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IZENA
ERREZELAK ETA DEKORAZIO-OSAGARRIAK

KODEA
TCPF0309

LANBIDE-ARLOA
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza.

LANBIDE-EREMUA
Ehun- eta larru-jantzigintza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
TCP064_1 Errezelak eta dekorazio-osagarriak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Errezel eta dekorazio-osagarriak moztea, prestatzea eta mihiztatzea eta horien akabera egitea, kasu bakoitzean egokiak
diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasun-baldintzetan lan eginez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0177_1: Materialak eta produktuak hautatzea jantzigintza-prozesuetarako.
UC0178_1: Errezel eta estoreen mozketa, prestaketa, mihiztadura eta akabera egitea.
UC0179_1: Kuxin, zorro eta osagarrien mozketa, prestaketa, mihiztadura eta akabera egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Enpresa ertain edo txikia edo artisau-lantegia, norbere edo besteren kontura, errezelak eta dekorazio-osagarriak
egiten dituena.

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

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
7835.1035 Altzari-tapizatzailea.
7834.1050 Eskuz edo makinaz josten duena, oro har.
7834.1032 Eskuz brodatzen duena.
8153.1110 Josteko eta brodatzeko makina industrialen operadorea, oro har.
7835.1026 Errezelak egile instalatzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0177_1
Ehungintzako material, produktu eta
prozesuen hastapenak

MF0178_1
Errezelak eta estoreak egiteko
teknikak

MF0179_1
Kuxinak, zorroak eta osagarriak
egiteko teknikak

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

50

140

180

MP0212
Errezelen eta dekorazio-osagarrien
lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

360

UF1037: (ZEHARKAKOA) Ehun-produktuak
egiteko erremintak, makinak eta ekipoak
prestatzea.

30

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

60

UF1038: Errezelak eta estoreak egitea.

50

UF1037: (ZEHARKAKOA) Ehun-produktuak
egiteko erremintak, makinak eta ekipoak
prestatzea.

30

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

60

UF1039: Kuxinak eta etxeko oihalak egitea.

50

UF1040: Dekorazio-osagarriak egitea.

40
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
MATERIALAK ETA PRODUKTUAK HAUTATZEA
JANTZIGINTZA-PROZESUETARAKO
2. gaitasun-atala
ERREZEL ETA ESTOREEN MOZKETA, PRESTAKETA,
MIHIZTADURA ETA AKABERA EGITEA
3. gaitasun-atala
KUXIN, ZORRO ETA OSAGARRIEN MOZKETA, PRESTAKETA,
MIHIZTADURA ETA AKABERA EGITEA

1
2
3
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1. gaitasun-atala:
MATERIALAK ETA PRODUKTUAK HAUTATZEA
JANTZIGINTZA-PROZESUETARAKO
Kodea: UC0177_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ehun-materialak jatorriaren eta ezaugarrien arabera hautatzeko aginduak interpretatzea.
BI1.1 Zuntzak eta hariak begiz eta ukituz bereizten dira, ezaugarri eta propietateei dagokienez.
BI1.2 Ehunak begiz bereiz daitezke, egituraren arabera, eta ezaugarri orokorren arabera multzoka daitezke.
BI1.3 Ehunak hobetzeko tratamenduek (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea) akabera, itxura eta kalitatearen
esparruko ezaugarri batzuk ematen dizkiete ehunei, modako joerei egokituak.
BI1.4 Ehun-gaiak jatorri, aurkezpen eta etiketatzearen bidez identifikatzen dira, hautatze-aginduaren arabera.
LB2: Ehun-produktuak ezagutzea (hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak) aurkezpen eta etiketatzearen bidez,
jantzigintzan erabiltzeko.
BI2.1 Fabrikatutako materialak kolore, diseinu, testura eta egoeraren arabera identifikatzen dira.
BI2.2 Materialak eta produktuak aurkezpenaren, osaeraren eta erreferentzia-etiketan jasotako ezaugarrien arabera
ezagutzen dira.
BI2.3 Materialak manipulatzeko prozedurak ordenatuki egiten dira, segurtasun- eta osasun-arauak betez.
BI2.4 Laginak hartuz, harien, ehunen eta ehundu gabeko oihalen ezaugarriak egiazta daitezke.
LB3: Ehunak edo laminatuak identifikatu eta hautatzea, fitxa teknikoaren arabera.
BI3.1 Ehunak edo laminatuak aurkezpen eta etiketatzearen bidez identifikatzen dira, materialaren berariazko
baldintzatzaileen, behar den kantitatearen eta egin beharreko artikuluaren arabera.
BI3.2 Etiketa irakurri eta fitxa teknikoko espezifikazioekin bat datorrela egiaztatzen da.
BI3.3 Materialak prestatu eta mugitzeko prozedurak ordenatuki egiten dira, segurtasun- eta osasun-arauak betez.
LB4: Materialak eta osagarriak ezagutzea, jantzigintza-prozesuan txertatzeko.
BI4.1 Hautatutako materialak eta fitxa teknikoko espezifikazioak bat datozela egiaztatzen da.
BI4.2 Osagarriak begiz bereizten dira, formaren eta/edo ezaugarrien arabera, modu orokorrean.
BI4.3 Osagarriak txertatzeko agindua modu zuzenean eta fitxa teknikoaren araberako momentu egokian egiten da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekoizpen-prozesuetan parte hartzen duten zuntz, hari, ehun, ez-ehun eta osagarrien laginak, makinak eta ekipoak.

