriaren eta jasotzeko dataren etiketa. Artikuluen sarrera- eta irteera-mugimenduen kontrola.
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2. gaitasun-atala
JANTZIGINTZAKO MATERIAL, ERREMINTA, MAKINA ETA EKIPOAK
PRESTATZEA
Kodea: UC1225_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jantzigintzako materialak aukeratzea, hala nola ehunak, larruak eta laminatuak, arropa edo artikulu amaitua
lortzeko.
BI1.1 Jantzigintzako materialen hautaketa bat dator proiektuaren eskakizun estetikoekin.
BI1.2 Hariak haien oinarrizko parametroen arabera identifikatzen dira, eta aplikazioen arabera hautatzen dira.
BI1.3 Hautatutako materialak bat datoz bezeroarekin adostutako kalitate eta prezioarekin.
BI1.4 Hautatutako materialen portaera haien erabilera-prestazio eta kalitatearen irizpideekin erlazionatzen da.
BI1.5 Jantzigintzako materialen izakinak oso txikiak direla egiaztatzen bada, arduradunari jakinarazi behar zaio,
eraginkortasunez eta lehenbailehen, dagokion dokumentuan, eragiketak eten beharra saihesteko.
LB2: Larru ezberdinen artean aukeratzea, arropa eta artikuluen konponketa eta moldaketetan erabiltzeko, arduradunak
gainbegiratuta, bezeroarekin batera adostutako akabera lortzeko.
BI2.1 Ile-larru eta larru ezberdinen artean bereizteko, jatorriaren, ezaugarrien eta egituraren arabera identifikatzen
dira, erreferentziazko laginekiko aurkezteko moduaren arabera.
BI2.2 Larruak sailkatzeko, haien jatorria, ezaugarriak eta akatsak hartzen dira kontuan, kasu bakoitzean egokiena
aukeratzeko.
BI2.3 Larruak aukeratzeko, erreferentziazko modeloa, ezaugarriak, neurriak, lodiera, tipologia eta abar hartzen dira
kontuan, eta artikuluaren eskakizun estetikoei egokitzen zaizkie.
LB3: Makinaz edo eskuz josi edo mihiztatzeko ekipo, osagarri eta erremintak hautatzea, egokiena erabiltzeko,
arduradunaren argibideei jarraikiz, hala badagokio.
BI3.1 Ekipo eta makinak hautatzeko, egin beharreko jantzigintza-prozesua eta erabili beharreko material-mota
hartzen dira kontuan.
BI3.2 Josteko makina ezberdinen ezaugarriak aplikazioaren arabera identifikatzen dira, doitzeko eta
manipulatzeko.
BI3.3 Josteko makinen osagarriak egin beharreko eragiketaren arabera aukeratzen dira —kremailerak jartzea,
barrenak jostea, botoi-zuloak, zerrendak itsastea, zeharka mozturiko zerrendak jartzea, etab.—, eta horiek egiteko
josteko makinak zein posiziotan jarri behar diren ezagutzen da.
BI3.4 Eskuz josi edo itsatsiz mihiztatzeko eragiketak bereizi egiten dira, informazioa jasotzeko eta erreminta
egokiak aukeratzeko, manipulatuko den artikuluaren ezaugarriak kontuan hartuz.
LB4: Jantzigintza-prozesuan parte hartzen duten makinak eta moztu, mihiztatu eta lisatzeko ekipo osagarriak prestatzea,
kasu bakoitzean egokiena manipulatzeko.
BI4.1 Mozteko makina eta erremintak egin beharreko eragiketaren arabera aukeratzen dira, moztu beharreko
materiala kontuan hartuz, hau da, ehuna, larrua eta abar.
BI4.2 Mihiztatze-prozesuan parte hartzen duten eskuzko erremintak edo elektrikoak —iraultzekoak, haria
moztekoak, txantiloiak, botoi-zuloak zabaltzekoak, gidariak, barrenak markatzekoak eta abar— eskatutako
emaitzaren arabera aukeratzen dira.
BI4.3 Lisatzeko ekipoak (mahai konbentzionalak eta berrikustekoak —mahukak lisatzekoarekin—, lisaburdinak eta
abar) aukeratzen dira, baita haien parametroak ere, materialen eta prozesuen arabera aplikatzeko.
BI4.4 Lisatzeko makinen osagarriak —tefloizko xafla lisaburdinentzat, moldeak, era ezberdinetako kuxinak,
txarrantxa-lisaburdina, etab.— egin beharreko eragiketaren arabera prestatzen dira, eta posizio zuzenean jartzen
dira.
BI4.5 Presio-mekanismoak dituen makinaren edo errematxagailuaren osagarriak identifikatu eta erabilerarekin
erlazionatzen dira —botoiak forratzea, errematxe, krisket edo botoiak presiopean jartzea, etab.—, materialen eta
prozesuen arabera aplikatzeko.
BI4.6 Jantzigintza-prozesuan parte hartzen duten ekipo eta makinak jarraibideen arabera prestatzen dira, haien
segurtasuna kontuan hartuz.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Arropak egiteko prozesuetan parte hartzen duten mozteko, josi edo mihiztatzeko eta lisatzeko makina eta ekipoak.
Jantzigintza-prozesuetarako erremintak eta makinen osagarriak. Hariak, ehunak, larruak, larru onduak, etab. Ehun eta
larruz egindako produktu landu eta erdilanduak. Ehun eta larruzko artikuluetan erabiltzeko horniak.

Produktuak eta emaitzak
Hariak, ehunak, ez-ehunduak, larruak, horniak eta aukeratutako produktu erdilanduak. Jantzigintzako ekipo eta makinak,
moztu, josi eta lisatzeko prest. Ekipo eta makinatarako osagarri prestatuak. Eskuz erabiltzeko erreminta eta osagarri
prestatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Jantzigintzako ekipo eta makinen jarraibideak. Materialen erakusgaia.
Sortutakoa: Materialen erakusgaia. Makina, ekipo, osagarri eta materialen inbentarioa.

3

3. gaitasun-atala
ARROPA ETA ETXEKO OIHALEN KONPONKETAK EGITEA
Kodea: UC1226_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arropak eta horien osagaiak ordenatzea, baita etxeko oihalak ere, eskatutako konponketan behar bezala
manipulatzeko, arduradunak gainbegiratuta.
BI1.1 Ehun eta larruzko arropak erabileraren eta biztanle-segmentuaren —gizonezkoak, emakumezkoak, gazteak,
haurrak— arabera multzokatzen dira, konpontzeko.
BI1.2 Arropen barruko eta kanpoko osagaiak eta ezaugarriak zuzen identifikatzen dira, konponketan zehar
manipulatzeko.
BI1.3 Arropak aztertzen dira, haien jatorrizko fabrikazioan aplikatutako muntatze-prozesua, jostura-mota,
errefortzuak eta abar identifikatzeko.
BI1.4 Etxeko oihalak, hala nola izarak, zorroak, kuxinak, ohe-estalkiak, errezelak eta abar zuzen sailkatzen dira,
ezaugarriak eta erabilera kontuan hartuz.
BI1.5 Konponketak konplexutasunaren, manipulatu beharreko artikulu-motaren eta haren osagaien material-moten
arabera multzokatzen dira.
BI1.6 Konponketaren plangintza egiteko, haren ezaugarriak eta konplexutasuna, eskatutako kalitate-maila, eskura
dauden baliabideak eta adostutako prezioa hartzen dira kontuan, arduradunak gainbegiratuta.
LB2: Garai eta formei dagokienez bezeroarekin adostutako artikuluaren konponketa egiteko behar den materiala eta
ekipoa prestatzea, arduradunak gainbegiratuta.
BI2.1 Artikulu jakin batentzat eskatutako konponketa egiteko behar diren osagaiak —artehunak, kremailerak,
botoiak, hariak, zintak, etab.— modu eta kantitate egokian prestatzen dira, zerbitzu azkar bat eskatuz gero etenik
ez izateko.
BI2.2 Erremintak eta moztu, josi eta lisatzeko makinak, baita mihiztatzeko materialak ere, aukeratu eta prestatzen
dira, aurreikusitako konponketaren arabera.
BI2.3 Makinak eta lanabesak prestatzen dira, doituz, behar den unean modu egokian erabiltzeko, segurtasunirizpideen arabera jardunez.
BI2.4 Moztu, josi eta lisatzeko ekipo, makina eta erremintak erabilera-kondizio egokietan mantentzen dira, haien
erabilera-eskuliburu edo eskuliburu teknikoak kontuan hartuz.
BI2.5 Norbera babesteko segurtasun-arauak zuzen identifikatzen dira, eta segurtasun-baliabide egokiak hautatzen
dira.
LB3: Konponketa egiteko behar diren arropa edo etxeko oihalen zatiak desmuntatzea, ezaugarri estetikoak aldatu gabe,
arduradunak gainbegiratuta.
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BI3.1 Josturak desegiteko erremintak aukeratzeko, kontuan hartzen dira puntadaren, hariaren eta arropa edo
artikuluaren materialaren ezaugarriak eta egin beharreko konponketaren kokapena.
BI3.2 Larru, oihal sendo, estaldura eta abarretatik osagaiak bereizi eta errematxeak edo beste elementu batzuk
askatzeko erremintak modu egokian aukeratzen dira.
BI3.3 Arropa edo etxeko oihala txukuntasunez eta sistematikoki desmuntatzen da, bereizten diren eta txantiloi gisa
erabili edo berriz jarri behar diren elementuak gordez eta arropa edo etxeko oihalaren hasierako itxura mantenduz.
BI3.4 Ateratako pieza edo elementuak markatu eta identifikatzen dira, haien kokalekua adieraziz, jatorrizko
artikuluan berriz jartzean akatsik egon ez dadin.
LB4: Arropa edo etxeko artikulua konpontzea, jantzigintza-teknika espezifikoak aplikatuz, arduradunak gainbegiratuta.
BI4.1 Jantzigintza-teknikak eta konpontzeko behar diren materialak jatorrizko arroparen estetika errespetatuz
aplikatzen dira.
BI4.2 Jarri beharreko pieza edo elementu berriak trebetasunez mozten dira, ordezkatu beharreko piezetatik
lortutako txantiloiak erabiliz, hala badagokio.
BI4.3 Mihiztatu edo josi aurretik, lotuko diren artikuluaren osagaiak eta desmuntatzean edo konponketa-proban
egindako markak egiaztatzen dira.
BI4.4 Eskuz zein makinaz mihiztatzeko prozesua egiteko, kontuan hartzen da zein den eragiketa-segida egokiena
proposatutako estetika mantentzeko.
BI4.5 Osagaiak trebetasunez mihiztatzen dira, eta kalitatezko konponketa zehatz eta garbia lortzen da.
BI4.6 Apaingarri, errematxe, krisket edo botoiak presioz jarri behar badira, konponketa hori makina edo erreminta
egokiarekin egiten da, zehaztasunez eta segurtasunez.
BI4.7 Krisketak, automatikoak, botoiak, forruak, horniak, botoi-zuloak eta abar txukuntasunez eta zehaztasunez
kokatu eta josten dira, konponketaren eskakizunen arabera.
LB5: Larruzko arropa eta artikuluak konpontzea, behar diren teknikak aplikatuz, arduradunak gainbegiratuta.
BI5.1 Larruzko arropak konpontzeko materialak lortu nahi den estetikaren arabera hautatzen dira.
BI5.2 Desmuntatu edo konponketaren proba egin aurretik, lotuko diren larruzko artikuluaren osagaiak eta
desmuntatzean edo konponketa-proban egindako markak egiaztatzen dira.
BI5.3 Larruzko arropen konponketak —tarratak, urratuak, egokitzapenak eta abar— teknika egokiak aplikatuz
egiten dira, arduradunak gainbegiratuta, proposatutako estetika mantentzeko.
BI5.4 Jarri edo txertatu beharreko pieza edo elementu berriak trebetasunez mozten dira, ante, arkume-larru eta
bestelako larruen ezaugarrien arabera, arduradunak gainbegiratuta, material-motaren araberako erreminta egokiak
erabiliz eta, hala badagokio, baita ordezkatu beharreko piezei egokitutako txantiloiak ere.
BI5.5 Larrua eskuz edo makinaz mihiztatzeko teknikarik egokiena aplikatzen da, arduradunak gainbegiratuta,
eragiketen segida kontuan hartuz eta arroparentzat proposatutako estetika zainduz.
BI5.6 Osagaiak trebetasunez muntatzen dira, eta larruzko arropan kalitatez, zehatz eta garbi konpontzea lortzen
da.
BI5.7 Apaingarri, errematxe, krisket edo botoiak presioz jarri behar badira larruaren gainean, konponketa hori
makina edo erreminta egokiarekin egiten da, zehaztasunez eta segurtasunez.
BI5.8 Krisketak, botoiak, forruak, horniak eta abar zehaztasunez jartzen dira, larru-mota bakoitzarentzat egokiena
den teknika erabiliz —eskuzkoa zein makina bidezkoa—, konponketaren eskakizunen eta jarraibideen arabera.
LB6: Akabera egitea, arropen edo etxeko artikuluen arabera, arduradunak gainbegiratuta eta eskatutako konponketa
zuzen egin dela egiaztatuz, eta arroparen aurkezpena prestatzea, bezeroari entregatzeko.
BI6.1 Ehunezko arropei akabera-teknikak aplikatzeko —lisatzea, eskuilatzea, etab.—, kasu bakoitzean egokiena
erabiltzen da.
BI6.2 Larruzko arropei akabera-teknikak aplikatzeko —ertzak tindatzea, urradurak estaltzea, etab.—, kasu
bakoitzean egokiena erabiltzen da.
BI6.3 Lisatzeko ekipoak eta horien osagarriak lisatu beharreko materialaren arabera prestatzen eta erabiltzen dira.
BI6.4 Arropa edo etxeko artikulua trebetasunez jartzen da lisatzeko mahaian, tentsioak, azalaren erliebeak,
dirdirak, tolesak eta deformazioak saihestuz.
BI6.5 Akabera-prozesua arduradunak gainbegiratuta egiten da, eragiketa-segida egokiena erabiliz, segurtasun-,
osasun- eta ingurumen-neurriak kontuan hartuz.
BI6.6 Larruzko arropa eta artikuluak garbitu eta kontserbatzeko oinarrizko prozesuak modu egokian aplikatzen
dira, arduradunak gainbegiratuta, atxiki nahi diren ezaugarrien arabera.
BI6.7 Arropa edo etxeko artikulua begiz eta sistematikoki gainbegiratzen da, konponketa, akabera eta, hala
badagokio, lisaketa zuzen egin direla egiaztatzeko.
BI6.8 Konpondutako arropa edo etxeko artikulua prestatu, identifikatu eta modu egokian babesten da, bezeroari
entregatzeko.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Josteko makinak: atzera-puntadako laua, sigi-sagakoa, estaltzekoa (overlock), arraste hirukoitza, etab. Prestatzeko,
doitzeko eta makinen mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak. Eskuz ebakitzeko ekipo eta tresnak. Lisatzeko
ekipoak. Distira emateko produktuak eta anilinak. Mozteko ohiko tresnak, larrugintzako hortzak, karrakagailuak, eskuilak.
Larrua markatzeko klariona edo boligrafoa. Norbera babesteko ekipoa.

