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IZENA 
ALTZARIAK ETA HORMAK TAPIZATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
TCPF0209 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ehun- eta larru-jantzigintza 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TCP136_1 Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa osagarriak (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Altzari eta hormetako tapizen apaingarriak kentzea eta haiek prestatu, mihiztatu eta muntatzea, prozesu bakoitzean behar 
diren teknika eta prozedurak erabiliz, modu autonomoan eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta, eskatutako 
kalitatea duten artikuluak lortuz, segurtasun-kondizioetan eta ingurumena errespetatuz, aurreikusitako epeetan. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0428_1: Bezeroari arreta ematea eta tapizatze-prozesuetarako hornikuntza egitea. 
- UC0429_1: Altzarietako tapizeria kentzea, prestatzea eta muntatzea. 
- UC0430_1: Hormak markoztatzea, apaintzea eta oihaleztatzea, eta horma-panelak tapizatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Enpresa ertain edo txikia edo artisau-lantegia, norbere edo besteren kontura, altzariak tapizatzen eta hormak, 
sabaiak eta horma-panelak tapizatzen lan egiten duena. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Barruko eta kanpoko altzariak eta dekorazioa egiten dituzten enpresen artean kokatzen da. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
7835.1035 Altzari-tapizatzailea. 
Artisau-tapizgintza, oro har. 
Ibilgailuen tapizgintza. 
Oihaleztatzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0428_1 
Tapizatzeko materialak eta zerbitzuak. 

50   

MF0429_1 
Altzariak tapizatzea. 

150 

UF1034: (ZEHARKAKOA) Mozteko, 
mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak 
prestatzea 

30 

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

60 

UF1035: Altzariak tapizatzeko teknikak 60 

MF0430_1  
Hormak oihaleztatzea eta horma-panelak 
tapizatzea 

130 

UF1034: (ZEHARKAKOA) Mozteko, 
mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak 
prestatzea 

30 

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

60 

UF1036: Panelak oihaleztatzeko eta 
tapizatzeko teknikak 

40 

MP0211 
Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa 
osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 320  
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1. gaitasun-atala:  
BEZEROARI ARRETA EMATEA ETA TAPIZATZE-PROZESUETARAKO 
HORNIKUNTZA EGITEA 

 
Kodea: UC0428_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

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

EI1.1 Altzariaren harrera modu zuzenean egiten da, konpontzeko aukera behatuz eta ebaluatuz eta bezeroa 
identifikatuz.  
EI1.2 Altzarietan sortzen diren kalteak —materialen akatsengatik, fabrikazio desegokiagatik edo erabileraren 
ondoriozko higaduragatik— zein diren adierazten da, konpontzeko.  
EI1.3 Altzariaren hondatzea behatuz, konpontzeko behar diren jarduerak eta materialak identifika daitezke. 
EI1.4 Zaharberritzeko identifikatutako altzariaren aurrekontua egiten da, tarifaren arabera edo, hala badagokio, 
arduradunak berak, kontuan hartuz altzariaren kalteak, ezaugarri tekniko eta estetikoak eta eskatutako kalitatearen 
ezaugarriak. 
EI1.5 Onartutako altzari eta/edo materialak edukiontzietan edo berariaz prestatutako eremuetan biltegiratzen dira, 
zaharberritze-aginduarekin batera. 
EI1.6 Ezarritako prozedurak eta materialen manipulazioa ordenatuki egiten dira, segurtasun-, osasun- eta 
ingurumen-arauak betez. 

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

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

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

LB4: Ehun-produktuak (hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak) ezagutu, hautatu eta sailkatzea, jatorriaren eta 
ezaugarrien arabera, tapizatze-prozesuan aplikatzeko. 

BI4.1 Materialak eta produktuak aurkezpenaren eta erreferentzia-etiketan jasotako etiketatze, jatorri, osaera eta 
ezaugarrien arabera ezagutzen dira. 
BI4.2 Zuntzak eta hariak begiz eta ukituz bereizten dira, ezaugarri, propietate eta aplikazioei dagokienez.  
BI4.3 Ehunak edo ehundu gabeko oihalak begiz bereiz daitezke, egitura kontuan hartuta, materialaren berariazko 
baldintzatzaileen arabera, eta ezaugarri orokorren arabera multzokatu daitezke. 
BI4.4 Ehunak hobetzeko tratamenduek (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea, etab.) akabera, itxura eta kalitatearen 
esparruko ezaugarri batzuk ematen dizkiete ehunei, konpondu beharreko artikuluari egokitzeko. 
BI4.5 Laginak hartuz, hari, ehun eta ehundu gabeko oihalen ezaugarriak egiazta daitezke. 
BI4.6 Materialak prestatu eta mugitzeko prozedurak ordenatuki egiten dira, segurtasun- eta osasun-arauak betez. 

LB5: Ile-larruak eta larruak ezagutu, hautatu eta sailkatzea, haien jatorri, ezaugarri eta akatsak identifikatuz, tapizatze-
prozesuan aplikatzeko, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Ile-larruak eta larruak jatorriaren eta aurkezteko moduen arabera sailkatzen dira, erreferentziazko laginekin 
erkatuz, sinbologia, terminologia eta unitate egokiak erabiliz. 
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BI5.2 Ile-larruak hautatzeko, modeloa, ezaugarriak (dimentsioak, lodiera, aprestua eta sortak) eta aplikazioak 
erkatzen dira, oinetakoak eta larruki-artikuluak konpontzeko sortak osatzeko, fitxa teknikoaren arabera. 
BI5.3 Ile-larruetako akatsik ohikoenak jatorriaren arabera eta akats naturalen eta/edo ekoizpen-produkzioaren 
ondorioz identifikatzen dira, hautatze-ordenaren arabera. 
BI5.4 Materialak prestatu eta hautatzeko prozedurak ordenatuki egiten dira, segurtasun- eta osasun-arauak betez. 
BI5.5 Ile-larruak egoera onean mantentzeko, kontserbazio-kondizio egokiak aplikatzen dira. 

LB6: Tapizatze-prozesuan erabilitako material lagungarriak eta osagarriak ezagutzea. 
BI6.1 Ezaugarriei dagokienez, ezagututako materialak bat datoz fitxa teknikoan jasotako espezifikazioekin. 
BI6.2 Osagarriak (aparrak, animalia- edo landare-zurda, uata) begiz bereizten dira, formaren eta/edo ezaugarrien 
arabera. 
BI6.3 Material lagungarrien eta osagarrien jatorri eta ezaugarriak tapizatze-eragiketen segidarekin eta fitxa 
teknikoko espezifikazioekin erlazionatzen dira modu egokian. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ehunak, ez-ehunak, ile-larrua, larrua eta osagarriak (aparrak, animalia- edo landare-zurda, uata eta abar). Malgukiak 
(espiradun helikoidalak, arkuak eta lauak). Euskarriak (jutezko edo kautxuzko hedeak). Horniak eta material osagarriak, 
osagarri eta/edo osagai aurrefabrikatuak, xingolak, borlak, iltze burudunak, tatxetak eta moldeko tatxetak. Hariak, 

listariak eta sokak. Itsasgarriak, silikonak eta disolbatzaileak. Prezioen tarifak. Edukiontziak. 

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

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

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ALTZARIETAKO TAPIZERIA KENTZEA, PRESTATZEA ETA 
MUNTATZEA 

 

Kodea: UC0429_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bilketak egitea eta lana antolatzea, tapizatze-agindua interpretatuz, eskatutako kalitatea lortzeko, ezarritako 
denboran. 

BI1.1 Tapizatze-prozesuko artikulu, lehengai teknika eta prozedurak identifikatzen dira, tapizatze-ordena aztertuz. 
BI1.2 Identifikatutako materialak artikuluari egokitzen zaizkio, behar den kantitatean eta eskatutako kalitatearekin, 
bezeroarekin adostutako baldintzetan tapizatu ahal izateko. 
BI1.3 Tapizatzeko behar diren piezen eta osagaien dimentsioak desmuntatzetik lortutako txantiloietatik eta 
artikuluaren neurri zuzenetatik abiatuz lortzen dira. 

LB2: Makinak eta erremintak prestatzea, doitzea eta birdoitzea, eta lehen mailako mantentze-lanak egitea, arduradunak 
gainbegiratuta, hala badagokio, eta ezarritako prozeduren arabera. 

BI2.1 Erreminta keta makinak prestatzen dira, tapizatze-ordenaren eta material-moten eskakizunen arabera. 
BI2.2 Makinen (mozteko, mihiztatzeko, muntatzeko) elementu operatiboak eta erremintak doitu eta erregulatzen 
dira, materialaren arabera. 
BI2.3 Makina eta erreminten eragiketa-kondizioen birdoitzea egiten da, proba-eragiketen emaitzetan oinarrituz. 
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BI2.4 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira, dokumentu teknikoetan oinarrituz, eta zuzenean ekoizpenekoak 
diren makinako elementuen akatsak detektatu eta hondatu edo higatuta daudenak ordezkatzen dira, 
funtzionamendu-kondizio normalak lehengoratzeko, esleitutako erantzukizunaren barruan. 