Produktuak eta emaitzak
Zuntz, hari, ehun, ez-ehun eta produktu erdilanduen identifikazioa. Prozesuen identifikazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erakusgai fisikoak, fitxa teknikoak, euskarri bisualak, grafikoak, sistema informatikoak. Prozesuen eskemak.
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2. gaitasun-atala:
ERREZEL ETA ESTOREEN MOZKETA, PRESTAKETA, MIHIZTADURA
ETA AKABERA EGITEA
Kodea: UC0178_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Artikuluak egiteko ordena interpretatzea, lana antolatzeko.
BI1.1 Egiteko ordena ezagututa, produktua, teknikak eta jarraitu beharreko prozedurak identifika daitezke.
BI1.2 Ekarritako materialak produktuari egokitzen zaizkie, behar besteko kantitatean eta beharrezko kalitatearekin.
BI1.3 Erantsitako neurriek aukera ematen dute artikulua osatzen duten zatien neurriak zehazteko edo erantsitako
patroiak identifikatzeko.
LB2: Makina eta ekipoak prestatu, doitu eta birdoitzea, eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
BI2.1 Makinak eta erremintak prestatzen dira, artikulua egiteko aginduaren eta erabili beharreko material-moten
arabera.
BI2.2 Makinen (mozteko, mihiztatzeko, muntatzeko) elementu operatiboak doitu eta erregulatzen dira, materialaren
arabera.
BI2.3 Parametroak birdoitzeko, proba-eragiketen emaitzak hartzen dira kontuan.
BI2.4 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira, dokumentu teknikoetan oinarrituz, eta zuzenean ekoizpenekoak
diren makinako elementuen akatsak detektatu eta hondatu edo higatuta daudenak ordezkatzen dira,
funtzionamendu-kondizio normalak lehengoratzeko, esleitutako erantzukizunaren barruan.
LB3: Zatiak markatzea eta moztea, baita behar diren osagarriak ere, materialen ezaugarriak kontuan hartuz eta horien
aprobetxamendua optimizatuz.
BI3.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (kanpoko ehuna, artehuna, forrua,
etab.), baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.), zati-kopurua.
BI3.2 Ehuna mahai gainean zabaltzen da, geruza bakar edo anizkuneko prozesurik egokienari jarraikiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin (marrazkia).
BI3.3 Zatiak zehaztasunez markatzen dira, patroi edo txantiloiaren forma eta/edo dimentsioari dagokienez,
zulotxoak eta zuloak seinalatuz, patroiaren arabera.
BI3.4 Mozketa bat dator, zehatz-mehatz, adierazitako forma eta tamainarekin, zatien profilak deformatu gabe eta
zulotxoak eta zuloak markatuz.
BI3.5 Moztutako osagaiak artikulua egiteko aginduaren arabera identifikatu eta multzokatzen dira, zatiek aurrez
ezarritako irizpideak betetzen dituztela egiaztatuz, akastunak bereiziz eta zuzenekin ordezkatuz.
BI3.6 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira.
LB4: Materialak prestatzea eta zatiak eta osagarriak josiz edo lotzeko beste teknika baten bidez mihiztatzea,
aurreikusitako kalitateko artikulua lortzeko.
BI4.1 Mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera (prestatze-mota,
baliabideak eta materialak).
BI4.2 Prestatutako artikuluaren kalitatea egiaztatzen da, forma, itxura eta apaingarri eta/edo hornien kokapenaren
zehaztasunari dagokienez, eta detektatutako anomaliak zuzentzen dira.
BI4.3 Lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak eta aplikatu beharreko mihiztatze-mota,
estetikari kasu eginez eta txukuntasunez, aurrez ezarritako segidari jarraikiz.
BI4.4 Elementu osagarri eta apaingarriak diseinuaren arabera jartzen dira.
BI4.5 Artikuluak modu zehatz eta eraginkorrean berrikusten dira, ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz.
BI4.6 Anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI4.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira.
LB5: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea.
BI5.1 Lehen mailako arriskuak identifikatzen dira, eta osasunerako eta segurtasunerako prebentzio-neurri egokiak
hartzen dira lan-ingurunean.
BI5.2 Jarduera bakoitzerako ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira, eta ondo erabili eta
zaintzen dira.
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BI5.3 Esleitutako lan-eremuak garbi eta ordenatuta mantendu behar dira, eta segurtasun-baldintzak bete behar
dituzte.
BI5.4 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri.
LB6: Akabera-eragiketak egitea, artikuluei azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko, eta eragiketa horiek
kontrolatzea.
BI6.1 Akabera egiteko artikuluak prestatzeko lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera
(prestatze-mota, baliabideak eta materialak).
BI6.2 Akabera egitean, artikulua materialaren egitura, neurri eta formaren arabera kokatzen da.
BI6.3 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak artikuluaren arabera egiten dira, trebetasunez eta metodikoki,
txukuntasunez, gustu onez eta segurtasunez, ohiko prozedura eta tekniken bidez.
BI6.4 Akaberaren bidez konpon daitezkeen anomalia edo akatsak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean,
eta garrantzitsuenak berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI6.5 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Mozteko mahaiak eta ekipoa, mozteko makinak. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: atzera-puntada zuzenekoa,
sigi-sagakoa, kate-itxurako brodatu bikoitza egitekoa, arraste hirukoitzekoa, overlocka. Itsasteko eta soldatzeko makinak.
Lisatzeko hainbat postu. Makinak prestatzeko eta haien mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak.