Produktuak eta emaitzak
Konponketa-prozesuan sartzeko prestatutako makinak. Konpondu beharreko artikuluetatik kendutako piezak.
Jantzigintza-artikuluak mihiztatzeko moztu eta prestatutako piezak. Ehunezko, ilerik gabeko larruzko edo iledun larruzko
arropa konponduak eta etxeko oihal konponduak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Konponketei buruzko lan-egitasmoa edo jarraibideak. Makina eta ekipoen eskuliburu teknikoak edo
erabilera-eskuliburuak. Mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko eskuliburua. Sortutakoa: Materialen kontsumoa.
Egindako konponketen emaitza. Gorabeherak.

4

4. gaitasun-atala
MOLDAKETAK EGITEA ETA ARROPAK PERTSONALIZATZEA
Kodea: UC1227_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ehunezko eta larruzko arropa ezberdinak bereiztea, eskatutako egokitzapenerako modu egokian manipulatzeko,
arduradunak gainbegiratuta.
BI1.1 Ehunezko eta larruzko arropak zuzen sailkatzen dira, erabileraren arabera, eta barruko eta kanpoko
osagaien egoera aztertzen da, arduradunak gainbegiratuta, egokitu ahal diren zehazteko.
BI1.2 Arropen jostura- eta puntada-mota, puntadaren luzera, itsaspena, errefortzuak eta abar detektatzen dira,
jatorrizko muntaketa-prozesua identifikatzeko.
BI1.3 Arroparen egokitzapena edo pertsonalizazioa konplexutasunaren eta eskura dauden baliabideen arabera
programatzen da, arduradunak gainbegiratuta, kalitateari eta kostuari dagokionez bezeroarekin adostutakoa
betetzeko.
LB2: Ehunezko arropak pertsonalizatzea, bezeroak eskatutako transformazio-aginduaren arabera, eta, hala badagokio,
arduradunak gainbegiratuta.
BI2.1 Ehun-gai ezberdinen gainean egin daitezkeen hainbat pertsonalizazio-teknika —brodatzea, pintura, parpailak
jartzea, etab.— jasotzen dituen katalogoa erakusten da, bezeroen eskaerari erantzuteko.
BI2.2 Teknika arropa pertsonalizatzeko aginduaren arabera hautatzen da, arduradunak gainbegiratuta, kontuan
hartuz jarriko diren elementuen ezaugarriak, lotu, josi edo itsasteko materialak eta beharrezkoak diren ekipo edo
makinak.
BI2.3 Beharrezko material, lanabes, makina edo ekipoak zehaztasun eta segurtasunez pertsonalizatzeko behar
den teknikaren arabera prestatzen dira.
BI2.4 Arropa trebetasunez pertsonalizatzen da, arduradunak gainbegiratuta, bezeroak eskatutako transformazioa
lortzeko aurreikusitako teknikak aplikatuz.
LB3: Larruzko arropak pertsonalizatzea, arduradunak gainbegiratuta, bezeroak eskatutakoaren arabera itxuraldatzeko.
BI3.1 Larru ezberdinen gainean egin daitezkeen hainbat pertsonalizazio-teknika —ehunak jartzea, apaingarriak
jartzea, arropak arintzea, etab.— jasotzen dituen katalogoa erakusten da, bezeroen eskaerari erantzuteko.
BI3.2 Pertsonalizazio-teknika larruzko arroparen, jarriko diren elementuen ezaugarrien, lotu, josi edo itsasteko
materialen eta prozesuan erabiltzen diren ekipo edo makinen arabera hautatzen da, arduradunak gainbegiratuta.
BI3.3 Beharrezko material, lanabes, makina edo ekipoak larruzko arropa zehaztasun eta segurtasunez
pertsonalizatzeko hautatutako teknikaren arabera prestatzen dira.
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BI3.4 Larruzko arropa itxuraldatu eta pertsonalizatzeko teknikak trebetasunez aplikatzen dira, eta, hala badagokio,
arduradunaren argibideei jarraikiz.
LB4: Arropa probatzen laguntzea, bezeroaren jarrera eta morfologia eta hark eskatutako egokitzapena kontuan hartuz,
eta, hala badagokio, seinaleak eta markak eginez, akats posibleak zuzentzeko, arduradunak gainbegiratuta.
BI4.1 Arropa bezeroaren gainean jartzen da, argibide zehatzei jarraikiz, bezeroaren jarrera egokia dela eta arropa
ondo jarri dela egiaztatuz.
BI4.2 Proba egiteko erreminta eta lanabesak trebetasunez prestatu eta erabiltzen dira, argibide zehatzei jarraikiz,
arropa egokitzeko.
BI4.3 Probetan aplikatzen diren marka- eta seinale-motak arduradunaren irizpideen edo jarraibide espezifikoen
arabera erabiltzen dira.
BI4.4 Proba egitean, arroparen zatiak lan-protokoloaren arabera desmuntatzen dira, arduradunak gainbegiratuta,
eta, hala badagokio, eskatutako egokitzapena kontuan hartuz.
BI4.5 Arropa bezeroari egokitzen zaio, eta behin-behineko markak egiten dira, arduradunarekin batera lan eginez
edo eragiketa zehatzak eginez, kasuan kasuko argibide zehatzei jarraikiz eta egindako doikuntzak egiaztatuz.
BI4.6 Proba amaitu ostean, arropa arreta handiz kendu behar da, kasu bakoitzean adierazitako argibideei jarraikiz,
eta egindako markak desagertu ez direla egiaztatu behar da.
LB5: Arropa guztiz edo partzialki desmuntatzea, proban adierazitako markak egiaztatuz, arduradunak gainbegiratuta eta
teknika eta erreminta egokiak erabiliz, bezeroak eskatutako egokitzapena edo joskera berria egiteko.
BI5.1 Arropa probatzean egindako markak bezeroak eskatutako konponketa behar duten zatietan egiten dira.
BI5.2 Probatutako arroparen aldaketa zehazten duten markak guztiz garatzen dira, argibide zehatzei jarraikiz, egin
beharreko eragiketen segida prestatzeko, erreminta eta lanabes egokiak erabiliz.
BI5.3 Probetan egindako markak hala behar duten arroparen gainerako osagaietara —aurrez aurre jarritakoak edo
jarri gabeak— eramaten dira, argibide zehatzei trebetasunez jarraikiz, erreminta eta lanabes egokiak erabiliz.
BI5.4 Arropa desmuntatzeko behar diren erremintak prestatzen dira, egin beharreko eragiketen arabera, hala nola
moztea, josturak desegitea, osagarriak kentzea, etab.
BI5.5 Desmuntatu beharreko zatia arroparen probetan egindako marken arabera zehaztu edo marrazten da.
BI5.6 Arropa osorik edo partzialki desmuntatzeko eragiketak trebetasunez eta ezarritako ordenan egiten dira, kasu
bakoitzerako emandako jarraibideen arabera eta egin beharreko moldaketa kontuan hartuz, arropa kaltetzea
saihestuz.
LB6: Moldaketa egitea edo horretan laguntzea, eskatutako emaitza lortzeko, kasu bakoitzean behar diren teknikak
erabiliz.
BI6.1 Moldaketa egiteko behar diren teknika eta materialak prestatzen dira, argibide zehatzei jarraikiz, bezeroaren
eskakizunei erantzuten zaiela bermatzeko, eta, hala badagokio, baita arroparentzat aurreikusitako estetikari ere.
BI6.2 Eskatutako moldaketa egiteko txertatu behar diren zati edo elementu berriak ebakitzen dira, hala badagokio,
adierazitako argibideei jarraikiz eta trebetasunez, ordezkatu beharreko zatietan oinarrituz lortutako txantiloiak
erabiliz.
BI6.3 Muntatu edo josi aurretik, lotuko diren artikuluaren osagaiak eta mihiztatzean edo arroparen proban egindako
markak egiaztatzen dira.
BI6.4 Itsatsiz eta josiz —eskuz nahiz makinaz— mihiztatzeko teknikak aplikatzen dira, kontuan hartuz horiek zuzen
egiteko aurreikusitako eragiketen segida.
BI6.5 Osagaiak trebetasunez mihiztatzen dira, argibide zehatzei jarraikiz, eta kalitatezko konponketa zehatz eta
garbia lortzen da.
BI6.6 Apaingarri, errematxe, krisket edo botoiak presioz jarri behar badira, moldaketa hori makina edo erreminta
egokiarekin egiten da, argibide zehatzei jarraikiz, zehaztasunez eta segurtasunez.
BI6.7 Krisketak, automatikoak, botoiak, forruak, horniak, botoi-zuloak eta abar txukuntasunez eta zehaztasunez
kokatu eta eskuz edo makinaz josten dira, argibide zehatzei jarraikiz, moldaketaren eskakizunen arabera.
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LB7: Arduradunak gainbegiratuta, arroparen akabera eta azken aurkezpena egitea, bezeroari entregatzeko, eta, aldez
aurretik, eskatutako moldaketa zuzen egin dela egiaztatzea.
BI7.1 Amaitutako arropetan, akabera-teknikak —eskuilatzea, distira ematea, lisatzea, etab.— arroparen material,
osagarri eta beste elementu batzuen motaren arabera aplikatzen dira.
BI7.2 Akabera trebetasunez egiten da, arduradunak gainbegiratuta, arropa moldatuak jatorrizko ezaugarriak
galtzen ez dituela bermatuz.
BI7.3 Lisatze-prozesua egiten da, arropa amaitua lisatzeko mahai edo prentsaren gainean jarrita, tentsioak,
azalaren erliebeak, dirdirak, tolesak, deformazioak eta abar saihestuz, arduradunak gainbegiratuta, lisaburdinak
arroparen materialei egokitutako tenperatura, lurrun eta, hala badagokio, presioa dituela egiaztatuz, segurtasuneta osasun-neurriak kontuan hartuz.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