LB3: Egitura tapizatuen estalkiak eta betegarria erantzi edo desmuntatzea, piezak eta ateratze-ordena identifikatuz, 
txantiloi gisa erabiltzeko, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta.  

BI3.1 Ateratzeko prozedura aurrez ezarritako segidaren arabera egiten da: kanpoko eta barruko estalkia, 
betegarria eta esekidura edo euskarria, ezarritako prozedura eta tekniken bidez, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
BI3.2 Ateratako materialen zatiak (tapizatua eta/edo betegarria) markatu eta dagokien izenarekin identifikatzen 
dira, eta kokapenaren norabidea adierazten da. 
BI3.3 Kendutako zatien zerrenda ordenatua egiten da, zatiak berriz jartzean alderantzizko ordena jarraitu ahal 
izateko. 
BI3.4 Kendutako zatietan, tolesen kokapena eta norabidea markatzen dira, baita kontuan hartu beharreko 
xehetasun espezifikoak ere, txantiloian edo patroian aplikatu eta markatzeko. 
BI3.5 Txantiloiak edo patroiak egiteko, kendutako zatiak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatzen dira, 
dagozkien seinaleak adieraziz. 

LB4: Zatiak markatzea eta moztea, baita behar diren osagarriak ere, materialen ezaugarriak kontuan hartuz eta horien 
aprobetxamendua optimizatuz, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI4.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (kanpoko ehun edo ile-larrua, 
barruko ehuna, betegarria, euskarriak, forrua), baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak), zati-
kopurua, etab. 
BI4.2 Ehunak mahaian zabaltzen dira, prozesurik egokienari jarraikiz: geruza bakarrekoa edo geruza anitzekoa, 
tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin, 
besteak beste.  
BI4.3 Ile-larruak kokatzean, aprestua hartzen da kontuan, tentsiorik eta tolesik gabe, markaketa eta mozketa 
errazteko.  
BI4.4 Betegarriei (uata, muletoia, aparra, etab.) modu egokian eusten zaie mahaian zabaltzean, markaketa eta 
osteko mozketa errazteko. 
BI4.5 Zatiak zehaztasunez markatzen dira, patroi edo txantiloiaren forma eta/edo dimentsioari dagokienez, 
zulotxoak eta zuloak seinalatuz, espezifikazioen arabera. 
BI4.6 Ezarritako prozedura eta tekniken bidez mozten da, segurtasun-irizpideak aplikatuz, zehaztasunez egokituz 
seinalatutako forma eta tamainara, zatien profilak deformatu gabe, zulotxoak eta zuloak markatuz. 
BI4.7 Moztutako osagaiak identifikatu eta multzokatzen dira, tapizaketaren mihiztadura-ordenaren arabera. 
BI4.8 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB5: Materialak prestatzea, eta zatiak eta osagaiak mihiztatzea, josiz edo lotzeko beste teknika batzuen bidez, 
aurreikusitako kalitateko tapizaketa lortzeko, eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera (prestatze-mota, 
baliabideak eta materialak). 
BI5.2 Apaingarri eta hornien forma, itxura eta kokapena bat datoz espezifikazioekin eta eskatutako kalitatearekin, 
eta detektatutako anomaliak zuzentzen dira. 
BI5.3 Lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak eta aplikatu beharreko mihiztatze-mota, 
estetikari kasu eginez eta txukuntasunez, aurrez ezarritako segidari jarraikiz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
BI5.4 Elementu osagarri eta apaingarriak (borlak, botoiak, xingolak) diseinuaren arabera jartzen dira. 
BI5.5 Osagarriak (kutxa-kuxinak, kuxin handiak, etab.) eta/edo artikuluak modu zorrotz eta eraginkorrean 
ikuskatzen dira, ezarritako kalitate-irizpideak betez. 
BI5.6 Anomalia edo akats txiki konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak 
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.  
BI5.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB6: Tapiza muntatzeko eragiketak egitea, altzari bakoitzaren ezaugarrien arabera, eta, hala badagokio, arduradunak 
gainbegiratuta. 

BI6.1 Informazio teknikoa kontsultatuz, altzariaren egitura tapizaren muntaketa-prozesua jasateko bezain sendoa 
dela egiaztatzen da. 
BI6.2 Altzariaren egitura muntaketa egiteko prestatzeko lana trebetasunez egiten da, informazio teknikoaren 
arabera. 
BI6.3 Esekidura-elementuak segurtasunez kokatzen dira, egituraren arabera (hedeak, malgukiak, zumitz izurtuak, 
etab.), prozedura egokienaren bidez lotuz egiturari, ondo tenkatuta gera dadin. 
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BI6.4 Material betegarria (aparrak, animalia- edo landare-zurda, uata) banatzen da, egiturari eta modeloaren 
formari egokituz, ezarritako prozedura eta teknikak erabiliz. 
BI6.5 Osagaien artehuna (jarlekuak, aurrealdeak, besoak) egiturari lotzen zaio adierazitako elementuen bidez 
(itsasgarriak, grapak, iltzeak, torlojuak, txintxetak), ondo modelatuz, lortu nahi diren simetria eta bolumena 
erdiesteko, ezarritako prozedurak eta teknikak aplikatuz. 
BI6.6 Tapizeriaren eta forruaren kanpoko estalkia (azpikoa eta atzekoa) egiteko, pieza bakoitza dagokion eremuan 
finkatzen da, ezarritako prozedura eta teknikak aplikatuz, egiturari eta modeloaren formari egokituz.  
BI6.7 Elementu apaingarriak (borlak, botoiak, xingolak) jartzen dira, modeloaren arabera adierazitako tokietan. 
BI6.8 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB7: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea. 
BI7.1 Norbera babesteko ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira jarduera bakoitzean, eta 
modu egokian erabili eta ondo zaintzen dira. 
BI7.2 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte.  
BI7.3 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Mozteko mahaiak eta ekipoa, mozteko makinak. Trokelatzeko makina. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: 
Atzera-puntada zuzenekoa, sigi-sagakoa, arraste hirukoitzekoa. Estaltzeko makina (overlock). Zutabe-erako josteko 
makina. Botoiak forratzeko makina. Krisketak jartzeko makina. Itsasteko eta soldatzeko makinak. Grapatzeko makina. 
Lisatzeko hainbat postu. Makinak prestatzeko eta haien mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak. Makinetako babes- 
eta segurtasun-ekipoak. Norbera babesteko ekipoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Altzari-artikulu tapizatu eta identifikatuak. 

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

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
HORMAK MARKOZTATZEA, APAINTZEA ETA OIHALEZTATZEA, ETA 
HORMA-PANELAK TAPIZATZEA 

 

Kodea: UC0430_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Hormak eta sabaiak oihaleztatzeko edo horma-panelak tapizatzeko agindua interpretatzea, lana antolatzeko. 
BI1.1 Tapizatze-agindua aztertuz, hormak edo sabaiak oihaleztatu edo horma-panelak tapizatzeko prozesuko 
artikulua, lehengaiak, teknikak eta jarraitu beharreko prozedurak identifika daitezke. 
BI1.2 Identifikatutako materialak artikuluari egokitzen zaizkio, behar den kantitatean eta eskatutako kalitatearekin, 
bezeroarekin adostutako baldintzetan tapizatu ahal izateko. 
BI1.3 Tapizatzeko behar diren piezen eta osagaien dimentsioak desmuntatzetik lortutako txantiloietatik eta 
artikuluaren neurri zuzenetatik abiatuz lortzen dira. 

LB2: Lehen mailako mantentze-lanetan makinak eta erremintak prestatzea, doitzea eta birdoitzea, arduradunak 
gainbegiratuta, hala badagokio. 