Produktuak eta emaitzak
Pieza moztuak, eta osagaien etiketaren bidez identifikatuak. Artikulu mihiztatuak.
Errezel eta estore amaitu 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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3. gaitasun-atala
KUXIN, ZORRO ETA OSAGARRIEN MOZKETA, PRESTAKETA,
MIHIZTADURA ETA AKABERA EGITEA
Kodea: UC0179_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Artikuluak egiteko ordena interpretatzea, lana antolatzeko.
BI1.1 Egiteko ordena ezagututa, produktua, teknikak eta jarraitu beharreko prozedurak identifika daitezke.
BI1.2 Ekarritako materialak produktuari egokitzen zaizkie, behar besteko kantitatean eta beharrezko kalitatearekin.
BI1.3 Erantsitako neurriek aukera ematen dute artikulua osatzen duten zatien neurriak zehazteko edo erantsitako
patroiak identifikatzeko.
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LB2: Makina eta ekipoak prestatu, doitu eta birdoitzea, eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
BI2.1 Makinak eta erremintak prestatzen dira, artikulua egiteko aginduaren eta erabili beharreko material-moten
arabera.
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.
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LB3: Zatiak markatzea eta moztea, baita behar diren osagarriak ere, materialen ezaugarriak kontuan hartuz eta horien
aprobetxamendua optimizatuz.
BI3.1 Prestatzeko prozedura ondoko hauen arabera egiten da: material-mota (kanpoko ehuna, artehuna, forrua,
etab.), baldintzatzaileak (testura, kolorea, marrazkia, akatsak, etab.), zati-kopurua.
BI3.2 Ehuna mahai gainean zabaltzen da, geruza bakar edo anizkuneko prozesurik egokienari jarraikiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin (marrazkia).
BI3.3 Zatiak patroi edo txantiloien forma eta/edo dimentsioarekiko zehatz kokatzen eta markatzen dira, motiboak
zentratuta kokatzen direla zainduz, zulotxoak eta zuloak adieraziz, patroiaren arabera.
BI3.4 Mozketa bat dator, zehatz-mehatz, adierazitako forma eta tamainarekin, zatien profilak deformatu gabe eta
zulotxoak eta zuloak markatuz.
BI3.5 Moztutako osagaiak artikulua egiteko aginduaren arabera identifikatu eta multzokatzen dira, zatiek aurrez
ezarritako irizpideak betetzen dituztela egiaztatuz, akastunak bereiziz eta zuzenekin ordezkatuz.
BI3.6 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira.
LB4: Materialak prestatzea eta josiz edo lotzeko beste teknika baten bidez mihiztatzea, eta zatiak eta osagarriak
txertatzea, artikulu konformatuak lortzeko, aurreikusitako kalitatearekin.
BI4.1 Mihiztatzeko prestatze-lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera (prestatze-mota,