BI7.4 Akabera-tratamenduak egiteko denbora lan-plangintzan ezarritako mugen arabera doitzen da.
BI7.5 Arropa begiz eta sistematikoki begiratzen da, arduradunak gainbegiratuta, moldaketa eta akabera zuzen egin
direla erakutsiz, eta, bestela, hala behar duten zatiak berriz lisatzen dira.
BI7.6 Konpondutako arropa eskegi, tolestu edo paketatu egiten da, identifikazio zuzenarekin, eta ondo babesten
da, bezeroari entregatzeko.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Josteko makinak: atzera-puntadako laua, sigi-sagakoa, estaltzekoa (overlock). Prestatzeko, doitzeko eta makinen
mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak. Eskuz ebakitzeko ekipo eta tresnak. Lisatzeko ekipoak. Distira emateko
produktuak eta anilinak. Mozteko ohiko tresnak, larrugintzako hortzak, karrakagailuak, eskuilak. Larrua markatzeko
klariona edo boligrafoa. Norbera babesteko ekipoa.

Produktuak eta emaitzak
Moldatzeko guztiz edo partzialki desmuntatutako arropak. Probatzeko edo probatutako arropak. Proba-prozesuko
markak gainerako osagaietara eramanda dituzten arropak. Ehun edo larruzko arropa pertsonalizatuak. Ehun edo
larruzko arropa moldatu edo berreginak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Arropen moldaketei buruzko lan-egitasmoa edo jarraibideak. Makinen eskuliburu teknikoak. Makina eta
ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Mantentze-lanei eta segurtasunari buruzko eskuliburua.
Sortutakoa: Materialen kontsumoa. Arropa moldatuen emaitza. Gorabeherak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
EHUN ETA LARRUZKO ARTIKULUEN KONPONKETA- ETA MOLDAKETAZERBITZUETAN BEZEROEI INFORMAZIOA ETA ARRETA EMATEA
2. prestakuntza-modulua:
JANTZIGINTZAKO MATERIAL, ERREMINTA, MAKINA ETA EKIPOAK
3. prestakuntza-modulua:
ARROPA ETA ETXEKO OIHALEN KONPONKETAK
4. prestakuntza-modulua:
ARROPAK MOLDATZEA ETA PERTSONALIZATZEA
5. prestakuntza-modulua:
EHUN ETA LARRUZKO ARROPA ETA ARTIKULUEN KONPONKETA ETA
MOLDAKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
EHUN ETA LARRUZKO ARTIKULUEN KONPONKETA- ETA MOLDAKETAZERBITZUETAN BEZEROEI INFORMAZIOA ETA ARRETA EMATEA
Kodea: MF1224_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1224_1 Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko

zerbitzuetan bezeroari arreta ematea.

Iraupena: 50 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzen dituzten establezimenduetan bezeroarekin komunikatzea eta
bezeroari arreta ematea, bezeroekin modu eraginkorrean komunikatzeko ohiko oinarrizko protokoloak erabiliz.
EI1.1 Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak ezagutzea.
EI1.2 Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko zerbitzuetako merkataritza-harremanetan bezeroari arreta
emateaz arduratzen den pertsonak izan beharreko ezaugarriak eta garatu beharreko jarrerak deskribatzea.
EI1.3 Bezeroaren presentzia eta lotura bultzatzeko teknikak azaltzea.
EI1.4 Emaitza eta zerbitzua hobetzeko aplika daitezkeen aldagaiak zehaztea.
EI1.5 Ehun eta larruzko artikuluen konponketa- eta moldaketa-zerbitzuaren informazioari buruzko kasu praktiko batetik
abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituela:
Bezeroaren tipologia eta haren beharrak identifikatzea.
Galdera egokiak egitea, hizkuntza argi eta ulergarria erabiliz.
Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea.
Produktuaren eta eskatutako zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea.
Ezarritako tarifen araberako aurrekontua aurkeztea.
Zehaztuz gero, entregatzeko epea adieraztea.
A2: Ehun eta larruzko artikulu ezberdinek erabiltzen jarraitu ahal izateko moduan geratzeko onartzen dituzten konponketaeta moldaketa-motak azaltzea.
EI2.1 Fabrikatutako artikulu-mota ezberdinen ezaugarriak deskribatzea, konponketa- eta moldaketa-zerbitzuari
dagokienez, eta abantailak eta eragozpenak nabarmentzea.
EI2.2 Ehun eta larruzko artikuluetan egin daitezkeen konponketa- eta moldaketa-motak eta horien ezaugarriak bereiztea.
EI2.3 Xedearen eta erabileraren arabera artikuluek onartzen dituzten konponketa- eta moldaketa-mota ezberdinak
azaltzea.
EI2.4 Ehun eta larruzko artikuluen konponketa- edo moldaketa-zerbitzu bateko eragiketa ohikoenak adieraztea.
EI2.5 Ehun eta larruzko artikuluetan egin daitezkeen ekintza atzeraezinak azaltzea.
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean oinarrituz, ehun eta larruzko artikuluak behatzea, konponketa edo
moldaketa posible baterako:
Artikulu-mota, osagaiak eta materialak identifikatzea.
Eskatutako konponketa- edo moldaketa-mota deskribatzea.
Eskatutakoa egiteko aukerak ezagutzea.
Eskatutako emaitza eta zerbitzua hobetzeko aukerak aztertzea.
Behar diren materialak zerrendatzea.
Egin beharreko eragiketak azaltzea.
Dokumentuak betetzea artikuluaren datuekin.
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A3: Ehun eta larruzko artikulu ezberdinak hartu eta biltegiratzeko teknikak aplikatzea, konpondu edo moldatzeko.
EI3.1 Artikulua hartzeko jarduerak identifikatzea, manipulatu beharreko ehun edo larruzko artikulu-motaren arabera.
EI3.2 Zerbitzuan artikuluak jasotzeko dokumentuak interpretatu eta betetzea.
EI3.3 Konponketa- edo moldaketa-zerbitzu batean hartu beharreko ehun eta larruzko artikuluek bete beharreko higieneeta txukuntasun-kondizioak azaltzea.
EI3.4 Eskatutako zerbitzuaren arabera egin beharreko eragiketak identifikatzea, bezeroari jakinarazteko.
EI3.5 Konponketa-zerbitzu batean biltegiratu beharreko ehun eta larruzko artikuluak identifikatzeko prozedurak azaltzea.
EI3.6 Konpondu edo moldatzeko eta ondoren zerbitzuan manipulatzeko hartutako ehun eta larruzko artikuluak
biltegiratzeko prozedura ezberdinak ezagutzea.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

EI3.7 Konpontzeko edo moldatzeko ehun eta larruzko artikuluak hartzeari buruzko kasu praktiko batean oinarrituz,
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituela:
Artikulu-mota, osagaiak eta materialak identifikatzea.
Bezeroak eskatutako konponketa- edo moldaketa-mota ezagutzea.
Eskatutako zerbitzuaren arabera egin beharreko eragiketen berri ematea bezeroari.
Arropa edo artikuluaren higiene- eta txukuntasun-kondizioak egiaztatzea.
Arropa edo artikulua zuzen identifikatu eta biltegiratzea, eskatutako zerbitzuaren arabera.
Zerbitzuaren araberako informazioarekin dokumentuak betetzea.
A4: Ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta moldaketen aurrekontuetarako kalkulu zehatzak egiteko teknikak
aplikatzea, ezarritako tarifak erabiliz.
EI4.1 Ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta moldaketen aurrekontuetan sartzen diren kostu zuzenak eta
zeharkakoak deskribatzea.
EI4.2 Konponketan parte hartzen duten eragiketa ezberdinen denborak nola kalkulatzen diren azaltzea, ezarritako tarifak
aplikatuz.
EI4.3 Artikuluen konponketa eta moldaketen aurrekontuen dokumentuak interpretatu eta betetzea.
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ehun edo larruzko artikulu baten konponketa
edo moldaketa egiteko aurrekontua kalkulatzea, emandako argibideei jarraikiz:
Materialen kostuak ondorioztatzea, emandako argibideei jarraikiz.
Dagozkion zeharkako kostuak ondorioztatzea, emandako argibideei jarraikiz.
Konponketa edo transformazioa egiteko behar den denbora ondorioztatzea.
Eragiketaren azken prezioa kalkulatzea, formula egokia aplikatuz.
Hala badagokio, bezeroaren leialtasunaren, zenbatekoaren edo ordainketa-aukeren araberako beherapenak
aplikatzea, emandako argibideei jarraikiz.
Aurrekonturako behar den informazioarekin dokumentuak betetzea.
A5: Bezeroen hainbat eskakizunetatik abiatuz, konpondu edo moldatutako artikuluak entregatzeko zehaztutako prozedurak
aplikatzea, baita gatazka eta erreklamazioen aurrean erantzuteko teknikak ere.
EI5.1 Konpondu edo moldatutako artikuluen ezaugarri estetiko eta funtzionalak ezagutzea, bezeroaren eskakizunaren
erantzunaren arabera.
EI5.2 Artikulu konpondu edo moldatua bezeroari entregatu eta erakusteko moduak azaltzea, eta funtzionaltasunari eta
estetikari dagokienez bezeroaren nahia bete den egiaztatzea.
EI5.3 Zerbitzua ematean sortzen diren akatsik ohikoenak zerrendatzea, baita hutsuneak zuzendu eta emaitzak
hobetzeko neurriak ere.
EI5.4 Gatazka eta erreklamazioen ezaugarriak identifikatzea, baita horiei aurre egiteko teknikak ere.
EI5.5 Kexak eta erreklamazioak jasotzeko erabiltzen diren dokumentuak ezagutzea, eta horien atalak eta jaso beharreko
informazioa deskribatzea.
EI5.6 Egindako zerbitzuari buruzko informazioa bezeroari emateko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar
bezala zehaztuta dauzkala:
Egindako lana eta bezeroak eskatutakoa bat datozela egiaztatzea.
Erabili eta zaintzeko aplikatu beharreko tratamenduaren berri ematea.
Hala badagokio, arropa probatzea, bezeroak onespena emateko, emandako argibideei jarraikiz.
EI5.7 Konponketa- eta moldaketa-zerbitzuan bezeroari arreta emateko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta dauzkala, erreklamazio baten alderdiak zehaztea:
Egindako erreklamazioa ezagutzea.
Ezarritako jarduera-plana ezagutzea, eta jarraitu beharreko faseak aplikatzea.
Jokabide positibo eta erabakitzailearen teknikak aplikatzea.
Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea, dagokion formularioaren bidez.
Esleitutako erantzukizuna gaindituz gero, erreklamazioak kudeatzeko mekanismoak identifikatzea, ohiko
baliabideak eta baliabide informatikoak erabiliz.
A6: Konponketa- eta moldaketa-zerbitzuaren berariazko dokumentuak betetzea, ohiko baliabideak eta baliabide
informatikoak erabiliz, espezifikazio eta prozedura zehatz batzuetatik abiatuz.
EI6.1 Konponketa- eta moldaketa-zerbitzuari lotutako oinarrizko dokumentuak identifikatzea.
EI6.2 Dokumentuak eguneratuta izatea, ohiko baliabideak edo baliabide informatikoak erabiliz.
EI6.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, konponketa- eta moldaketa-zerbitzuaren
ezaugarri garrantzitsuenak jasotzen dituzten dokumentuak betetzea:
Zerbitzuak ematea.
Prezioen tarifak.
Bezeroen zerrenda.
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Beste alderdi interesgarri batzuk.