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

LB3: Oihalak edo panelak markatzea, moztea eta mihiztatzea oihaleztatzeko, materialen ezaugarriak kontuan hartuz eta 
horien aprobetxamendua optimizatuz, aurreikusitako kalitatearekin eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI3.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (josturadun edo jostura gabeko 
ehuna, muletoia edo uata), baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.), zati-kopurua, etab. 
BI3.2 Ehunak mahaian zabaltzen dira, prozesurik egokienari jarraikiz: tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko 
tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin. 
BI3.3 Zatiak oihal edo panelen forma eta/edo dimentsioarekiko zehatz kokatzen eta markatzen dira, motiboen 
kokapena zainduz, loturen aurrez aurreko kokapen perfektuaren arabera mozteko.  
BI3.4 Mozketa bat dator, zehatz-mehatz, adierazitako forma eta tamainarekin, zatien profilak deformatu gabe, 
marrazki garrantzitsuak zatitzea saihestuz. 
BI3.5 Moztutako osagaiak mihiztatze-aginduaren arabera identifikatu eta multzokatzen dira, zatiek aurrez 
ezarritako irizpideak betetzen dituztela egiaztatuz, akastunak bereiziz eta zuzenekin ordezkatuz. 
BI3.6 Lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak, jostura-mota edo aplikatu beharreko beste 
lotura batzuk, estetika zainduz eta txukuntasunez, motiboen kokapena zainduz, loturen aurrez aurreko kokapen 
perfektua lortzeko, aurrez ezarritako segidari jarraikiz.  
BI3.7 Loturak modu zehatz eta eraginkorrean berrikusten dira, ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz. 
BI3.8 Anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak 
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.  
BI3.9 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB4: Marko-egitura eta muletoia edo uata prestatzea eta kokatzea panel bakoitzarentzat, horma eta sabaia 
oihaleztatzeko eragiketak egiteko, aurreikusitako kalitatearekin eta, hala badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI4.1 Oihaleztatu beharreko azalak egoera onean daudela egiaztatzen da, ehunari edo oihaleztatzearen itxurari 
kalte egin diezaioketen irtengunerik ez dagoela bermatuz. 
BI4.2 Kartoizko zerrendak edo arrastelak (egur biguneko listoiak) informazio teknikoaren arabera prestatzen dira, 
trebetasunez. 
BI4.3 Kartoizko zerrendak edo arrastelak kokatzen dira, adierazitako prozedura eta teknikak aplikatuz, 
oihaleztatzeko marko-egitura egokia lortzeko, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
BI4.4 Hormetako zuloak (ateak, leihoak, etengailuak) listoiekin inguratzen dira, oihalaren finkapen zuzena 
errazteko. 
BI4.5 Muletoia marko-egituraren barruan kokatu eta finkatzen da, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz, ehuna 
tenkatzean izur antiestetikorik ager ez dadin. 
BI4.6 Horma bakoitzerako prestatutako panel edo oihalak egituraren gainean zuzenean grapatuz oihaleztatzen da, 
informazio teknikoaren arabera, trebetasunez eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
BI4.7 Grapak ezkutatzeko akabera egiten da moldurak, galoiak edo tapizatzeko zerrendak dituzten erlaitzetan, 
baita zokaloaren behealdean ere, oihala ez hondatzeko. 
BI4.8 Anomalia edo akats txiki konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak 
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.  
BI4.9 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB5: Horma-paneletan tapizatze-eragiketak egitea, oheburukoak, bionboak, galeria zurrunak edo lanbrekinak lortzeko, 
materialen ezaugarriak kontuan hartuz eta horien aprobetxamendua optimizatuz, aurreikusitako kalitatearekin eta, hala 
badagokio, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Materialak (ehuna, apar-goma edo muletoia) prestatzeko prozedura konglomeratu- edo kontratxapatu-
xaflaren modelo edo formaren eta fitxa teknikoko argibideen arabera egiten da, trebetasunez. 
BI5.2 Apar-goma edo muletoia adierazitako ordenan jartzen da, eta xaflari lotzen zaio, ukipen-kolaren edo grapen 
bidez, artikuluaren arabera, trebetasunez eta metodikoki, txukuntasunez, gustu onez eta segurtasunez. 
BI5.3 Ehuna apar-gomaren edo muletoiaren gainean jartzen da, motiboak edo marrazkiak erdian jarriz, eta 
grapekin lotzen da, artikuluaren arabera, ondo modelatuz, lortu nahi diren simetria eta bolumena erdiesteko, 
trebetasunez eta metodikoki, txukuntasunez, gustu onez eta segurtasunez, ezarritako prozedura eta teknikak 
erabiliz. 
BI5.4 Tenkatzeko eta atzealdean grapatzeko eragiketak, baita forratzekoak ere, artikuluaren arabera egiten dira, 
ezarritako prozeduren bidez, trebetasunez eta metodikoki, txukuntasunez, gustu onez eta segurtasunez. 
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BI5.5 Aurrealdearen akabera egiteko eta tapizaren grapak ezkutatzeko, artikulua hartzen da kontuan, eta 
osagarriak (azpildura, soka edo pasamaneria-zinta) itsatsi egiten dira, zuzen kokatzen direla bermatzeko. 
BI5.6 Akaberaren anomalia edo akats txiki konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta 
garrantzitsuenak berehala jakinarazten zaizkio arduradunari. 
BI5.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira. 

LB6: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten enpresaren segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea. 
BI6.1 Norbera babesteko ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira jarduera bakoitzean, eta 
modu egokian erabili eta ondo zaintzen dira.  
BI6.2 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte. 
BI6.3 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Mozteko mahaiak eta ekipoa, mozteko makinak. Trokelatzeko makina. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: 
Atzera-puntada zuzenekoa, sigi-sagakoa, arraste hirukoitzekoa. Overlock makina. Zutabe-erako josteko makina. 
Itsasteko eta soldatzeko makinak. Grapatzeko makina. Lisatzeko hainbat postu. Makinak prestatzeko eta haien 
mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak. Makinetako babes- eta segurtasun-ekipoak. Norbera babesteko ekipoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Horma eta sabai oihaleztatuak. Goiburu, bionbo, galeria zurrun edo lanbrekin akabatu eta identifikatuak. 

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

1. prestakuntza-modulua:  
TAPIZATZEKO MATERIALAK ETA ZERBITZUAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ALTZARIAK TAPIZATZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

HORMAK OIHALEZTATZEA ETA HORMA-PANELAK TAPIZATZEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

ALTZARIAK ETA HORMAK TAPIZATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 
2 
3 
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1. prestakuntza-modulua:  
TAPIZATZEKO MATERIALAK ETA ZERBITZUAK 
 

Kodea: MF0428_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0428_1: Bezeroari arreta ematea eta tapizatze-prozesuetarako 

hornikuntza egitea. 
 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Tapiz-dendetan bezeroarekin komunikatzea eta bezeroari arreta ematea, bezeroekin modu eraginkorrean 
komunikatzeko ohiko oinarrizko protokoloak erabiliz. 

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

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

- Bezeroaren beharrei egokitasunez eta behar bezala erantzutea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lan-agindu bat betetzea, egin beharreko 
tapizatze-lan motaren arabera.  
EI1.4 Entregaren, kobrantzaren, bidalketaren, lan-aginduaren eta abarren dokumentuak erlazionatzea beren 
egiturarekin, betetze-sistemarekin (eskuzkoa, informatikoa) eta betetzen duten zereginarekin.  

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

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

A3: Altzariak eta hormak tapizatzeko prozesuetan gehien erabiltzen diren zuntz, hari eta ehunak ezagutzea, eta entsegu-
prozedura errazen bidez bereiztea. 

EI3.1 Ehun-gai eta -produktuak identifikatzea, jatorriaren arabera.  
EI3.2 Ehun-gai eta -produktuen ezaugarriak eta propietateak deskribatzea. 
EI3.3 Zuntz, hari eta ehunen laginetan oinarrituz, ikusmen- eta ukimen-entseguak egitea, izan daitekeena eta ez dena 
adieraziz. 
EI3.4 Ehun-gaiak ezagutzea, sugarrezko errekuntzaren entseguetan duten jokabidearen arabera: erretzeko modua, 
askatutako usaina, zimurtu edo urtu egiten den, sortzen duen hondar edo errautsa.  
EI3.5 Entseguak eta ehunen azterketak egiteko laborategiko segurtasun-araudia ezagutzea eta une oro betetzea. 

A4: Ehun-produktuek (hariak, ehunak, ehundu gabeko oihalak) fabrikazio-prozesuekiko dituzten ezaugarriak zehaztea. 
EI4.1 Hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak ekoizteko oinarrizko prozesuak deskribatzea, eta sarrerako eta 
irteerako produktuekin erkatzea.  
EI4.2 Harien laginak begiratzea eta muturrek edo zuntzek zer eratako bihurdura eta/edo birbihurdura duten 
identifikatzea, ezaugarrien eta propietateen arabera. 
EI4.3 Ehunen laginetatik abiatuz, ehuna desegitea eta haren egitura ondorioztatzea, ezaugarrien eta propietateen 
arabera. 
EI4.4 Ehundu gabeko oihalen laginak begiratzea, eta haien ezaugarri eta propietateak adieraztea. 
EI4.5 Lagin eta/edo argazkiei begiratuta, ehun-produktuek fabrikazio-akatsen ondorioz izaten dituzten akatsik ohikoenak 
ezagutzea. 

A5: Ehun-materialei egin beharreko tratamenduak (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea, etab.) eta tratamendu horiek 
materialei ematen dizkieten ezaugarriak erlazionatzea. 
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EI5.1 Tratamendu nagusiek ehun-materialei ematen dizkieten ezaugarri eta propietate nagusiak deskribatzea, lagina 
behatu eta aztertuz. 
EI5.2 Ehunak hobetzeko prozesuen eskemetako oinarrizko eragiketak identifikatzea. 
EI5.3 Hari, ehun eta ehundu gabeko oihalen laginak behatzea, eta horiek jasotako tratamenduak ondorioztatzea, 
identifikatutako ezaugarri eta propietateen arabera. 
EI5.4 Ehunak hobetzeko tratamenduen akatsen ondoriozko akats ohikoenak ezagutzea ehun-produktuen laginetan. 