baliabideak eta materialak).
BI4.2 Prestatutako artikuluaren kalitatea egiaztatzen da, forma, itxura eta apaingarri eta/edo hornien kokapenaren
zehaztasunari dagokienez, eta detektatutako anomaliak zuzentzen dira.
BI4.3 Lotura egiteko, kontuan hartzen dira materialaren ezaugarriak eta aplikatu beharreko mihiztatze-mota,
estetikari kasu eginez eta txukuntasunez, aurrez ezarritako segidari jarraikiz.
BI4.4 Elementu osagarri eta apaingarriak diseinuaren arabera jartzen dira.
BI4.5 Artikulu konformatuak modu zehatz eta eraginkorrean berrikusten dira, ezarritako kalitate-irizpideei jarraikiz.
BI4.6 Anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta garrantzitsuenak
berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI4.7 Sortutako dokumentuak argi eta zehatz betetzen dira.
LB5: Lanpostuari eta prozesuari eragiten dioten segurtasun- eta osasun-arauak betez jardutea.
BI5.1 Lehen mailako arriskuak identifikatzen dira, eta osasunerako eta segurtasunerako prebentzio-neurri egokiak
hartzen dira lan-ingurunean.
BI5.2 Jarduera bakoitzerako ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira, eta ondo erabili eta
zaintzen dira.
BI5.3 Esleitutako lan-eremuak garbi eta ordenatuta mantendu behar dira, eta segurtasun-baldintzak bete behar
dituzte.
BI5.4 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri.
LB6: Akabera-eragiketak egitea, artikuluei azken aurkezpeneko ezaugarriak eta itxura emateko, eta eragiketa horiek
kontrolatzea.
BI6.1 Akabera egiteko artikuluak prestatzeko lanak trebetasunez egiten dira, informazio teknikoaren arabera
(prestatze-mota, baliabideak eta materialak).
BI6.2 Akabera egitean, artikulua materialaren egitura, neurri eta formaren arabera kokatzen da.
BI6.3 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak artikuluaren arabera egiten dira, trebetasunez eta metodikoki,
txukuntasunez, gustu onez eta segurtasunez, ohiko prozedura eta tekniken bidez.
BI6.4 Lisaketaren bidez, detektatutako anomaliak (erliebeak, dirdirak, soberako hariak, tolesak, etab.) murriztu
daitezke, artikuluaren formaren arabera.
BI6.5 Akaberaren anomalia edo akats konpongarriak zuzentzen dira, langilearen erantzukizunpean, eta
garrantzitsuenak berehala jakinarazten zaizkio arduradunari.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Mozteko mahaiak eta ekipoa, mozteko makinak. Etiketatzeko makina. Josteko makina lauak: atzera-puntada zuzenekoa,
sigi-sagakoa, kate-itxurako brodatu bikoitza egitekoa, arraste hirukoitzekoa, overlocka. Itsasteko eta soldatzeko makinak.
Lisatzeko hainbat postu. Prentsak. Makinak prestatzeko eta haien mantentze-lan operatiboak egiteko ekipoak. Ehunak,
larruak eta laminatuak.