-

Edukiak:
1. Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko zerbitzuen 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.

2. Erreklamazioen tratamendua.
-

Gatazka eta erreklamazioei aurre emateko teknikak.
Erreklamazio bat bideratzeko behar diren dokumentuak edo frogak.
Erreklamazioak jasotzeko prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko erreminta informatikoak erabiltzea.

3. Ehun eta larruzko artikuluen konponketa- eta moldaketa-prozesua ezagutzea.
-

Arropen atalak.
Arroparen araberako konponketa-mota nagusiak.
Arroparen araberako moldaketa-mota nagusiak.
Konponketak eta moldaketen bideragarritasun-kondizioak.
Konponketa- eta moldaketa-prozesuaren dokumentu teknikoak.

4. 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.
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2. prestakuntza-modulua:
JANTZIGINTZAKO MATERIAL, ERREMINTA, MAKINA ETA EKIPOAK
Kodea: MF1225_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1225_1 Jantzigintzako material, erreminta, makina eta ekipoak

prestatzea.

Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
22

A1: Jantzigintzako teknika eta prozesu egokienak lotzea, ehun-materialen aplikazioaren arabera, baita konposizioaren,
portaeraren eta manipulazioaren arabera ere.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

EI1.1 Ehun-materialen konposizioa identifikatzea, ukimen eta ikusmenaren bidezko prozedura errazen bidez ezagutuz,
etiketak interpretatuz eta abar.
EI1.2 Hainbat ehunen konposizioa ezagutzea, haien identifikazio-etiketak irakurriz, baita erabileraren eta
manipulazioaren ondoriozko portaeraren bidez ere.
EI1.3 Arropa jakin batzuen osagai diren jantzigintzako materialak adieraztea, hala nola ehunak, forruak eta horniak, eta
konposizioaren, portaeraren eta erabileraren arabera sailkatzea.
EI1.4 Artikulu bat egiteko teknikarik egokiena deskribatzea, kontuan hartuz artikulu hori osatzen duten materialen
ezaugarriak eta lortu nahi den emaitza.
EI1.5 Arropa baten jantzigintza-prozesua eta akaberak deskribatzea, kontuan hartuz materialaren ezaugarriak.
EI1.6 Jantzigintzako materialak identifikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Materialak ikusmenaren eta ukimenaren bidez behatzea, ezagutzeko.
Adierazitako materialen ezaugarriak deskribatzea.
Kasu praktikoko ehunak haientzat egokienak diren material osagarriekin lotzea.
Materialen arabera saihestu beharreko jantzigintza-teknikak adieraztea.
EI1.7 Ehun-materialekin egindako arropa bat behatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Arropa arretaz behatzea, eta haren egitura ezagutzea.
Erabilitako jantzigintza-teknikak identifikatzea.
Arropa osatzen duten materialak azaltzea.
Erabilitako puntada- eta jostura-motak zehaztea.
Jantzigintza-prozesuan erabilitako makina eta erremintak sailkatzea.
A2: Jantzigintzan erabiltzeko ile-larru eta larruak sailkatzea, egindako arropen arabera, baita manipulatzeko teknikarik
egokienak ere.
EI2.1 Ile-larru motak deskribatzea, baita arropak eta ile-larruzko artikuluak egiteko dituzten aplikazioak ere.
EI2.2 Ile-larru mota ezberdinen portaera eta ezberdintasunak eta erabilerarik ohikoenak adieraztea.
EI2.3 Artikulu bat egiteko teknikarik egokienak azaltzea, kontuan hartuz ile-larruaren ezaugarriak eta lortu nahi den
emaitza.
EI2.4 Arropa baten jantzigintza-prozesua eta akaberak deskribatzea, kontuan hartuz ile-larruaren ezaugarriak eta
ezberdintasunak.
EI2.5 Arropak egiteko erabiltzen diren ile-larru eta larruak ezagutzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar
bezala zehaztuta dauzkala:
Ile-larru mota identifikatzea, jatorriaren eta ikusmen eta ukimenaren araberako formaren arabera.
Ile-larruen akats eta anomalia ohikoenak adieraztea, ezaugarrietan eta jantzigintzako aplikazioetan eragina
dutenak.
Adieraztea zein den ile-larru ezberdinen portaera parte hartzen duten jantzigintza-prozesuetan, baita haien
erabilera-xedea ere.
Ile-larruen ezaugarri eta parametroak adieraztea berariazko terminologia, neurri eta unitateen bidez.
Ile-larruen laginen datu karakteristikoak adierazten dituzten fitxa teknikoak interpretatzea eta betetzea.
EI2.6 Ile-larruzko hainbat arropa behatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Arropa arretaz behatzea, eta haren egitura ezagutzea.
Ezaugarrien arabera erabilitako jantzigintza-teknikak identifikatzea.
Erabilitako ile-larru mota adieraztea.
Arropa osatzen duten materialak azaltzea.
Mihiztatzeko erabilitako teknikak zehaztea.
Jantzigintza-prozesuan erabilitako makina eta erremintak sailkatzea.
A3: Josiz nahiz mihiztatuz eta eskuz nahiz makinaz jantziak egiteko prozesuan parte hartzen duten makina, osagarri,
erreminta eta lanabesak prestatzea, segurtasun-baldintzak betez.
EI3.1 Josteko makina-mota ezberdinak sailkatzea eta eskaintzen dituzten prestazioak deskribatzea.
EI3.2 Josteko makinen osagarriak identifikatzea, hala nola oihalak prentsatzekoa, gidariak, orratzak eta abar, eta horien
aplikazioak deskribatzea.
EI3.3 Josteko makina-mota ezberdinak eta puntada normalizatuen grafiko eta eskemak erlazionatzea.
EI3.4 Makinen parametro eta elementu operatiboak azaltzea, baita material eta prozesuen araberako doikuntza ere.
EI3.5 Prozesu bakoitzean parte hartzen duten makinen mantentze-lanen ziklo eta puntuak ezagutzea.
EI3.6 Eskuz mihiztatzeko —josiz edo itsatsiz— eragiketetan erabiltzen diren erreminta, lanabes eta osagarriak sailkatu
eta erlazionatzea, prozesuaren eta lortu beharreko helburuaren arabera.
EI3.7 Makinak manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak
deskribatzea.
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EI3.8 Jantzigintza-prozesu baterako makina eta erremintak prestatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten makinak eta elementu operatiboak identifikatzea.
Puntada- eta orratz-motak identifikatzea.
Behar diren puntada-mota eta hari-kopurua egiaztatzea.
Makinaren arabera puntada osatzen duten elementu operatiboak identifikatzea.
Makinan haria sartzeari buruzko grafikoa interpretatzea.
Osagarriak non jarri behar diren ezagutzea, hala behar duten josturetarako.
Eskuz mihiztatzeko —josiz edo itsatsiz— eragiketetan behar diren erreminta eta lanabesak identifikatzea.
Arrisku potentzialak eta norbera babesteko baliabideak ezagutzea.
Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea.
A4: Materialak eskuz mozteko ekipo osagarriak prestatzea, baita horien osagarri eta erremintak ere, segurtasunez.
EI4.1 Eskuz mozteko ekipo ezberdinak eta horien osagarri eta prestazioak identifikatzea.
EI4.2 Eskuz mozteko prozeduran material ezberdinek duten portaera azaltzea.
EI4.3 Eskuz mozteko ekipoak eta horien osagarriak prestatzea, moztuko diren material-moten eta horien erabileraren
arabera.
EI4.4 Eskuz mozteko eragiketen —zabaltzea, markatzea, moztea, etab.— segida deskribatzea, baita materialen arabera
kontrolatu beharreko parametroak ere.
EI4.5 Mozteko makinak —makina, erremintak, lanabesak, etab.— manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan
kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak deskribatzea.
EI4.6 Jantzigintza-prozesu baterako mozte-makina espezifiko bat ezagutu eta prestatzeko kasu praktiko batean,
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Eskuz mozteko makina identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta osagarriak
ere.
Mozteko elementuen ezaugarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak identifikatzea.
Arrisku potentzialak eta babesteko baliabideak identifikatzea.
Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea.
A5: Egindako artikuluen akabera egiteko makinak eta beste ekipo osagarri batzuk prestatzea, baita horien osagarri eta
erremintak ere, segurtasunez.
EI5.1 Lisatzeko ekipo ezberdinak eta horien euskarri, osagarri eta prestazioak identifikatzea.
EI5.2 Lisatzeko ekipoak eta horien osagarriak erlazionatzea arroparen osagai-motaren araberako aplikazioarekin.
EI5.3 Tarteko eta amaierako lisatze-teknikak azaltzea, baita ehun-produktua osatzen duten zuntzen ezaugarrien arabera
kontrolatu beharreko tenperatura-, hezetasun-, denbora- eta presio-parametroak ere.
EI5.4 Tarteko eta amaierako lisaketen arteko ezberdintasunak deskribatzea, osagaiaren kokapenari edo lisatu beharreko
artikuluari dagokionez.
EI5.5 Osagarrien —lisaburdinen tefloizko xafla, orkoiak, forma askotako kuxinak, txarrantxa-lisaburdina, etab.— erabilera
eta doikuntza eta lisatze-parametroak erlazionatzea, lisatu beharreko artikuluaren material eta kokapenaren arabera.
EI5.6 Kolpekatze- edo errematxatze-mekanismoak eta botoiak forratu eta errematxeak, krisketak edo botoiak presioz
jartzeko osagarriak eta abar dituzten makinak identifikatzea, jantzigintza-artikuluetan duten aplikazio eta erabileraren
arabera.
EI5.7 Akaberak egiteko ekipoaren funtzionamendua eta mantentze-lanak deskribatzea, segurtasun- eta osasun-arauen
aplikazioa kontuan hartuz.
EI5.8 Jantzigintza-prozesu baterako beharrezkoa den lisatze-ekipoa ezagutzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Lisatzeko ekipoak eta beharrezko osagarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Kontrolatu beharreko lisatze-parametroak identifikatzea.
Tarteko eta amaierako lisaketa egiteko eragiketetarako kokapena ezagutzea.
Behar diren lisatze-eragiketak identifikatzea.
Arrisku potentzialak eta langilea babesteko baliabideak identifikatzea.
Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea.
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Edukiak:
1. Ehun-zuntzen 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.

2. 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: kontserbazio, zurratze eta manipulazioaren ondoriozkoak.
Ile-larru eta larruen manipulazioa eta sailkapena.
Ile-larruak tamaina, lodiera, kalitate edo akaberaren arabera sailkatzea.
Kontserbazio-prozedurak.
Ile-larru eta larruen garbiketa eta mantentze-lanak.

3. Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko ehun-produktuak erabiltzea.
- Hariak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Harien zenbaketa.
•
Bihurdura. Propietateak.
•
Haria sortzeko prozesua. Irutea.
•
Hariak identifikatzea, entsegu errazen bidez.
•
Jantzigintzarako hariaren espezifikazioak.
- Ehunak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Zulo-brodatuzko ehunak. Lotura nagusiak.
•
Puntuzko ehunak.
•
Ehundu gabeko oihalak.
•
Ehunak ezagutzeko oinarrizko metodoak.
- Arropak eta etxeko artikuluak konpontzeko osagarriak eta produktu osagarriak.
•
Ehun eta material laminatuak.
•
Horniak eta material osagarriak.
•
Betegarriak.
•
Osagarri eta/edo osagai aurrefabrikatuak.
•
Itsasgarriak, silikonak eta disolbatzaileak: ezaugarriak, kontserbazioa eta segurtasunez erabiltzea.