A6: Larru eta ile-larru motak eta haiekin egingo den artikuluaren ezaugarriak erlazionatzea. 
EI6.1 Ile-larru motak ezagutzea, eta haien ezaugarriak eta artikuluen fabrikazioan eta erabilera industrialean dituzten 
aplikazioak deskribatzea. 
EI6.2 Ile-larru eta larruen akatsik ohikoenak identifikatzea, berezko akatsengatik sortutakoak edo fabrikazio-prozesuen 
edo tratamenduaren ondoriozkoak. 
EI6.3 Ile-larru amaituak sailkatzea, tamainaren, lodieraren eta akatsen arabera. 
EI6.4 Ile-larru eta larruen laginetatik abiatuz: 

- Ikusmen- eta ukimen-entseguak egitea, ile-larru mota adieraziz. 
- Ile-larruen akats eta anomalia ohikoenak adieraztea, ezaugarrietan eta produktuaren amaieran eragina dutenak. 
- Adieraztea zein den ile-larru ezberdinen portaera parte hartzen duten fabrikazio-prozesuetan eta erabiltzean. 
- Ile-larruen ezaugarri eta parametroak adieraztea berariazko terminologia, neurri eta unitateen bidez. 
- Ile-larruen laginen datu karakteristikoak adierazten dituzten fitxa teknikoak interpretatzea eta betetzea. 

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

EI7.1 Aurkezteko eta biltzeko modu ezberdinak eta biltegiratze- eta garraio-eskakizunak erlazionatzea. 
EI7.2 Ehun-materialen eta ile-larruen edukiari, manipulazioari eta kontserbazioari buruzko etiketa normalizatuak 
interpretatzea. 
EI7.3 Biltegian izan beharreko ingurune-kondizioak adieraztea —tenperatura, hezetasuna, argia, aireztapena, etab.—, 
baita biltegi batek izan beharreko kokapen-prozedura ere, ehun-materialak eta ile-larruak egoera onean izateko. 
EI7.4 Material eta produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-eragiketak egitea, kontuan hartuz laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta lan-inguruneko seinaleak. 

Edukiak: 
1.  Ehun-produktuak altzariak eta hormak tapizatzeko erabiltzea. 

- Ehun-zuntz motak. 
- Ehun-zuntzen propietateak. 
- Ehun-zuntzak ezagutzeko oinarrizko teknikak. 
- Hariak. Ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Ehunak. Ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Ehunak hobetzeko moduak. 
- Ehundu gabeko oihalak. 
- Oinarrizko identifikazio-prozedurak. 
- Altzariak tapizatzeko, hormak eta sabaiak oihaleztatzeko eta horma-panelak tapizatzeko ehun-material 

espezifikoak. 

• Betegarria: Aparrezko monobloka edo antzekoa, uata, muletoia, landare-zurda, lumak, kotoia, poliester-aparra, 
etab. 

• Estaltzeko edo gaineztatzeko ehun bereziak. 

• Ehungintzako horniak eta material osagarriak. 

• Zerrendak, oihal-tartekiak, zintak, zeharka mozturiko zerrendak, lokarriak, pasamaneria. Gehigarriak.  

• Apaingarriak: xingolak, borlak, etab.  

2.  Altzariak eta hormak tapizatzeko erabiltzen diren material ez-ehungintzakoak ezagutzea. 
- Betegarria: hainbat lodieratako harri-kartoia eta beste errefortzu batzuk. 
- Horni eta material osagarri ez-ehungintzakoak eta/edo osagai aurrefabrikatuak  
- ehungintzakoak ez diren materialezko botoi, belarri eta lokarri-zuloak. 
- Iltze burudunak, tatxetak eta moldeko tatxetak eta beste apaingarri batzuk. 
- Itsasgarri-motak: disolbatzaileak, uretakoak, termoplastikoak, etab. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Aplikatzeko moduak. 

• Manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 
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- Disolbatzaile-motak. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 
- Akabera-produktuak: 
- Tindagaiak, argizariak, pigmentuak, etab. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

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

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Manipulatzeko eta kontserbatzeko segurtasun-arauak. 

3.  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. 
- Ile-larruak eta larruak identifikatzeko fitxa teknikoen edukia. 
- Kontserbazio-prozedurak.  
- Ile-larru eta larruen garbiketa eta mantentze-lanak. 

4.  Altzariak eta hormak tapizatzeko enpresetako oinarrizko komunikazio-protokoloak. 
- Bezeroekiko ohiko komunikazio-teknikak. 
- Komunikazio-protokoloak. 
- Komunikazio aktiboa. 
- Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: asertibitatea, konbentzitzeko gaitasuna, enpatia eta adimen 

emozionala, besteak beste. 

5.  Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak aurkeztu, kontserbatu eta biltegiratzea. 
- Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak aurkeztea eta paketatzea. 
- Ehun-gaien, ile-larruen eta larruen eduki, manipulazio eta kontserbazioari buruzko normalizazioa: 
- Konposizioari buruzko etiketatzea. 
- Kontserbazioari buruzko etiketatzea. 
- Legezko hezetasun-tasa. 
- Ehun-gaiak, ile-larruak eta larruak biltegiratzeko kondizioak. 
- Kargak garraiatzearen eta biltegiratzearen segurtasunari buruzko Europako eta Espainiako araudia. 

 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ALTZARIAK TAPIZATZEA 
 

Kodea: MF0429_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0429_1: Altzairuetako tapizeria kentzea, prestatzea eta muntatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 
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2.1. prestakuntza-atala 
MOZTEKO, MIHIZTATZEKO ETA AKABERA EGITEKO MAKINAK PRESTATZEA 
 

Kodea: UF1034 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta, partzialki, LB7 lanbide-burutzapenekin, makinak 

segurtasun-kondizioak betez prestatzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Materialak eskuz mozteko ekipoak prestatzea, baita horien osagarri eta erremintak ere, segurtasunez.  
EI1.1 Eskuz mozteko ekipo ezberdinak eta horien osagarri eta prestazioak identifikatzea. 
EI1.2 Eskuz mozteko prozeduran material ezberdinek duten portaera azaltzea. 
EI1.3 Eskuz mozteko ekipoak eta horien osagarriak prestatzea, moztuko diren material-moten eta horien erabileraren 
arabera. 
EI1.4 Eskuz mozteko eragiketen —zabaltzea, markatzea, moztea, etab.— segida deskribatzea, baita materialen arabera 
kontrolatu beharreko parametroak ere. 
EI1.5 Mozteko ekipoak —makina, erremintak, lanabesak, etab.— manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan 
kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak deskribatzea. 
EI1.6 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. 
- Materialen kokapena edo mozte-eragiketak egiteko zabaltzea ezagutzea. 
- Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak identifikatzea. 
- Arrisku potentzialak eta babesteko baliabideak identifikatzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea. 

A2: Josiz nahiz mihiztatuz —eskuz nahiz makinaz— jantziak egiteko prozesuan parte hartzen duten makina, osagarri, 
erreminta eta lanabesak prestatzea, segurtasun-baldintzak betez.  

EI2.1 Josteko makina-mota ezberdinak sailkatzea eta eskaintzen dituzten prestazioak deskribatzea. 
EI2.2 Josteko makinen osagarriak identifikatzea, hala nola oihalak prentsatzekoa, gidariak, orratzak eta abar, eta horien 
aplikazioak deskribatzea. 
EI2.3 Josteko makina-mota ezberdinak eta puntada normalizatuen grafiko eta eskemak erlazionatzea. 
EI2.4 Makinen parametro eta elementu operatiboak azaltzea, baita material eta prozesuen araberako doikuntza ere. 
EI2.5 Josteko makinen informazio teknikoa eta mantentze-lanen eskuliburua interpretatzea, funtzionamenduari, 
doitzeari, zikloei eta mantentze-lanen puntuei dagokienez. 
EI2.6 Eskuz —josiz edo itsatsiz— mihiztatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta, lanabes eta osagarriak sailkatu 
eta erlazionatzea, prozesuaren eta lortu beharreko helburuaren arabera. 
EI2.7 Makinak manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak 
deskribatzea. 
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, makina eta erremintak prestatzea joste- eta 
mihiztatze-prozesu baterako: 

- Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezartzea. 
- 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. 
- Eragiketa hauek egitea, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz: muntatzea eta desmuntatzea; lubrifikazioa eta 

garbiketa; erregulazioa eta doikuntza. 
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- Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea. 
- Jardueran segurtasun- eta osasun-neurri prebentiboak betetzea. 

A3: Egindako artikuluen akabera egiteko makinak eta beste ekipo osagarri batzuk prestatzea, baita horien osagarri eta 
erremintak ere, segurtasunez.  

EI3.1 Lisatzeko ekipo ezberdinak eta horien euskarri, osagarri eta prestazioak identifikatzea. 
EI3.2 Lisatzeko ekipoak eta horien osagarriak erlazionatzea arroparen osagai-motaren araberako aplikazioarekin. 
EI3.3 Tarteko eta amaierako lisatze-teknikak azaltzea, baita ehun-produktua osatzen duten zuntzen ezaugarrien arabera 
kontrolatu beharreko tenperatura-, hezetasun-, denbora- eta presio-parametroak ere. 
EI3.4 Tarteko eta amaierako lisaketen arteko ezberdintasunak deskribatzea, osagaiaren kokapenari edo lisatu beharreko 
artikuluari dagokionez. 
EI3.5 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. 
EI3.6 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. 
EI3.7 Akaberak egiteko ekipoaren funtzionamendua eta mantentze-lanak deskribatzea, segurtasun- eta osasun-arauen 
aplikazioa kontuan hartuz.  
EI3.8 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 ezartzea. 
- 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. 