Produktuak eta emaitzak
Pieza moztuak, eta osagaien etiketaren bidez identifikatuak. Artikulu mihiztatuak.
Kuxin, zorro eta osagarri amaitu eta identifikatuak.
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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:
EHUNGINTZAKO MATERIAL, PRODUKTU ETA PROZESUEN
HASTAPENAK
2. prestakuntza-modulua:
ERREZELAK ETA ESTOREAK EGITEKO TEKNIKAK
3. prestakuntza-modulua:
KUXINAK, ZORROAK ETA OSAGARRIAK EGITEKO TEKNIKAK
4. prestakuntza-modulua:
ERREZELEN ETA DEKORAZIO-OSAGARRIEN LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1

1. prestakuntza-modulua:
EHUNGINTZAKO MATERIAL, PRODUKTU ETA PROZESUEN
HASTAPENAK
Kodea: MF0177_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0177_1 Materialak eta produktuak hautatzea jantzigintza-prozesuetarako.
Iraupena: 50 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Errezelak eta jantzigintzako osagarriak egiteko prozesuetan gehien erabiltzen diren zuntz, hari eta ehunak ezagutzea,
eta entsegu-prozedura errazen bidez bereiztea.
EI1.1 Ehun-gai eta -produktuak identifikatzea, jatorriaren arabera.
EI1.2 Ehun-gai eta -produktuen ezaugarriak eta propietateak deskribatzea.
EI1.3 Zuntz, hari eta ehunen laginetan oinarrituz, ikusmen- eta ukimen-entseguak egitea, izan daitekeena eta ez dena
adieraziz.
EI1.4 Ehun-gaiak ezagutzea, sugarrezko errekuntzaren entseguetan duten jokabidearen arabera: erretzeko modua,
askatutako usaina, zimurtu edo urtu egiten den, sortzen duen hondar edo errautsa.
A2: Ehun-produktuek (hariak, ehunak, ehundu gabeko oihalak) fabrikazio-prozesuekiko dituzten propietateak identifikatzea.
EI2.1 Hariak, ehunak eta ehundu gabeko oihalak ekoizteko oinarrizko prozesuak deskribatzea, eta sarrerako eta
irteerako produktuekin erkatzea.
EI2.2 Harien laginak begiratzea eta muturrek edo zuntzek zer eratako bihurdura eta/edo birbihurdura duten
identifikatzea, ezaugarrien eta propietateen arabera.
EI2.3 Ehunen laginetatik abiatuz, ehuna desegitea eta haren egitura ondorioztatzea, ezaugarrien eta propietateen
arabera.
EI2.4 Ehundu gabeko oihalen laginak begiratzea, eta haien ezaugarri eta propietateak adieraztea.
EI2.5 Fabrikazio-okerren ondorioz ehun-produktuetan sortzen diren akats arruntenak identifikatzea, laginetan eta/edo
argazkietan.
A3: Lehengaiei egin beharreko tratamenduak (zuritzea, tindatzea, aprestua egitea, etab.) eta tratamendu horiek lehengaiei
ematen dizkieten ezaugarriak erlazionatzea.
EI3.1 Tratamendu nagusiek ehun-materialei ematen dizkieten ezaugarri eta propietate nagusiak deskribatzea, laginak
behatu eta aztertuz.
EI3.2 Ehunak hobetzeko prozesuen eskemetako oinarrizko eragiketak identifikatzea.
EI3.3 Hari, ehun eta ehundu gabeko oihalen laginak behatzea, eta horiek jasotako tratamenduak ondorioztatzea,
ezaugarri eta propietateen arabera.
EI3.4 Ehunak hobetzeko tratamenduen akatsen ondoriozko akats ohikoenak ezagutzea ehun-produktuen laginetan.
A4: Ehun-materialak aurkeztu, kontserbatu, manipulatu eta egokitzeko oinarrizko kondizioak bereiztea, haien ezaugarri eta
propietateen arabera.
EI4.1 Aurkezteko eta biltzeko modu ezberdinak eta biltegiratze- eta garraio-eskakizunak erlazionatzea.
EI4.2 Ehun-materialen edukiari, manipulazioari eta kontserbazioari buruzko etiketa normalizatuak interpretatzea.
EI4.3 Biltegian izan beharreko kontserbazio-kondizioak adieraztea —tenperatura, hezetasuna, argia, aireztapena,
etab.—, ehun-materialak egoera onean izateko
EI4.4 Material eta produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-eragiketak egitea, kontuan hartuz laneko arriskuak
prebenitzeko neurriak eta lan-inguruneko seinaleak.