4. Makina, lanabes eta osagarriak prestatzea jantzigintzako materialak mozteko.
- Jantzigintzako materialei aplikatutako mozketa-motak.
- Ohiko mozketa: ezaugarriak eta aplikazioak. Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. Mozketaren
parametroak.
- Mozteko mahai, tresna eta osagarri konbentzionalak.
- Mozteko erreminta eta osagarriak. Motak eta aplikazioak.
•
Zabaltzeko mahai eta orgak.
•
Mozteko mahai eta ekipoak.
•
Etiketatzeko mahai eta erremintak.
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- Mantentze-lan prebentiboak:
•
Lubrifikazioa eta garbiketa.
•
Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea.
•
Makinak materialaren arabera doitzea.

5. Jantzigintza-alorreko mihiztatzeko makina, erreminta, lanabes eta osagarriak prestatzea.
- Josteko makinak. Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak.
- Josteko makinen sailkapena, lan-motaren arabera.
•
Atzera-puntada bikoitz zuzeneko makinak, arraste arrunt, bikoitz eta hirukoitzekoak.
•
Sigi-sagako makinak.
•
Kate-itxurako brodatu bikoitzak egiteko makina.
•
Ehunen ertzak puntada luzez josteko makinak (Overlock).
•
Makina bereziak (botoi-zuloak, botoiak, barrenak, etab.).
•
Itsasteko eta soldatzeko makinak.
- Josteko makinen sailkapena, puntada-motaren arabera.
•
Klasea: 100. Kate-itxurako brodatu bakuneko puntadak.
•
Klasea: 200. Eskuz egindako puntaden imitazioa.
•
Klasea: 300. Puntada zuzena.
•
Klasea: 400. Kate-itxurako brodatu anizkuneko puntadak.
•
Klasea: 500. Ehunen ertzak josteko puntada luzeak.
•
Klasea: 600. Estaltzeko puntadak.
- Josteko makinen organo, elementu eta osagarriak.
- Funtzionamendua eta erregulazio, doikuntza eta mantentze-lanak.
- Itsasteko erreminta eta osagarriak. Motak eta aplikazioak.
- Mantentze-lan prebentiboak:
•
Lubrifikazioa eta garbiketa.
•
Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea.
•
Makinak materialaren arabera doitzea.

6. Jantzigintza-alorreko akaberak egiteko makina, lanabes eta osagarriak prestatzea.
- Ondoko lan hauek egiteko prentsak eta osagarriak: botoiak forratzea, errematxe, krisket edo botoiak presioz
jartzea.
- Hainbat materialetako eskuilak. Lurruneztagailua.
- Tindatzeko pistola. Distira emateko produktuak eta anilinak.
- Lisatzeko ekipoak: ohiko mahaia eta berrikustekoa, mahukak lisatzekoarekin.
- Eskuzko lisaburdinak. Motak eta aplikazioak. Erregulazioa, doikuntza eta mantentze-lanak.
- Lisatzeko osagarriak: lisaburdinen tefloizko xafla, orkoiak, forma askotako kuxinak, txarrantxa-lisaburdina, etab.
Erregulazioa, doikuntza eta mantentze-lanak.
- Poltsaratzeko eta tolesteko makinak.
- Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak.
- Mantentze-lan prebentiboak:
•
Lubrifikazioa eta garbiketa.
•
Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea.
•
Makinak materialaren arabera doitzea.

7. Mozteko, mihiztatzeko eta akaberak egiteko makinen prestaketan prebentzio-, segurtasun- eta
ingurumen-arauak aplikatzea.
- Aplikatu beharreko prebentzio-arauak.
- Arriskuen identifikazioa eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak mozteko, mihiztatzeko eta akaberak egiteko
makinen prestaketan.
- Norbera babesteko ekipoak.
- Makinen gailuak segurtasun aktiborako.
- Aplikatu beharreko ingurumen-araudia.
- Ingurumena babesteko neurriak.
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3. prestakuntza-modulua
ARROPA ETA ETXEKO OIHALEN KONPONKETAK
Kodea: MF1226_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1226_1 Arropa eta etxeko oihalen konponketak egitea.
Iraupena: 100 ordu
3.1. prestakuntza-atala
EHUN-PRODUKTUEN MOZKETA, MIHIZTADURA ETA AKABERAKO OINARRIZKO
TEKNIKAK
Kodea: UF1030
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB4, LB5 eta LB6

lanbide-burutzapenekin,

ehun-produktuen mozketa, mihiztadura eta akaberako oinarrizko teknikei dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jantzigintza-prozesuaren eragiketak deskribatzea, eta erlazionatzea produktuaren osagai diren materialekin eta ehunartikuluak egiteko erabiltzen diren oinarrizko makina eta ekipoekin.
EI1.1 Lan-agindu batek izan beharreko informazioa eta ehun-artikuluaren osagai diren material ezberdinei aplikatu
beharreko transformazio-prozesuak erlazionatzea.
EI1.2 Lan-plangintza bat ezartzea, eta identifikatzea eragiketen segida eta egin beharreko ehun-produktuaren mozketa,
mihiztadura eta akabera egiteko prozesuetan parte hartzen duten elementuak.
EI1.3 Materiala hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko ehun-produktuan oinarrituz.
EI1.4 Fabrikazio-prozesuan behar diren makina, osagarri eta erremintak hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko
produktuan oinarrituz.
EI1.5 Oinarrizko makina eta ekipoak doitzea, kontuan hartuz erabili beharreko mozketa-, mihiztadura- eta akaberateknikak eta materialen eskakizunak, eta erabiltzeko posizioan uztea, ehun-artikuluak egiteko.
A2: Hainbat prozeduraren bidezko mozketa-eragiketak egitea, ehuna eta materialak egin beharreko ehun-artikuluaren
arabera prestatuz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Hainbat material prestatu eta mozteko prozesua deskribatzea, desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak
identifikatuz.
EI2.2 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek prozesu eta produktuan dituzten ondorioak balioztatzea
eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
EI2.3 Materiala zabaltzea, prozesurik egokiena jarraituz eta patroiak marrazteko kondizio egokienak berrikusiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.4 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.5 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.6 Egin beharreko artikuluaren osagaien mozketa-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean,
eta detektatutako anomaliak zuzentzea.
EI2.7 Jantzigintza-prozesu bateko mozketa espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Eskuz mozteko makina identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta osagarriak
ere.
Mozteko elementuen ezaugarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
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-

Materialak kokatzea edo zabaltzea, mozketa-eragiketak egiteko.
Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak egitea.
Zatien profilak deformatu gabe mozteko eragiketak egitea, mozketa-aginduaren argibideei jarraikiz, zulotxoak
eta zuloak markatuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.

A3: Ehun-artikuluak egiteko aplikatzen diren prestatze- eta mihiztatze-eragiketak egitea, eskuz eta/edo makinaz, segurtasunirizpideei jarraikiz.
EI3.1 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta ehun-artikulu ezberdinen osagai
diren materialen arabera.
EI3.2 Mihiztatze-prozesuan desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatzea.
EI3.3 Produktuak prestatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz: tarteko lisaketa, termofinkatzea eta abar,
mihiztatzeko, ezarritako eragiketa-segida betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.4 Mihiztatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo
eta teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, ezarritako eragiketa-segida
betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.5 Ehun-produktuen mihiztatze-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI3.6 Jantzigintza-prozesu bateko mihiztadura espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta
osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren puntada-luzeraren, tentsioaren eta hari-kopuruaren parametroak
egiaztatzea.
Josteko makinaren elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea (ehun-zatiak, forruak, horniak eta/edo apaingarriak), mihiztatze-eragiketak hasteko.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.
A4: Akabera-eragiketak egitea hainbat ehun-artikulu motatan, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearen arabera,
segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI4.1 Hainbat ehun-produkturen akabera-prozesua deskribatzea, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearen arabera,
desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatuz.
EI4.2 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak egitea, trebetasunez eta produktuaren araberako metodoa erabiliz,
txukun, gustu onez eta segurtasunez, ohiko prozedura eta tekniken bidez.
EI4.3 Lisatuz, produktuaren akabera eta aurkezpena hobetzea, haren forma eta osaeraren arabera.
EI4.4 Ehun-produktuen akabera-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI4.5 Jantzigintza-prozesu bateko akabera espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten lisatzeko eta akabera egiteko ekipoak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita
beharrezkoak diren erremintak, lanabesak eta osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren lisatze-parametroak egiaztatzea.
Lisatzeko eta akabera egiteko ekipoen elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela
egiaztatzea.
Materialak kokatzea (zati erdilanduak edo produktu amaitua), akabera-eragiketak hasteko.
Tarteko eta amaierako lisatze-eragiketak egitea, segurtasun- eta estetika-irizpideei jarraikiz, mihiztatze-lanak
hobetuz eta erraztuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.

Edukiak:
1. Jantzigintza-prozesua ezagutzea.
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- Sorkuntza, diseinua eta patroigintza.
•
Modeloen industrializazioa.
•
Ehunen azterketa.
•
Patroigintza, eskalatzea eta markaketen azterketa.
•
Prototipoak egitea.
- Jantzigintza-prozesuko fabrikazio-faseak. Mozketa. Mihiztatzea. Lisatzea eta akaberak.
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- Metodoen azterketa eta lan-denborak.
- Fabrikazioaren kontrola.
- Kalitatearen kontrola.

2. Ehuna eta materialak moztea, ehun-artikuluak egiteko.
- Hainbat material mozteko teknikak eta prozedurak.
•
Zabaltze-eragiketak.
•
Materialaren gainean patroiak marraztea.
•
Mozte-eragiketak.
- Moztutako zatien kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
- Ehuna eta materialak mozteko prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

3. Ehun-artikuluak eskuz eta/edo makinaz mihiztatzea.
- Hainbat material mihiztatzeko teknikak eta prozedurak.
- Jostura-motak eta haien sailkapena:
SS multzoa. Jostura gainezarriak.
LS multzoa. Jostura gainkargatuak.
BS multzoa. Azpiltzeko josturak.
FS multzoa. Jostura lauak.
OS multzoa. Apaintzeko josturak.
EF multzoa. Bazterreko josturak.
- Mihiztatze-eragiketak:
Oihal-bazterrak puntada luzez jostea.
Zatiak jostura normalen bidez lotzea.
Zatiak jostura bikoitz edo frantsesaren bidez lotzea.
Tolesak egin eta izurrak hartzea.
Azpildurak egitea.
Itxiturak, aletxak, lokarri-zuloak eta botoi-zuloak.
- Bestelako lotura-motak: itsasgarriak, termozigilatzea, termofinkatzea, ultrasoinuak.
- Zati mihiztatuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
- Ehun-produktuak mihiztatzeko prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

4. Ehun-artikuluen akabera-eragiketak.
-

Hainbat materialen akabera egiteko teknikak eta prozedurak:Tarteko akabera egiteko eragiketak.
Zatiak konformatzea. Ertzak eta albainu txikiak lisatzea.
Eskuzko lisaburdinarekin josturak zabaltzea. Azken akabera egiteko eragiketak.
Elementu osagarri eta apaingarriak txertatzea: botoiak, zintak, lokarriak, pasamaneriak, etab.
Azken lisaketa.
Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
Produktuak entregatzeko prestatzea.
Ehun-artikuluen akabera-prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