Edukiak: 
1.  Makina, lanabes eta osagarriak prestatzea jantzigintzako materialak mozteko eta mihiztatzeko. 

- Jantzigintzako materialei aplikatutako mozketa-motak: 

• Ohikoa edo eskuzkoa: hortz zirkular edo bertikalaren bidezkoa, zintaren bidezkoa eta trokelaren bidez 
presioa eginda. 

• Zenbakizko kontrolaren bidezko mozketa: hortz bertikalaren bidezkoa, laser izpiaren bidezkoa, ur- eta gas-
txorroten bidezkoa. 

- 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. 
- Mantentze-lan prebentiboak: 

• Lubrifikazioa eta garbiketa. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 
- 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. 
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• 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. 

2.  Jantzigintza-alorreko akaberak egiteko makina, lanabes eta osagarriak prestatzea.  
- Lisatzeko eta akaberak egiteko makinak. Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 

• Eskuzko lisaburdinak eta automatikoak. 

• Xurgapenezko eta xurgapenik gabeko lisatze-mahaiak. 

• Ondoko lan hauek egiteko prentsak eta osagarriak: botoiak forratzea, errematxe, krisket edo botoiak 
presioz jartzea. 

• Hainbat materialetako eskuilak. Lurruneztagailua. 

• Poltsaratzeko eta tolesteko makinak. 
- Lisatzeko osagarriak: lisaburdinen tefloizko xafla, orkoiak, forma askotako kuxinak, txarrantxa-lisaburdina, etab. 

Erregulazioa, doikuntza eta mantentze-lanak. 
- Mantentze-lan prebentiboak: 

• Lubrifikazioa eta garbiketa. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 

3.  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. 

 
 

2.2. 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 LB7 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 ehun-
artikuluak 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. 
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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 akabera-
teknikak 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, segurtasun-
irizpideei 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, lan-

aginduaren 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.  
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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. 
- 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. 
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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. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ALTZARIAK TAPIZATZEKO TEKNIKAK 
 

Kodea: UF1035 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB6 eta, partzialki, LB4, LB5 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, altzariak tapizatzeko mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen espezifikotasunei dagokienez.  
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Tapizatze-prozesuaren eragiketak deskribatzea, altzari-mota ezberdinetan aztertuz.  
EI1.1 Tapizatze-prozesuak ezagutzeko behar den informazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.2 Teknika klasikoa eta modernoa erabiliz egindako tapizatze-tekniken arteko desberdintasunak aztertzea, eta 
abantailak eta eragozpenak identifikatzea, baita erosotasunarekiko aldaketak ere. 
EI1.3 Prozesuaren eragiketak deskribatzea, aplikatu beharreko tekniken arabera, eta produktuaren osagai diren 
materialekin erlazionatzea, baita erabiltzen diren oinarrizko makina eta erremintekin ere. 
EI1.4 Xede estetiko eta/edo funtzionaleko altzari-modelo ezberdinen ezaugarrietan oinarrituz, zein espazio fisikotan 
kokatu behar diren azaltzea, irizpide estetiko eta/edo funtzionalak aplikatuz.  

A2: Oinarrizko makina eta erremintak doitzea, desmuntatzeko, apaingarriak kentzeko, mihiztatzeko edo muntatzeko tekniken 
arabera, materialen eskakizunak kontuan hartuz, erabiltzeko moduan uzteko. 

EI2.1 Makinen informazio teknikoa eta eskuliburukoa interpretatzea, eta funtzionamendu, doitze eta lehen mailako 
mantentze-lanekin erlazionatzea. 
EI2.2 Makinak eta erremintak deskribatu eta sailkatzea, tapizatze-prozesuan eskaintzen dituzten zerbitzuen arabera. 
EI2.3 Eskuliburuko informazio teknikoa erabiliz makinak prestatzeko kasu praktiko batean, muntatze- eta desmuntatze-
eragiketak, lubrifikazio- eta garbitasun-eragiketak eta erregulazio- eta doikuntza-eragiketak egitea, segurtasun-arauak 
betez.  

A3: Altzari tapizatu bat desmuntatzea edo eranztea, zaharberritzeko. 
EI3.1 Altzari tapizatuak desmuntatu edo eranzteko prozedurak deskribatzea. 
EI3.2 Kanpoko eta barruko estalkia, artehuna, betegarria eta esekidura edo euskarria ateratzeko prozedura identifikatu 
eta aztertzea, informazio teknikoaren arabera.  
EI3.3 Altzaritik kentzen diren zatiak nola identifikatzen diren deskribatzea, baita berriro jartzean kontuan hartu beharreko 
xehetasun espezifikoak ere, eta nola kopiatzen diren paperean edo kartoian.  
EI3.4 Altzari tapizatu bat desmuntatzeko kasu praktiko batean oinarrituz: 

- Jatorrizko tapizerian erabilitako modeloa eta teknikak identifikatzea. 
- Tapizeria, forrua, artehuna, betegarria, malgukiak eta hedeak kentzea, aurrez ezarritako segidari jarraituz eta 

segurtasunez. 
- Estalkian eta/edo egituran kalterik ez egiteko erreminta egokiak erabiltzea, ezarritako segurtasun-arauak 

betez. 
- Ateratako zatiak identifikatzea, izen eta kokapenarekin eta materialaren norabide eta noranzkoarekin. 
- Kendutako zatian toles eta bilduen kokapena eta norabidea markatzea, baita kontuan hartu beharreko 

xehetasun espezifikoak ere, txantiloian aplikatu eta markatzeko. 
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- Ateratako zatien zerrenda ordenatua egitea, zatiak berriz jartzean alderantzizko ordena jarraitu ahal izateko. 
- Txantiloiak edo patroiak egitea, kendutako zatiak paperaren edo kartoiaren gainean kopiatuz, dagozkien 

seinaleak adieraziz. 
- Altzariaren egituraren egoera egiaztatzea, egonkortasunari eta sendotasunari dagokienez, eta, hala 

badagokio, doitzea edo ebanista baten esku uztea. 

A4: Materialak prestatu eta moztea, eskuzko edo makina bidezko hainbat prozedura erabiliz, tapizatu beharreko artikuluaren 
arabera, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 

EI4.1 Altzariak tapizatzeko erabiltzen diren hainbat material prestatu eta mozteko prozedurak deskribatzea. 
EI4.2 Altzariak tapizatzeko mozketa-prozesuan tapiza hondatzea edo desbideratzeak saihesteko kontrolatu beharreko 
parametro nagusiak identifikatzea. 
EI4.3 Altzari bat tapizatzeko materialak prestatu eta mozteko kasu praktiko jakin batean: 

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

beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin. 
- Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek prozesu eta produktuan dituzten ondorioak 

balioztatzea.  
- Txantiloiak eta patroiak materialaren gainean markatzea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, 

oihal-bazterren akaberak eta apaingarri edo hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko. 
- Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, 

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

zuzentzea. 
- Moztutako osagaiak identifikatu, multzokatu eta paketatzea. 

A5: Estalki eta/edo zorroetarako zati eta osagarriak eskuz eta/edo makinaz prestatu eta mihiztatzeko eragiketak egitea, 
segurtasun-irizpideak aplikatuz. 

EI5.1 Mihiztatzeko prozedurak identifikatu eta hautatzea, tapizaketa-motaren, materialen eta lotura-elementuen arabera. 
EI5.2 Tapizaketak mihiztatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak 
diren metodo eta teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, eragiketa-segida 
zehaztuz eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz. 
EI5.3 Altzari bat tapizatzeko osagaiak prestatu eta mihiztatzeko kasu praktiko zehatz batean: 

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

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

zuzentzea. 

A6: Altzarien tapizak prestatu eta muntatzeko eragiketak egitea, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearekin. 
EI6.1 Altzarien tapizak hainbat teknikaren bidez muntatzeko prozedurak deskribatzea, jarduera horretan parte hartzen 
duten parametroak kontrolatuz, desbideratzeak saihesteko. 
EI6.2 Altzariak tapizatzeko erabiltzen diren materialak identifikatu eta sailkatzea. 
EI6.3 Tapiza muntatzeko prozesuan gehien erabiltzen diren erreminta eta makinak identifikatzea. 
EI6.4 Altzari baten tapizeria muntatzeko kasu praktiko jakin batean oinarrituz: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Altzariaren egitura edo oinarri ateragarria prestatzea, eta haren egonkortasuna eta sendotasuna egiaztatzea. 
- Muntatzeko osagaiak trebetasunez prestatzea: euskarria, betegarria eta estalkia. 
- Esekidura-elementuak segurtasunez jartzea (hedeak, malgukiak, zumitz izurtuak, etab.), informazio teknikoan 

adierazitako prozeduren bidez lotuz egiturari. 
- Material betegarria (aparrak, animalia- edo landare-zurda, uata, etab.) banatzea, egiturari eta modeloaren 

formari egokituz, informazio teknikoan adierazitako prozedura eta teknikak erabiliz. 
- Osagaien (aulkiak, aurrealdeak, besoak, etab.) artehuna egiturari lotzea (itsasgarriak, grapak, iltzeak, torlojuak, 

txintxetak, etab.), modu egokian modelatuz, lortu nahi diren simetria eta bolumena erdiesteko, informazio 
teknikoan adierazitako prozedura eta teknikak aplikatuz. 
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- Tapizaren kanpoaldeko estalkia eta beheko eta atzeko forrua jartzea, eremu bakoitzari dagozkion zatiak lotuz, 
eta modeloaren egitura eta formari egokitzea, informazio teknikoan adierazitako prozedurak eta teknikak 
aplikatuz. 

- Elementu apaingarriak (borlak, botoiak, xingolak, etab.) jartzea, modeloaren arabera adierazitako tokietan. 
- Sortutako dokumentuak argi, zehatz eta labur betetzea. 

 

Edukiak: 
1.  Altzariak tapizatzeko prozesua. 

- Altzari-motak. 

• Aulkiak eta besodun aulkiak.  

• Oinazpikoak.  

• Besaulkiak, sofak, etab. 
- Hobekuntza-prozesuaren lanak: Faseak. 
- Tapizatzeko teknika klasiko eta modernoak. 
- Altzari klasikoak tapizatzea: Estiloak. Formak. Ezaugarriak. 
- Altzari modernoak tapizatzea: Estiloak. Formak. Ezaugarriak. 
- Erosotasun-parametroak. 

2.  Fitxa teknikoen interpretazioa eta azterketa. 
- Tapizatze-agindua. 
- Prozesuaren informazioa. 
- Egiteko faseak eta denborak. 
- Produktuaren fitxak. 
- Diseinuaren ezaugarriak. 
- Altzariaren krokisa. 
- Osagaiak. 
- Neurketak. 
- Tapizeria osagaietan banatzea. 
- Altzarien osagaien txantiloi- edo patroi-jokoa. 

3.  Estalkiak eta betegarriak desmuntatu, erantzi edo kentzeko prozesua. 
- Tapizeria osagaietan banatzea.  
- Apaingarriak kentzeko prozesua. 
- Kentzeko prozesuak, jatorrizko modeloaren eta tapizatze-teknikaren arabera.  

• Kanpoko eta barruko estalkiak eta artehunak ateratzea. 

• Betegarriak ateratzea. 

• Esekidurak eta euskarriak kentzea. 

• Kentzeko ordenaren fitxak prestatzea. 
- Kentzeko prozesuan erabilitako erremintak, jatorrizko tapizeria-modeloaren eta tapizatze-teknikaren arabera. 

• Kanpoko eta barruko estalkiak eta artehunak kentzeko erremintak. 

• Betegarriak kentzeko erremintak. 

• Esekidurak eta euskarriak kentzeko erremintak. 
- Kendutako osagaien fitxak. 

• Izena. 

• Kokapena. 

• Materialaren norabidea eta noranzkoa. 

• Tolesak, bilduak eta abar markatzea. 
- Ateratako osagaien txantiloiak edo patroiak. 

• Izena. 

• Osagaiaren izena. 

• Materialaren norabidea eta noranzkoa. 

• Zulotxo, marka edo zuloekin markatzea. 
- Desmuntatzeko makina eta erremintak erabiltzean bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak. 

4.  Tapizak eta/edo zorroak egiteko osagaiak moztu eta mihiztatzeko prozedura. 
- Tapizak eta zorroak egiteko osagaiak lortzeko mozte-teknika eta -prozedura espezifikoak. 

• Zabaltze-eragiketak. 
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• Materialaren gainean patroiak marraztea. 
- Mozte-eragiketak. 
- Tapizak eta zorroak egiteko osagaiak lortzeko mihiztatze-teknika espezifikoak: 

• Jostura zuzen, lerromakur eta formadunak. 

• Ehunen ertzak puntada luzez jostea eta piezak mihiztatzea. 

• Ertzak egitea. 

• Azpildurak egitea. 

• Apaingarriak eta osagarriak txertatzea. 
- Tapizak eta zorroak egiteko osagaien akabera-teknikak eta -prozedurak: 

• Tarteko akabera egiteko eragiketak. 

• Azken akabera egiteko eragiketak. 
- Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 

5.  Altzariak tapizatzeko prozesuak.  
- Euskarriak jartzea: jutezko hedeak, kautxuzko hedeak, etab. 
- Malgukiak jartzea: espiradun helikoidalak, arkuak eta lauak. 
- Material betegarria jartzea: aparrezko monobloka edo antzekoa, uata, muletoia, landare-zurda, lumak, kotoia, 

poliester-aparra, etab. 
- Estaltzeko ehunak (zaku-oihala) eta berrestaltzeko ehunak (zuria) jartzea, aurrez mihiztatuak, hala behar izanez 

gero. 
- Aulkia, bizkarraldea eta/edo besoak janztea. 
- Horniak eta material osagarriak, bestelako osagarriak eta/edo osagai aurrefabrikatuak jartzea. 
- Ornamentuak jartzea: xingolak, borlak, iltze burudunak, tatxetak eta moldeko tatxetak. 
- Ehun, ile-larru eta larruzko hainbat materialen akabera egiteko teknikak eta prozedurak. 
- Tarteko eta amaierako akaberak egiteko eragiketak.  
- Errematatuak, lotuak. 
- Zintaztatzea, azpiltzea eta ertzak jartzea. 
- Pasamaneriak jartzea. 
- Botoiak, errematxeak eta abar jartzea. 
- Ile-larruei distira eta argizaria ematea.  
- Orbanen aurkako produktuak aplikatzea.  
- Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 
- Produktuak entregatzeko prestatzea. Babesteko bilgarriak. 
- Akabera-makinak erabiltzean bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak. 

6.  Tapizatze-eragiketen segurtasun- eta osasun-araudia ezagutzea. 
-  Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.  
- Ingurumena babesteko arauak.  
- Prozesuetan bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak.  
- Istripu ohikoenen prebentzioa. 
- Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-bitartekoak. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
HORMAK OIHALEZTATZEA ETA HORMA-PANELAK TAPIZATZEA 
 

Kodea: MF0430_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0430_1: Hormak markoztatzea, apaintzea eta oihaleztatzea, eta horma-

panelak tapizatzea. 
 

Iraupena: 130 ordu 
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3.1. prestakuntza-atala 
MOZTEKO, MIHIZTATZEKO ETA AKABERA EGITEKO MAKINAK PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1034 

 

Iraupena: 30 ordu 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta, partzialki, LB6 lanbide-burutzapenekin, makinak 

segurtasun-kondizioak betez prestatzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Materialak eskuz mozteko ekipoak prestatzea, baita horien osagarri eta erremintak ere, segurtasunez.  
EI1.1 Eskuz mozteko ekipo ezberdinak eta horien osagarri eta prestazioak identifikatzea. 
EI1.2 Eskuz mozteko prozeduran material ezberdinek duten portaera azaltzea. 
EI1.3 Eskuz mozteko ekipoak eta horien osagarriak prestatzea, moztuko diren material-moten eta horien erabileraren 
arabera. 
EI1.4 Eskuz mozteko eragiketen —zabaltzea, markatzea, moztea, etab.— segida deskribatzea, baita materialen arabera 
kontrolatu beharreko parametroak ere. 
EI1.5 Mozteko ekipoak —makina, erremintak, lanabesak, etab.— manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan 
kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak deskribatzea. 
EI1.6 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. 
- Materialen kokapena edo mozte-eragiketak egiteko zabaltzea ezagutzea. 
- Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak identifikatzea. 
- Arrisku potentzialak eta babesteko baliabideak identifikatzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea. 

A2: Josiz nahiz mihiztatuz —eskuz nahiz makinaz— jantziak egiteko prozesuan parte hartzen duten makina, osagarri, 
erreminta eta lanabesak prestatzea, segurtasun-baldintzak betez.  

EI2.1 Josteko makina-mota ezberdinak sailkatzea eta eskaintzen dituzten prestazioak deskribatzea. 
EI2.2 Josteko makinen osagarriak identifikatzea, hala nola oihalak prentsatzekoa, gidariak, orratzak eta abar, eta horien 
aplikazioak deskribatzea. 
EI2.3 Josteko makina-mota ezberdinak eta puntada normalizatuen grafiko eta eskemak erlazionatzea. 
EI2.4 Makinen parametro eta elementu operatiboak azaltzea, baita material eta prozesuen araberako doikuntza ere. 
EI2.5 Josteko makinen informazio teknikoa eta mantentze-lanen eskuliburua interpretatzea, funtzionamenduari, 
doitzeari, zikloei eta mantentze-lanen puntuei dagokienez. 
EI2.6 Eskuz —josiz edo itsatsiz— mihiztatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta, lanabes eta osagarriak sailkatu 
eta erlazionatzea, prozesuaren eta lortu beharreko helburuaren arabera. 
EI2.7 Makinak manipulatzean eta mantentze-lanen eragiketetan kontuan izan beharreko segurtasun- eta osasun-arauak 
deskribatzea. 
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, makina eta erremintak prestatzea joste- eta 
mihiztatze-prozesu baterako: 

- Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezartzea. 
- 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. 
- Eragiketa hauek egitea, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz: muntatzea eta desmuntatzea; lubrifikazioa eta 

garbiketa; erregulazioa eta doikuntza. 
- Lehen mailako mantentze-lanen eragiketak identifikatzea. 
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- Jardueran segurtasun- eta osasun-neurri prebentiboak betetzea. 