3.2. prestakuntza-atala
ARROPAK ETA ETXEKO OIHALAK KONPONTZEKO ERAGIKETAK
Kodea: UF1031
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta, partzialki, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, arropen eta etxeko oihalen konponketako desmuntatze-, mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen
espezifikotasunei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Artikuluak, arropak eta etxeko oihalak sailkatzea, baita horien osagaiak ere.
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EI1.1 Artikuluak, ehun eta larruzko arropak eta etxeko oihalak zerrendatzea, eta erabileraren eta erabiltzaileen
populazio-segmentuaren arabera sailkatzea.
EI1.2 Artikuluak, ehun eta larruzko arropak eta etxeko oihalak bereiztea, haien alderdi guztiei dagokienez: egiturazkoak,
estetikoak, kalitatezkoak eta funtzionalak.
EI1.3 Artikuluen, ehun eta larruzko arropen eta etxeko oihalen barruko eta kanpoko osagaiak deskribatzea.
EI1.4 Arropak ezagutu eta kategorizatzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Erabilera zehaztea, baita xede duen populazio-segmentua ere.
Arroparen alderdi hauek deskribatzea: egiturazkoak, estetikoak, kalitatezkoak eta funtzionalak.
Arroparen barruko eta kanpoko osagaiak zehaztea.
Jarraitutako jantzigintza-prozesua ezagutzea.
EI1.5 Etxeko oihalak ezagutu eta kategorizatzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Taldea eta funtzioa zehaztea.
Alderdi hauek deskribatzea: egiturazkoak, estetikoak, kalitatezkoak eta funtzionalak.
Hala badagokio, osagaiak zehaztea.
Jarraitutako jantzigintza-prozesua ezagutzea.
A2: Artikulu- edo arropa-motaren arabera konponketa egiteko aukera zehaztea, adieraziz egindako lanen ezaugarriak eta
eskatutako kalitatearen araberako konplexutasuna.
EI2.1 Arropa eta etxeko oihaletan egin daitezkeen konponketa-motak zerrendatzea.
EI2.2 Konponketaren konplexutasuna deskribatzea, materialaren eta artikuluaren arabera.
EI2.3 Arropa edo artikulu bat konpontzeko egin beharreko desmuntatze- eta muntatze-eragiketa edo -urratsak zehaztea,
baita beharrezkoak diren lanabes, erreminta eta makinak ere, eta konponketaren bideragarritasuna eta fidagarritasuna
zehaztea.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean oinarrituz, arropa bati konponketa bat egiteko
aukera eta fidagarritasuna zehaztea:
Arropa-mota eta haren osagai diren materialak identifikatzea.
Eskatutako konponketa-mota eta arropan duen kokalekua ezagutzea.
Beharrezkoak diren eragiketak egitea: desmuntatzea eta muntatzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak zehaztea.
Ordezkatu beharreko materialak adieraztea.
Konponketaren bideragarritasuna eta fidagarritasuna zehaztea.
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean oinarrituz, etxeko oihal bati konponketa bat
egiteko aukera eta fidagarritasuna zehaztea:
Artikulu-mota eta haren osagai diren materialak identifikatzea.
Eskatutako konponketa-mota eta artikuluan duen kokalekua ezagutzea.
Beharrezkoak diren eragiketak egitea: desmuntatzea eta muntatzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak zehaztea.
Ordezkatu beharreko materialak adieraztea.
Konponketaren bideragarritasuna eta fidagarritasuna zehaztea.
A3: Arropa eta artikuluen konponketan parte hartzen duten elementuak eta egin beharreko eragiketen ezaugarriak
ezagutzea.
EI3.1 Konpondu beharreko arropa edo artikuluarekin batera doan dokumentuan jaso beharreko informazioa azaltzea.
EI3.2 Konponketan parte hartzen duten elementuak eta egin beharreko lanen ezaugarriak identifikatzea lan-plangintzan.
EI3.3 Lan-plangintzak interpretatzea eta arropa edo artikulua konpontzeko egin beharreko lanak ezagutzea.
EI3.4 Arropa edo artikuluak konpontzeko behar edo prestatzen diren makina, erreminta, lanabes eta osagarriak
deskribatzea, ezaugarrien arabera.
EI3.5 Lan-plangintza batean oinarrituz, parte hartzen duten materialak ondorioztatzea, eta, hala badagokio, konponketa
bat egiteko aldatu beharreko pieza eta osagarriak zehaztea.
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, etxeko oihal bat konpontzeko lanplangintza bat egitea:
Artikulu-mota eta haren osagai diren materialak identifikatzea.
Egin beharreko lanaren ezaugarriak eta artikuluan duen kokalekua ezagutzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak ezagutzea.
Egin beharreko eragiketak ezagutzea.
Ordezkatu beharreko materialak identifikatzea.
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A4: Arropa eta artikuluak konpontzean, oinarrizko makina eta erremintak doitzea, mozte-, mihiztatze- eta akabera-tekniken
arabera, segurtasun- eta osasun-neurri prebentiboak betez.
EI4.1 Konponketa-makinen informazio teknikoa eta eskuliburukoa interpretatzea, funtzionamendu, doitze eta lehen
mailako mantentze-lanei dagokienez.
EI4.2 Arropak eta artikuluak konpontzeko prozesuan erabiltzen diren oinarrizko makina eta erremintak deskribatzea.
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, makina eta erremintak prestatzea konponketaprozesu baterako:
Jarduera ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Behar diren makina, erreminta eta osagarriak identifikatzea.
Eragiketa hauek egitea, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz: muntatzea eta desmuntatzea; lubrifikazioa eta
garbiketa; erregulazioa eta doikuntza.
Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea.
Jardueran segurtasun- eta osasun-neurri prebentiboak betetzea.
A5: Hainbat artikuluren konponketan jantzigintza-teknikak aplikatzea, zati gastatu edo apurtuak baztertuz, ordezkatzeko,
baita zati horiek moztea eta josi edo mihiztatzea ere, materialen ezaugarrien arabera, itxura eta ezaugarri zehatzak lortzeko.
EI5.1 Lan-plangintza batean azaltzea arropa- edo artikulu-mota, konponketaren ezaugarriak eta erabili beharreko
baliabide eta materialak.
EI5.2 Kontuan hartu beharreko eragiketen segida deskribatzea, egin nahi den konponketaren arabera.
EI5.3 Konponketaren prozedurak azaltzea, hau da, konpondu beharreko eremuko jostura desegitea, barruko zein
kanpoko material tipoak moztea eta jostea (betegarria, forrua) eta konponketan parte hartzen duten beste baldintzatzaile
batzuk, hala nola testura, kolorea, marrazkia eta abar.
EI5.4 Moztean kontrolatu beharreko parametro nagusiak identifikatzea, akatsak saihesteko.
EI5.5 Jostura askatutako zatiak eta konpondu beharreko artikuluan txertatzen diren zati berriak prestatzeko eta eskuz
edo makinaz josteko eragiketak deskribatzea, artikuluaren jatorrizko diseinuaren arabera aplikatu beharreko teknikak
identifikatuz.
EI5.6 Kontuan hartu beharreko akabera eragiketen segida deskribatzea, egin nahi den konponketaren arabera.
EI5.7 Materialak eskuz edo makinaz lotzeko jostura ezberdinen ariketak egitea, trebetasunez, zehaztasunez,
autonomiaz eta estetika- eta eraginkortasun-irizpideekin, eskatutako erresistentzia-, elastikotasun- eta finkatzekondizioak lortzeko, emandako zehazpenen arabera.
EI5.8 Artikulu bat konpontzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Konpondu beharreko artikulua identifikatzea.
Jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Konpondu beharreko eremua detektatzea.
Hala badagokio, kaltetutako eremuko jostura askatzea.
Hala badagokio, ordezkatu beharreko zatiak identifikatzea.
Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea.
Materiala hautatzea, konpondu beharreko artikuluaren arabera.
Materiala zabaltzea, prozesu egokiena erabiliz.
Hala badagokio, materiala markatzea eta moztea.
Artikulua josi edo mihiztatzeko eta haren akabera egiteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan,
txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
Egindako eragiketen kalitatea egiaztatzea, jatorrizko egiturari dagokionez, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta
detektatutako anomaliak zuzentzea.
Artikulua moztu edo josteko eta haren akabera egiteko eragiketetan sor daitezkeen lehen mailako arriskuak
identifikatzea.
Jardueran segurtasun- eta osasun-neurri prebentiboak betetzea.
Dagokion dokumentazioa betetzea.

Edukiak:
1. Arropen eta etxeko oihalen ezaugarriak ezagutzea.
-

Kanpoko arropak: Jantzigintza, joskintza, euritarako eta uniformeak egiteko.
Barruko arropak: alkandorak, gizonezkoen azpiko arropak, emakumezkoen azpiko arropak, etab.
Puntuzko arropak: kanpokoak, barrukoak eta osagarriak.
Umeen arropak: lehen haurtzaroa, mutikoak eta neskatoak.
Larruzko arropak: antea, arkume-larrua, ile-larrua eta beste larru-mota batzuk.
Janzteko gainerako arropa osagarriak: gorbatak, etab.
Arropen osagai eta zatiak.
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Hornien, bigarren mailako osagarrien eta bestelakoen osagarrien sailkapena.
Arropen erosotasuna eta kalitatea.
Etxeko oihalen artikuluen ezaugarriak.
Ohea eta bainugela.
Mahaia.
Dekorazioa: errezel gardenak, errezelak, zorroak, tapizak.
Sukaldea eta garbitasuna.
Osagaiak.
Apaingarri eta hornien, bigarren mailako osagarrien eta bestelako osagarrien sailkapena.
Etxeko artikuluen erosotasuna eta kalitatea, erabileraren arabera.

2. Arropa eta etxeko artikuluen konponketan aplikatutako jantzigintza-eragiketak
-

Eskuz moztea: larruak, oihalak eta beste material batzuk prestatu, zabaldu eta moztea.
Zatiak desmuntatzeko teknikak: zatiak identifikatzea.
Konponketetan hainbat mihiztatze-teknika erabiltzea: jostea, itsastea eta abar.
Osagai solteen akabera eta artikuluaren amaiera.

3. Arropak eta etxeko oihalak konpontzeko erabiltzen diren makina, erreminta, lanabes eta osagarrien
prestaketa eta mantentze-lanak.
-

Mozteko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak.
Prentsa eta jartzeko osagarriak: krisketak, lokarri-zuloak, etab.
Oinarrizko mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak.
Jarduera-eskuliburuak edo eskuliburu teknikoak.
Prestatzeko, doitzeko eta makinen mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak.

4. Segurtasuna eta prebentzioa ehun eta larruzko arropa eta artikuluen konponketa eta moldaketetan.
-

4

Arriskuak identifikatzea eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak:
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Ingurumena babesteko neurriak.

4. prestakuntza-modulua
ARROPAK MOLDATZEA ETA PERTSONALIZATZEA
Kodea: MF1227_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1227_1 Moldaketak egitea eta arropak pertsonalizatzea.
Iraupena: 150 ordu
4.1. prestakuntza-atala
EHUN-PRODUKTUEN MOZKETA, MIHIZTADURA ETA AKABERAKO OINARRIZKO
TEKNIKAK
Kodea: UF1030
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:
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Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB2, LB3, LB6 eta LB7 lanbideburutzapenekin, ehun-produktuen mozketa, mihiztadura eta akaberako oinarrizko teknikei dagokienez.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jantzigintza-prozesuaren eragiketak deskribatzea, eta erlazionatzea produktuaren osagai diren materialekin eta ehunartikuluak egiteko erabiltzen diren oinarrizko makina eta ekipoekin.
EI1.1 Lan-agindu batek izan beharreko informazioa eta ehun-artikuluaren osagai diren material ezberdinei aplikatu
beharreko transformazio-prozesuak erlazionatzea.
EI1.2 Lan-plangintza bat ezartzea, eta identifikatzea eragiketen segida eta egin beharreko ehun-produktuaren mozketa,
mihiztadura eta akabera egiteko prozesuetan parte hartzen duten elementuak.
EI1.3 Materiala hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko ehun-produktuan oinarrituz.
EI1.4 Fabrikazio-prozesuan behar diren makina, osagarri eta erremintak hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko
produktuan oinarrituz.
EI1.5 Oinarrizko makina eta ekipoak doitzea, kontuan hartuz erabili beharreko mozketa-, mihiztadura- eta akaberateknikak eta materialen eskakizunak, eta erabiltzeko posizioan uztea, ehun-artikuluak egiteko.
A2: Hainbat prozeduraren bidezko mozketa-eragiketak egitea, ehuna eta materialak egin beharreko ehun-artikuluaren
arabera prestatuz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Hainbat material prestatu eta mozteko prozesua deskribatzea, desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak
identifikatuz.
EI2.2 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek prozesu eta produktuan dituzten ondorioak balioztatzea
eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
EI2.3 Materiala zabaltzea, prozesurik egokiena jarraituz eta patroiak marrazteko kondizio egokienak berrikusiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.4 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.5 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.6 Egin beharreko artikuluaren osagaien mozketa-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean,
eta detektatutako anomaliak zuzentzea.
EI2.7 Jantzigintza-prozesu bateko mozketa espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Eskuz mozteko makina identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta osagarriak
ere.
Mozteko elementuen ezaugarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea edo zabaltzea, mozketa-eragiketak egiteko.
Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak egitea.
Zatien profilak deformatu gabe mozteko eragiketak egitea, mozketa-aginduaren argibideei jarraikiz, zulotxoak
eta zuloak markatuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.
A3: Ehun-artikuluak egiteko aplikatzen diren prestatze- eta mihiztatze-eragiketak egitea, eskuz eta/edo makinaz, segurtasunirizpideei jarraikiz.
EI3.1 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta ehun-artikulu ezberdinen osagai
diren materialen arabera.
EI3.2 Mihiztatze-prozesuan desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatzea.
EI3.3 Produktuak prestatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz: tarteko lisaketa, termofinkatzea eta abar,
mihiztatzeko, ezarritako eragiketa-segida betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.4 Mihiztatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo
eta teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, ezarritako eragiketa-segida
betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.5 Ehun-produktuen mihiztatze-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI3.6 Jantzigintza-prozesu bateko mihiztadura espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta
osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren puntada-luzeraren, tentsioaren eta hari-kopuruaren parametroak
egiaztatzea.
Josteko makinaren elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
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Materialak kokatzea (ehun-zatiak, forruak, horniak eta/edo apaingarriak), mihiztatze-eragiketak hasteko.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.