A3: Egindako artikuluen akabera egiteko makinak eta beste ekipo osagarri batzuk prestatzea, baita horien osagarri eta 
erremintak ere, segurtasunez.  

EI3.1 Lisatzeko ekipo ezberdinak eta horien euskarri, osagarri eta prestazioak identifikatzea. 
EI3.2 Lisatzeko ekipoak eta horien osagarriak erlazionatzea arroparen osagai-motaren araberako aplikazioarekin. 
EI3.3 Tarteko eta amaierako lisatze-teknikak azaltzea, baita ehun-produktua osatzen duten zuntzen ezaugarrien arabera 
kontrolatu beharreko tenperatura-, hezetasun-, denbora- eta presio-parametroak ere. 
EI3.4 Tarteko eta amaierako lisaketen arteko ezberdintasunak deskribatzea, osagaiaren kokapenari edo lisatu beharreko 
artikuluari dagokionez. 
EI3.5 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. 
EI3.6 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. 
EI3.7 Akaberak egiteko ekipoaren funtzionamendua eta mantentze-lanak deskribatzea, segurtasun- eta osasun-arauen 
aplikazioa kontuan hartuz.  
EI3.8 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 ezartzea. 
- 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. 

Edukiak: 
1.  Makina, lanabes eta osagarriak prestatzea jantzigintzako materialak mozteko eta mihiztatzeko. 

- Jantzigintzako materialei aplikatutako mozketa-motak: 

• Ohikoa edo eskuzkoa: hortz zirkular edo bertikalaren bidezkoa, zintaren bidezkoa eta trokelaren bidez 
presioa eginda. 

• Zenbakizko kontrolaren bidezko mozketa: hortz bertikalaren bidezkoa, laser izpiaren bidezkoa, ur- eta gas-
txorroten bidezkoa. 

- 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. 
- Mantentze-lan prebentiboak: 

• Lubrifikazioa eta garbiketa. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 
- 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. 
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• 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. 

2. Jantzigintza-alorreko akaberak egiteko makina, lanabes eta osagarriak prestatzea. 
- Lisatzeko eta akaberak egiteko makinak. Funtzionamendu- eta erabilera-ezaugarriak. 

• Eskuzko lisaburdinak eta automatikoak. 

• Xurgapenezko eta xurgapenik gabeko lisatze-mahaiak. 

• Ondoko lan hauek egiteko prentsak eta osagarriak: botoiak forratzea, errematxe, krisket edo botoiak 
presioz jartzea. 

• Hainbat materialetako eskuilak. Lurruneztagailua. 

• Poltsaratzeko eta tolesteko makinak. 
- Lisatzeko osagarriak: lisaburdinen tefloizko xafla, orkoiak, forma askotako kuxinak, txarrantxa-lisaburdina, etab. 

Erregulazioa, doikuntza eta mantentze-lanak. 
- Mantentze-lan prebentiboak: 

• Lubrifikazioa eta garbiketa. 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 

• Makinak materialaren arabera doitzea. 

3.  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. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
EHUN-PRODUKTUEN MOZKETA, MIHIZTADURA ETA AKABERAKO OINARRIZKO 
TEKNIKAK 
 
Kodea: UF1030 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB3 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 ehun-
artikuluak 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. 
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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 akabera-
teknikak 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, segurtasun-
irizpideei 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, lan-

aginduaren 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.  
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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. 
- 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. 
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� 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. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
PANELAK OIHALEZTATZEKO ETA TAPIZATZEKO TEKNIKAK 
 

Kodea: UF1036 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB4, LB5 eta, partzialki, LB3 eta LB6 lanbide-

burutzapenekin, panelak oihaleztatu eta tapizatzeko markatze-, mozte- eta mihiztatze-eragiketen espezifikotasunei 
dagokienez.  
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Hormak eta sabaiak oihaleztatzeko eta horma-panelak tapizatzeko prozesuak aztertzea. 
EI1.1 Hormak eta sabaiak oihaleztatzeko eta horma-panelak tapizatzeko teknika desberdinak deskribatzea, baita horiek 
abantaila eta oztopoak ere. 
EI1.2 Hormak eta sabaiak oihaleztatu eta horma-panelak tapizatzeko prozesuak ezagutzeko behar den informazio 
teknikoa interpretatzea. 
EI1.3 Aplikatu beharreko tekniken araberako prozesuaren eragiketa ezberdinak deskribatzea, eta hormak eta sabaiak 
oihaleztatzeko eta horma-panelak tapizatzeko prozesuetan erabiltzen diren materialekin erlazionatzea. 

A2: Hainbat prozeduraren bidez materialak prestatu, markatu, moztu eta/edo mihiztatzea, egin beharreko oihaleztaketa edo 
tapizaketaren arabera, segurtasun-arauak betez. 

EI2.1 Hainbat materialen prestatze-, mozte- eta mihiztatze-prozedurak deskribatzea, parte hartzen duten parametroak 
kontrolatuz, materialak hondatu edo desbideratzea saihesteko. 
EI2.2 Artikuluan oinarrituz, materiala hautatzea, eta zabaltzea edo kokatzea, prozesurik egokienari jarraikiz, materialaren 
kondizioen arabera: tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin, aprestu 
egokiarekin eta norabide egokiarekin. 
EI2.3 Txantiloiak eta patroiak materialaren gainean markatzea edo marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-
puntuak, oihal-bazterren akaberak eta apaingarri edo hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko. 
EI2.4 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, 
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz, segurtasun-arauak betez. 
EI2.5 Moztutako osagaien kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako anomaliak 
zuzentzea.  
EI2.6 Mihiztatze-eragiketak trebetasunez egitea, lotura-mota bakoitzari egokitutako metodo eta teknikak erabiliz eta 
estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz. 
EI2.7 Horma bat oihaleztatu edo tapizatzeko osagaiak prestatu, moztu eta mihiztatzeko kasu praktiko jakin batean: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Txantiloiak edo patroiak materialaren gainean markatzea edo marraztea. 



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

36

- Mozte-eragiketak trebetasunez egitea. 
- Moztutako osagaien kalitatea egiaztatzea.  
- Mihiztatzeko eragiketak trebetasunez egitea, ordenatuki, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, 

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

zuzentzea. 

A3: Hormak eta sabaiak prestatu eta oihaleztatzea, kalitatez eta segurtasun-arauak betez. 
EI3.1 Hormak edo sabaiak hainbat teknikaren bidez oihaleztatzeko prozedurak deskribatzea, parte hartzen duten 
parametroak kontrolatuz, materialak hondatu edo desbideratzea saihesteko. 
EI3.2 Hormak edo sabaiak oihaleztatzeko erabiltzen diren materialak identifikatu eta sailkatzea.  
EI3.3 hormak edo sabaiak oihaleztatzeko prozesuan gehien erabiltzen diren erreminta eta makinak identifikatzea.  
EI3.4 Horma edo sabai bat oihaleztatzeko kasu praktiko jakin batean oinarrituz: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Kartoizko zerrendak edo arrastelak prestatzea eta hormako panelean kokatzea, marko-egitura osatuz eta 

barruko zulo edo irekiguneen inguruan, informazio teknikoari jarraikiz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Muletoia marko-egituraren barruan finkatzea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Oihala edo panela zabaltzea eta egituraren gainean zuzenean grapatzea, informazio teknikoari jarraikiz, 

segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Oihaleztaketaren akabera edo errematea egitea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Emaitzen informazio teknikoa betetzea. 

A4: Horma-panelak prestatu eta tapizatzea, kalitatez eta segurtasun-arauak betez. 
EI4.1 Horma-panelak tapizatzeko prozedurak deskribatzea: goiburu, bionbo, galeria zurrun edo lanbrekinak, hainbat 
teknikaren bidez, parte hartzen duten parametroak kontrolatuz, hondatu edo desbideratzea saihesteko. 
EI4.2 Horma-panelak tapizatzeko erabiltzen diren materialak identifikatu eta sailkatzea. 
EI4.3 Horma-panelak tapizatzeko gehien erabiltzen diren erreminta eta makinak identifikatzea. 
EI4.4 Horma-panel bat tapizatzeko kasu praktiko jakin batean oinarrituz: 

- Jarduerak antolatzea, jasotako informazio teknikoaren arabera. 
- Behar diren makina, erreminta eta lanabesak identifikatzea. 
- Materialak prestatzea (ehuna, goma-aparra edo muletoia), xafla konglomeratu edo kontratxapatuaren formaren 

arabera, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Goma-aparra edo muletoia xaflaren gainean kokatzea eta finkatzea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-

irizpideak aplikatuz. 
- Ehuna zentratzea eta grapatzea, modu egokian modelatuz, lortu nahi diren simetria eta bolumena erdiesteko, 

informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideekin. 
- Atzealdea forratu eta grapatzea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Oihaleztaketaren akabera edo errematea egitea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
- Emaitzen informazio teknikoa betetzea. 

Edukiak: 
1.  Horma-panelen ezaugarrien azterketa. 

- Panel-estilo eta -motak. 