A4: Akabera-eragiketak egitea hainbat ehun-artikulu motatan, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearen arabera,
segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI4.1 Hainbat ehun-produkturen akabera-prozesua deskribatzea, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearen arabera,
desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatuz.
EI4.2 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak egitea, trebetasunez eta produktuaren araberako metodoa erabiliz,
txukun, gustu onez eta segurtasunez, ohiko prozedura eta tekniken bidez.
EI4.3 Lisatuz, produktuaren akabera eta aurkezpena hobetzea, haren forma eta osaeraren arabera.
EI4.4 Ehun-produktuen akabera-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI4.5 Jantzigintza-prozesu bateko akabera espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten lisatzeko eta akabera egiteko ekipoak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita
beharrezkoak diren erremintak, lanabesak eta osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren lisatze-parametroak egiaztatzea.
Lisatzeko eta akabera egiteko ekipoen elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela
egiaztatzea.
Materialak kokatzea (zati erdilanduak edo produktu amaitua), akabera-eragiketak hasteko.
Tarteko eta amaierako lisatze-eragiketak egitea, segurtasun- eta estetika-irizpideei jarraikiz, mihiztatze-lanak
hobetuz eta erraztuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.

Edukiak:
1. Jantzigintza-prozesua ezagutzea.
- Sorkuntza, diseinua eta patroigintza.
•
Modeloen industrializazioa.
•
Ehunen azterketa.
•
Patroigintza, eskalatzea eta markaketen azterketa.
•
Prototipoak egitea.
- Jantzigintza-prozesuko fabrikazio-faseak.
•
Mozketa.
•
Mihiztatzea.
•
Lisatzea eta akaberak.
- Metodoen azterketa eta lan-denborak.
- Fabrikazioaren kontrola.
- Kalitatearen kontrola.

2. Ehuna eta materialak moztea, ehun-artikuluak egiteko.
- Hainbat material mozteko teknikak eta prozedurak.
•
Zabaltze-eragiketak.
•
Materialaren gainean patroiak marraztea.
•
Mozte-eragiketak.
- Moztutako zatien kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
- Ehuna eta materialak mozteko prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

3. Ehun-artikuluak eskuz eta/edo makinaz mihiztatzea.
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- Hainbat material mihiztatzeko teknikak eta prozedurak.
- Jostura-motak eta haien sailkapena:
SS multzoa. Jostura gainezarriak.
LS multzoa. Jostura gainkargatuak.
BS multzoa. Azpiltzeko josturak.
FS multzoa. Jostura lauak.
OS multzoa. Apaintzeko josturak.
EF multzoa. Bazterreko josturak.
- Mihiztatze-eragiketak:
Oihal-bazterrak puntada luzez jostea.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
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Zatiak jostura normalen bidez lotzea.
Zatiak jostura bikoitz edo frantsesaren bidez lotzea.
Tolesak egin eta izurrak hartzea.
Azpildurak egitea.
Itxiturak, aletxak, lokarri-zuloak eta botoi-zuloak.
- Bestelako lotura-motak: itsasgarriak, termozigilatzea, termofinkatzea, ultrasoinuak.
- Zati mihiztatuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
- Ehun-produktuak mihiztatzeko prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

4. Ehun-artikuluen akabera-eragiketak.
- Hainbat materialen akabera egiteko teknikak eta prozedurak: Tarteko akabera egiteko eragiketak.
- Zatiak konformatzea. Ertzak eta albainu txikiak lisatzea.
- Eskuzko lisaburdinarekin josturak zabaltzea. Azken akabera egiteko eragiketak. Elementu osagarri eta
apaingarriak txertatzea: botoiak, zintak, lokarriak, pasamaneriak, etab.
- Azken lisaketa.
- Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
- Produktuak entregatzeko prestatzea.
- Ehun-artikuluen akabera-prozesuaren segurtasun-irizpide eta -baldintzak.

4.2. prestakuntza-atala
ARROPAK MOLDATZEA
Kodea: UF1032
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB4, LB5 eta, partzialki, LB6 eta LB7 lanbideburutzapenekin, arropen moldaketako desmuntatze-, mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen espezifikotasunei
dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ehun eta larruzko arropak moldatzeko prozesua ezartzea, egituraren, estetikaren, kalitatearen eta osteko erabileraren
arabera.
EI1.1 Ehun eta larruzko arropen fabrikazioan aplikatzen den muntatze- edo jantzigintza-prozesua xehatzea, hala nola
jostura-mota, puntada-mota eta -luzera, errefortzuak, etab.
EI1.2 Arropak moldatzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Muntaketa-prozesuaren segidak ezartzea.
Erabilera zehaztea, baita xede duen populazio-segmentua ere.
Arropei aplikatu beharreko alderdi hauek deskribatzea: egiturazkoak, estetikoak, kalitatezkoak eta funtzionalak.
Moldaketak eragindako arroparen barruko eta kanpoko osagaiak zehaztea.
Kasu bakoitzean aplikatutako jantzigintza-prozesua ezagutzea.
A2: Ehun edo larruzko arroparen josturak desegiteko edo arropa desmuntatzeko teknikak aplikatzea, erreminta egokiak
erabiliz, eskatutako moldaketa edo transformazioaren arabera.
BI2.1 Arropa desmuntatzeko behar diren erremintak zehaztea, egin beharreko eragiketen arabera, hala nola moztea,
josturak desegitea, errematxeak kentzea, etab.
EI2.2 Osorik edo partzialki desmuntatzeko eragiketak azaltzea, ordena baten eta egin nahi den moldaketa-motaren
arabera.
EI2.3 Arroparen josturak osorik edo partzialki desegiteko edo arropa osorik edo partzialki desmuntatzeko teknikak
identifikatzea, eta azaltzea arropetan kalterik ez egiteko hartzen diren neurriak eta jatorrizko mihiztaduraren arrastoak
saihesteko irtenbideak.
EI2.4 Arropa edo moda-osagarri bat transformatzeko osorik edo partzialki desmuntatzeko kasu praktiko batean,
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala:
Desmuntatzeko jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Egingo den transformazio-mota identifikatzea.
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-

Probako markak egokiak direla egiaztatzea.
Desmuntaketa eta eragiketen segida ezagutzea.
Erabili beharreko baliabideak hautatzea.
Behar diren desmuntatze-eragiketak trebetasunez egitea, teknika egokiak aplikatuz.
Jatorrizko mihiztaduraren markak ezabatzea, teknika egokiak aplikatuz.
Desmuntaketaren kalitatea egiaztatzea.

A3: Pertsonaren gainean arropa probatzen laguntzea, zehaztutako arretarekin, arropa doitzeko eta aurreikusitako
moldaketari irtenbide bat ematen laguntzeko.
EI3.1 Pertsonaren gainean arropa nola jarri behar den azaltzea, eta modu eta toki zehatzean jarri dela egiaztatzea.
EI3.2 Pertsona edo maniki estatiko baten gainean arropa nola jarri behar den azaltzea, eta toki zehatzean jarri dela
egiaztatzea.
EI3.3 Hala badagokio, proba egin aurretik desmuntatu beharreko arropa-zatiak zehaztea, egin nahi den moldaketamotaren arabera.
EI3.4 Arropa pertsonaren gainean probatu eta moldatzeko behar diren erreminta eta lanabesak identifikatzea.
EI3.5 Arropa pertsonari egokitzeko eman beharreko pausuak azaltzea, eskatutako transformazioaren eta prozedura
errazteko egiten diren behin-behineko marka-moten arabera.
EI3.6 Proba amaitu ondoren pertsona eranzteko kontuan hartu beharreko alderdiak zehaztea, bereziki, egindako markak
ez desegitearekin zerikusia dutenak.
EI3.7 Arropa probatzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala, bezeroaren
gainean doitzen eta egokitzen laguntzea:
Proba egiteko jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Proposatutako transformazio-mota eta eragiketen segida ezagutzea.
Erabili beharreko baliabide eta materialak hautatzea eta prestatzea.
Hala badagokio, arropa-zati batzuk trebetasunez desmuntatzea, arropa pertsonaren gainean errazago
doitzeko.
Arropa pertsonaren gainean jartzea.
Arropa doitzen eta moldatzen laguntzea, eskatutako transformazioaren arabera.
Doikuntzaren emaitza arroparen gainean markatzea.
Arretaz eranztea, proban egindako seinaleak desegin gabe.
A4: Arropa moldatu edo transformatzeko mihiztatze-teknikak aplikatzea, eskatutako emaitza lortzeko, estetikari kasu eginez.
EI4.1 Jatorrizko arropen moldaketetan txerta daitezkeen materialak identifikatzea, haren estetika mantentzeko edo
modako joeren araberako aldaketak egiteko.
EI4.2 Eskatutako moldaketa egiteko txertatu behar diren zati edo elementu berriak hautatzea, eta, hala badagokio,
trebetasunez moztea, ordezkatu beharreko zatietan oinarrituz lortutako txantiloiak erabiliz.
EI4.3 Eskatutako transformazioa lortzeko osagaiak lotzeko aplikatu beharreko mihiztatze-teknikak—eskuzkoak nahiz
makinazkoak— azaltzea.
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean oinarrituz, arropa bat osorik edo partzialki
mihiztatzea, transformatzeko, estetikari kasu eginez:
Mihiztatzeko jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Erabili beharreko baliabide eta materialak aukeratzea.
Egin beharreko transformazioaren arabera aplikatu beharreko mihiztatze-mota ezagutzea.
Probaren markak desegin ez direla egiaztatzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak prestatzea.
Eskuz eta makinaz mihiztatze eragiketak egitea, teknika egokiak aplikatuz.
Jatorrizko mihiztaduraren markak ezabatzea, teknika egokiak aplikatuz.
Mihiztaduraren kalitatea eta kalterik eza egiaztatzea.
A5: Arropen akabera egiteko teknika espezifikoak aplikatzea, eskatutako moldaketa zuzen egin dela egiaztatu ondoren.
EI5.1 Moldatutako arropan aplikatzen diren akabera-teknikak ezagutzea, hala nola eskuilatzea, leunketa, lisatzea eta
abar, material-motaren, osagarrien eta gainerako elementuen arabera.
EI5.2 Arropak jatorrizko ezaugarriak izaten jarrai dezan aplikatu beharreko akabera-eragiketak egiaztatzea.
EI5.3 Kasu bakoitzean akabera-teknika egokiena aplikatzea, trebetasunez, segurtasun- eta osasun-neurriak betez eta
eskatutako ezaugarriei kasu eginez.
EI5.4 Lisatze-prozesuan arropak lisatzeko mahai gainean nola jarri behar diren azaltzea, baita kontrolatu beharreko
parametroak eta bete beharreko segurtasun- eta osasun-neurriak ere.
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EI5.5 Arroparen moldaketa eta akabera zuzen egin direla egiaztatzeko egin beharreko berrikuste-eragiketak zehaztea.
EI5.6 Itxuraldatutako arropak identifikatu eta babesteko prestatzeko moduak zehaztea.
EI5.7 Itxuraldatutako arropa baten akabera lisatze bidez egiteko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar
bezala zehaztuta dauzkala:
Akabera egiteko jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Eragiketen prozesua eta segida ezagutzea.
Erabili beharreko baliabide eta materialak identifikatzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak prestatzea.
Lisatze-parametroak kontrolatzea: tenperatura, presioa eta abar.
Arropa lisatzeko mahaian jartzea.
Egiaztatzea ez dagoela tentsiorik, azaleko erlieberik, dirdirarik, tolesik ez deformaziorik.
Arropa trebetasunez lisatzea.
Jatorrizko mihiztaduraren markak badaude, teknika egokiak aplikatzea.
Akaberaren kalitatea egiaztatzea.
EI5.8 Arropak bezeroari entregatzeko berrikusi eta prestatzeko kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Arroparen moldaketa eta bezeroak eskatutakoa bat datozela egiaztatzea.
Berrikustea eta, hala badagokio, detektatutako anomaliak zuzentzea.
Arropa bezeroari entregatzeko prestatzea modu egokian, tipologiaren arabera.