• Galeria zurruna. 

• Lanbrekina.  

• Egitura zurruneko goiburuak. 
- Bionbo-motak. 
- Armairuen ateak edo barrualdea apaintzea. 
- Erabilitako material nagusiak. 
- Hormak eta sabaiak oihaleztatzea. 

• Estiloak, motak, formak eta ezaugarriak. 

• Materialak neurtzea eta kalkulatzea.  

• Horma oihaleztatzeko teknikak. 

• Sabaia oihaleztatzeko teknikak. 

2.  Hormen oihaleztaketa edo tapìzaketen fitxa teknikoen interpretazioa eta azterketa. 
- Oihaleztatze- edo tapizatze-agindua. Prozesuaren informazioa. Egiteko faseak eta denborak. 
- Produktuaren fitxak. Diseinuaren ezaugarriak. Panel edo hormaren krokisa. Osagaiak. Neurketak. 



 
 

Altzariak eta hormak tapizatzeko  
eragiketa osagarriak  

  

 

 
 
 

37 

- Panel edo hormen osagaien txantiloi- edo patroi-jokoa. 

3.  Panel eta hormen tapizaketako akabera-eragiketak. 
- Ehun, ile-larru eta larruzko hainbat materialen akabera egiteko teknikak eta prozedurak. 
- Tarteko eta amaierako akaberak egiteko eragiketak: 

• Errematatuak, lotuak. Zintaztatzea, azpiltzea eta ertzak jartzea. 

• Pasamaneriak jartzea. Botoiak, errematxeak, etab. 

• Ile-larruei distira eta argizaria ematea. Orbanen aurkako produktuak eta abar aplikatzea.  
- Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea. 
- Akabera-makinak erabiltzean bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak. 

4.  Hormak oihaleztatzeko eta tapizgintzako eragiketetako segurtasun- eta osasun-neurriak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.  
- Ingurumena babesteko arauak.  
- Prozesuetan bete beharreko segurtasun-irizpide eta -baldintzak.  
- Istripu ohikoenen prebentzioa. 
- Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-bitartekoak. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
ALTZARIAK ETA HORMAK TAPIZATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0211 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroei arreta ematea, haien eskaerak jasotzea eta enpresak eskaintzen duen zerbitzuaren ezaugarrien berri ematea. 
EI1.1 Egin beharreko eskaera jasotzea eta enpresan egindako prozesu eta produktuekin eta bezeroak hautatutako 
materialekin erlazionatzea. 
EI1.2 Eskaera transmititzea, enpresaren gainerako sailekin ezarritako protokoloak erabiliz eta sortutako dokumentazioa 
modu argi, zehatz eta laburrean betez, azken produktua zuzen entregatzeko, eta azken produktua bezeroari kobratzeko 
lanetan parte hartzea. 
EI1.3 Stockaren kudeaketaren logistika kontrolatzen eta zuzen biltegiratzen laguntzea, material-mota bakoitzaren 
kontserbazio-eskakizunen arabera, tokiko irizpideen, neurrien eta sailean ezarritako ezaugarrien arabera. 
EI1.4 Izakinen fitxak betetzea eta interpretatzea, baita anomaliak edo akatsak adierazten dituzten gorabeheren parteak 
ere.  
EI1.5 Tapizaketan eta oihaleztaketan erabiltzen diren ehun-gai, ile-larru, larru eta apaingarriak ezagutu, identifikatu eta 
sailkatzea, aplikazioaren arabera, metodo errazak erabiliz, tapizatze- edo oihaleztatze-produktuaren azken kalitatean 
eragina izan dezaketen akatsak detektatzeko. 
EI1.6 Ehun-materialak eta ile-larruak aurkeztu, kontserbatu, manipulatu eta egokitzeko oinarrizko kondizioak bereiztea, 
haien ezaugarri eta propietateen arabera.  

A2: Altzariak tapizatzeko prozesuak egitea, eskaeraren eskakizunen arabera eta aurreikusitako kalitatearekin. 
EI2.1 Altzariak desmuntatu edo eranztea edo haien apaingarriak kentzea, zaharberritzeko, zatiak identifikatzea, txantiloi 
gisa erabiltzeko, eta haiek kentzeko ordena zorrotz gordetzea, arduradunak gainbegiratuta eta segurtasun-irizpideak 
aplikatuz. 
EI2.2 Materialak prestatu, markatu eta mozteko prozesuan parte hartzea, tapizatu beharreko elementuaren araberako 
hainbat prozedura erabiliz, materiala ahalik eta gehien aprobetxatuz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
EI2.3 Estalki eta/edo zorroetarako zati eta osagarriak eskuz eta/edo makinaz prestatu eta mihiztatzeko eragiketak 
egitea, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 

4 
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EI2.4 Muntatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta 
teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, eragiketa-segida zehaztuz eta 
estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz. 
EI2.5 Altzarien tapizak prestatu eta muntatzeko eragiketak egitea, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearekin.  

A3: Hormak eta sabaiak oihaleztatzeko eta/edo horma/panelak tapizatzeko prozesuak egitea, eskaeraren eskakizunen 
arabera eta aurreikusitako kalitatearekin. 

EI3.1 Materialak prestatzea (ehuna, goma-aparra edo muletoia), xafla konglomeratu edo kontratxapatuaren formaren 
arabera, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
EI3.2 Kartoizko zerrendak edo arrastelak prestatzea eta hormako panelean kokatzea, marko-egitura osatuz eta barruko 
zulo edo irekiguneen inguruan, informazio teknikoari jarraikiz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
EI3.3 Goma-aparra edo muletoia xaflaren edo egitura-markoaren gainean kokatzea eta finkatzea, informazio teknikoari 
jarraikiz, segurtasun-irizpideak aplikatuz. 
EI3.4 Ehuna edo panela zabaltzea edo ehuna erdian kokatzea, eta grapatzea, modu egokian modelatuz, lortu nahi diren 
simetria eta bolumena erdiesteko, edo egituraren gainean zuzenean grapatzea, informazio teknikoari jarraikiz, 
segurtasun-irizpideekin. 
EI3.5 Oihaleztaketaren edo tapizaketaren akabera edo errematea egitea, informazio teknikoari jarraikiz, segurtasun-
irizpideak aplikatuz. 
EI3.6 Emaitzen informazio teknikoa betetzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz. 
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. 

2.  Tapizgintza eta hormagintzarako materialak hartzea, sailkatzea eta biltegiratzea. 
- Biltegiratzeko edo berehala kontsumitzeko jeneroa identifikatzea eta manipulatzea. 
- Materialak eta osagaien biltegiratze espezifikorako oinarrizko eragiketak egitea. 
- Etiketatze- eta dokumentazio-fitxak egitea. 

3.  Altzarien tapizen apaingarriak kentzea eta haiek erantzi eta desmuntatzea. 
- Hainbat altzari tapizaturen apaingarriak kentzeko eta haiek erantzi eta/edo desmuntatzeko eragiketak egitea. 
- Altzarien apaingarriak kentzea, prozedura. 
- Modeloa eta jatorrizko tapizaketan erabilitako teknikak identifikatzeko jarraibidea aplikatzea. 
- Kendutako zatiak identifikatzeko eta seinaleztatzeko metodoa aplikatzea (izena, kokapena eta materialaren 

norabidea eta noranzkoa). 

4.  Altzariak tapizatzeko teknikak. 
- Enpresan erabilitako tapizatze-prozesuak. 
- Kalitate-parametroak aplikatzea. 
- Ekoizpena eta kalitatea kontrolatzeko enpresan erabiltzen diren dokumentuak prestatzea. 

5.  Hormak oihaleztatzea eta tapizatzea. 
- Enpresan erabilitako tapizatze-prozesuak. 
- Kalitate-parametroak aplikatzea. 
- Ekoizpena eta kalitatea kontrolatzeko enpresan erabiltzen diren dokumentuak prestatzea. 

6. Makina, lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanetako eragiketak.  
- Lubrifikazioa eta garbiketa. 
- Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Makinak materialaren arabera prestatzea eta doitzea. 
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- Enpresako makinen mantentze-lanen plana. 

7.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Segurtasunari, higieneari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0428_1 
Tapizatzeko materialak eta 
zerbitzuak. 

• 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 

MF0429_1 
Altzariak tapizatzea. 

• 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 

MF0430_1 
Hormak oihaleztatzea eta 
horma-panelak tapizatzea 

• 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 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
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---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

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

 

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

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Tapizatze-praktikak egiteko 
tailerra 

120 120 

 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Tapizatze-praktikak egiteko 
tailerra 

 X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakariak. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Tapizatze-praktikak egiteko tailerra 

− Ehun-gaien oinarrizko azterketa egiteko mahaia eta lanabesak. 

− Mozteko makinak. 

− Josteko eta muntatzeko makinak. 

− Lisatzeko eta akaberak egiteko makinak. 

− Tapizatzailearen erreminta eta lanabesen sorta ikasleentzat. 

− Tapizatze-prozesurako material ezberdinak. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Markatzeko eta mozteko mahaiak. 

− Norbera babesteko ekipoak. 

− Hainbat motatako altzari tapizatuak. 

 

 



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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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. 

 



 

 



 

 

 