Edukiak:
1. Ehun eta larruzko arropa eta moda-osagarrien azterketa.
- Hainbat arropa eta osagarriren egitura.
- Hainbat arroparen erosotasun eta kalitatearen identifikazioa, aplikazio edo erabileraren arabera.
- Arropen osagaiak: txantiloiak edo patroiak.

2. Arropak probatzea, moldaketa pertsonalizatua egiteko.
-

Erreferentziazko puntu anatomikoak.
Neurriak eta proportzioak.
Arroparen kokapena, pertsonaren edo maniki estatikoaren arabera.
Arropak pertsonalizatzeko joerak eta arropa moldatzea.
Irtenbide teknikoak.
Erremintak eta lanabesak.

3. Ehun eta larruzko arropa eta osagarriak moldatzean jantzigintza-prozesua aplikatzea.
-

Josturak desegiteko teknikak.
Arropak eta materialak prestatzea.
Hainbat material mozteko eragiketak.
Mihiztatze-eragiketak: jostea, itsastea eta abar.
Arropen tarteko eta amaierako akaberak egiteko eragiketak.

4.3. prestakuntza-atala
ARROPAK PERTSONALIZATZEA
Kodea: UF1033
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:
lanbide-burutzapenekin, arropen
espezifikotasunei dagokienez.

Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7
pertsonalizazioko desmuntatze-, mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ehun eta larruzko arropak pertsonalizatzeko teknikak aplikatzea, beste arropa batzuk lortzeko, estetikari eta
jantzigarritasunari kasu eginez.
EI1.1 Ehunezko arropak pertsonalizatzeko teknikarik erabilienak ezagutzea, hala nola brodatzea, margotzea, parpailak
jartzea, apaingarriak jartzea, arropak arintzea eta abar, baita horiek modako joeren arabera izaten dituzten aldaketak
ere.
EI1.2 Pertsonalizatzeko teknikak zehaztea, hala nola brodatzea, margotzea, parpailak jartzea, apaingarriak jartzea,
arropak arintzea eta abar, baita material ezberdinetan dituzten aplikazioak, lotura-, mihiztatze-, jostura- edo itsaste-mota
eta prozesu bakoitzean erabiltzen diren ekipo edo makinak.
EI1.3 Ehun edo larruzko arropen pertsonalizazioen erakusgai edo katalogoa egitea, aurrez egindako pertsonalizazioen
datu eta laginetatik abiatuz, hainbat teknika aplikatuz, estetikari kasu eginez eta moda-joeren arabera.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean oinarrituz, ehunezko eta larruzko arropa
banaren pertsonalizazioa egitea:
Pertsonalizazioa egiteko jarduerak ordenatzea, jasotako informazioaren arabera.
Pertsonalizazio-mota eta eragiketen segida ezagutzea.
Erabili beharreko baliabide eta materialak identifikatzea.
Behar diren lanabes, erreminta eta makinak prestatzea.
Pertsonalizazioa egiteko behar diren eragiketak trebetasunez egitea, teknika egokiak aplikatuz.
Egindako lanaren kalitatea kontrolatzea.
A2: Transformazio-teknikak aplikatzea arropetan, horiek probatzean egindako marketan oinarrituz.
EI2.1 Probetan egiten diren marka eta seinaleak identifikatzea, zuzen interpretatu eta erabiltzeko.
EI2.2 Azaltzea zein diren moldatu beharreko arropa-zatiak, hura aldatu gabe konpon daitezkeenak.
EI2.3 Azaltzea nola eramaten diren proban egindako markak beharra duten arroparen gainerako osagai simetrikoetara
(aurrez aurrekoak ala ez), erreminta eta lanabes egokiak erabiliz.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean oinarrituz, proban egindako seinaleetatik
abiatuz arropa bat itxuraldatzea:
Seinaleak identifikatzea eta egin beharreko transformazio-mota interpretatzea.
Hala badagokio, markak osagai simetrikoetara eramatea, baliabide eta teknika egokiak erabiliz.
Behar izanez gero, bigarren proba egiten laguntzea, eta proposamenarekin bat datorrela egiaztatzea.
Moldaketaren kalitatea egiaztatzea.

Edukiak:
1. Ehunezko arropa eta osagarrietan pertsonalizazio-teknikak aplikatzea.
-

Ehunezko arropa eta artikuluak pertsonalizatzeko joerak.
Brodatuak aplikatzea. Margoa aplikatzea.
Hainbat material aplikatzea.
Parpailak, apaingarriak eta bestelako horniak jartzea.
Aplikazioen hainbat materialetan duten portaera.
Ehunezko arropa edo artikuluak pertsonalizatzeko aplikazioen erakusgaiak.

2. Larruzko arropetan pertsonalizazio-teknikak aplikatzea.
-

Larruzko arropa eta artikuluak pertsonalizatzeko joerak.
Arropak arintzea.
Hainbat material aplikatzea.
Parpailak, apaingarriak eta bestelako horniak erabiltzea.
Aplikazioen hainbat materialetan duten portaera.
Tindatzeko pistola. Distira emateko produktuak eta anilinak.
Larruzko arropak pertsonalizatzeko aplikazioen erakusgaiak.

3. Ehun eta larruzko arropa eta osagarriak pertsonalizatzeko, jantzigintza-teknikak aplikatzea.
-
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Josturak desegiteko teknikak.
Arropak eta materialak prestatzea.
Hainbat material mozteko eragiketak.
Mihiztatze-eragiketak: jostea, itsastea eta abar.
Arropen tarteko eta amaierako akaberak egiteko eragiketak.
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5

5. prestakuntza-modulua
EHUN ETA LARRUZKO ARROPA ETA ARTIKULUEN KONPONKETA ETA
MOLDAKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0210
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ehun eta larruzko artikuluen konponketa- eta moldaketa-zerbitzuetan bezeroei arreta ematen laguntzea.
EI1.1 Bezeroekin jarrera ona izatea.
EI1.2 Bezeroarekin zuzen eta zehatz komunikatzea.
EI1.3 Bezeroari informazioa eskatzea eta beharrezkoak diren erantzunak ematea, konponketa- edo moldaketa-motak
azalduz.
EI1.4 Konpondu edo moldatu beharreko artikuluen harreran laguntzea, eta artikulu horiek zuzen identifikatzea.
EI1.5 Bezeroa gogobetetzea, haren beharrei eta erreklamazioei erantzunez.
A2: Ehun eta larruzko artikuluak konpondu eta moldatzeko behar diren jantzigintzako 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: Ehun eta larruzko artikuluak konpondu, moldatu eta pertsonalizatzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz, behar diren
erreminta eta makinak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.
EI3.1 Arropen jostura erabat edo partzialki desegitea eta jantziak erabat edo partzialki desmuntatzea, fitxa teknikoaren
edo konponketa-aginduaren arabera, egin beharreko moldaketa-mota kontuan hartuz.
EI3.2 Hainbat arropa probatzen, konponketak eta behar diren moldaketak egiten eta horien bideragarritasuna zehazten
laguntzea.
EI3.3 Egin beharreko eragiketak ordenatzen laguntzea, probaren zuzenketan oinarrituz, baita behar diren baliabide eta
materialak prestatzen ere.
EI3.4 Mozteko eta eskuz edo makinaz mihiztatzeko eragiketak egitea, aurreikusitako moldaketarentzat egokiak diren
teknikak aplikatuz.
EI3.5 Beharrezkoak diren akabera-eragiketak egitea, teknika egokiak aplikatuz.
EI3.6 Lana ondo egin dela egiaztatzea.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako 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. Bezeroei arreta ematea, enpresak ezarritako prozesuei jarraikiz.
- Enpresak eskainitako zerbitzuak.
- Bezeroei arreta ematea, ezarritako protokoloen arabera.
- Bezeroei arreta emateko prozesuei buruzko dokumentuak prestatzea: harrerari, biltegiratzeari eta entregari
buruzkoak.
- Erreklamazioen kudeaketa.
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2. Lantokiko mozteko, mihiztatzeko eta akaberak egiteko makina, lanabes eta osagarrien lehen mailako
eragiketa eta mantentze-lanak.
-

Lubrifikazioa eta garbiketa.
Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea.
Makinak materialaren arabera prestatzea eta doitzea.
Enpresako makinen mantentze-lanen plana.

3. Ehun eta larruzko artikuluen konponketa eta moldaketak.
-

Josturak desegiteko eta desmuntatzeko prozedurak.
Probak egiteko prozedurak.
Enpresan erabiltzen diren prozedurak mozketa, mihiztadura eta akabera egiteko.
Konponketa eta moldaketen kalitate-kontrola.

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-
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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.

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
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GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF1224_1
Ehun eta larruzko artikuluen
konponketa- eta moldaketazerbitzuetan bezeroei
informazioa eta arreta
ematea

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomatua, 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 ehun- eta larru-jantzigintzaren
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

MF1225_1
Jantzigintzako material,
erreminta, makina eta
ekipoak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomatua, 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 ehun- eta larru-jantzigintzaren
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

MF1226_1
Arropa eta etxeko oihalen
konponketak.

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomatua, 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 ehun- eta larru-jantzigintzaren
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

MF1227_1
Arropak moldatzea eta
pertsonalizatzea

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomatua, 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 ehun- eta larru-jantzigintzaren
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak,
2. eta 3. mailak.

1 urte

3 urte

Ehun eta larruzko arropa eta artikuluen
konponketak eta moldaketak

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

-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

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

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Jantzigintzako praktikak egiteko
lantegia

120

120

Prestakuntza-gunea
Erabilera anitzeko gela

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

X

X

X

Jantzigintzako praktikak egiteko
lantegia

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Jantzigintzako praktikak egiteko lantegia

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakariak.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Ehun-gaien oinarrizko azterketa egiteko mahaia eta lanabesak.
Mozteko mahaia. Mozteko makinak.
Atzera-puntada bikoitz zuzenez josteko makinak.
Overlock makinak.
Arraste hirukoitzeko makina.
Eragiketa berezietarako makinak.
Berrikusteko mahaiak. Lurrunezko lisaburdinak.
Lisatzeko mahaiak.
Jantzigintzarako erremintak eta osagarriak.
Mozteko erremintak eta tresnak.
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EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

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.
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