Edukiak:
1. Ehun-zuntzen identifikazioa.
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- Ehun-zuntz motak. Zuntz naturalak. Zuntz artifizialak. Zuntz sintetikoak.
- Ehun zuntzak eskuratzea eta fabrikatzea.
- Ehun-zuntzen propietateak.
•
Ukitua, dirdira eta kolorea.
•
Beroaren kontserbazioa.
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•
Hezetasunaren absortzioa.
•
Elastikotasuna.
•
Zahartzearekiko erresistentzia.
•
Abrasioarekiko erresistentzia.
•
Trakzioarekiko erresistentzia.
•
Erresistentzia kimikoa.
•
Eguzki-argiarekiko erresistentzia.
•
Erreaktibotasun kimikoa.
- Ehun-zuntzak ezagutzeko oinarrizko teknikak.
•
Begizko ikuskapena.
•
Entsegu pirognostikoak.
•
Azterketa mikroskopikoa.

2. Ehun-produktuak erabiltzea errezelak eta estoreak egiteko
- Hariak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Harien zenbaketa.
•
Bihurdura. Propietateak.
•
Haria sortzeko prozesua. Irutea.
•
Hariak identifikatzea, entsegu errazen bidez.
•
Jantzigintzarako hariaren espezifikazioak.
- Ehunak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
•
Zulo-brodatuzko ehunak. Lotura nagusiak.
•
Puntuzko ehunak.
•
Ehundu gabeko oihalak.
•
Ehunak ezagutzeko oinarrizko metodoak.
- Errezelak eta dekorazio-osagarriak egiteko material espezifikoak.
•
Ehun eta material laminatuak.
•
Horniak eta material osagarriak.
•
Betegarriak.
•
Osagarri eta/edo osagai aurrefabrikatuak.

3. Ehunak hobetzeko eta aprestu eta akaberak egiteko tratamenduak
- Ehunak hobetzeko moduak.
•
Zuritzea.
•
Tindatzea.
•
Estanpatzea.
- Ehunen aprestu- eta akabera-eragiketak.
•
Ohiko eragiketak.
•
Proteina-zuntzen eragiketa espezifikoak.
•
Zelulosa-ehunen eragiketak.
•
Ehun sintetikoen eragiketak.
- Ehuna hobetzeko eta aprestua eta akabera egiteko tratamenduek ehunei ematen dizkieten ezaugarriak.
•
Estetika.
•
Iraunkortasuna.
•
Erosotasuna.
•
Itxura mantentzea.

4. Ehun-gaien aurkezpena, kontserbazioa eta biltegiratzea.
- Ehun-gaien aurkezpena eta paketatzea.
- Ehun-gaien eduki, manipulazio eta kontserbazioari buruzko normalizazioa:
•
Konposizioari buruzko etiketatzea.
•
Kontserbazioari buruzko etiketatzea.
•
Legezko hezetasun-tasa.
- Ehun-gaiak biltegiratzeko kondizioak.
- Kargak garraiatzearen eta biltegiratzearen segurtasunari buruzko Europako eta Espainiako araudia.
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2

2. prestakuntza-modulua:
ERREZELAK ETA ESTOREAK EGITEKO TEKNIKAK
Kodea: MF0178_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0178_1 Errezel eta estoreen mozketa, prestaketa, mihiztadura eta

akabera egitea.

Iraupena: 140 ordu
2.1. prestakuntza-atala
MOZTEKO, MIHIZTATZEKO ETA AKABERA EGITEKO MAKINAK PRESTATZEA
Kodea: UF1037
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta, partzialki, LB5 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.
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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.
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 gastxorroten 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.
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•
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.
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
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Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, ehun-produktuen mozketa, mihiztadura eta akaberako oinarrizko teknikei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jantzigintza-prozesuaren eragiketak deskribatzea, eta erlazionatzea produktuaren osagai diren materialekin eta ehunartikuluak egiteko erabiltzen diren oinarrizko makina eta ekipoekin.
EI1.1 Lan-agindu batek izan beharreko informazioa eta ehun-artikuluaren osagai diren material ezberdinei aplikatu
beharreko transformazio-prozesuak erlazionatzea.
EI1.2 Lan-plangintza bat ezartzea, eta identifikatzea eragiketen segida eta egin beharreko ehun-produktuaren mozketa,
mihiztadura eta akabera egiteko prozesuetan parte hartzen duten elementuak.
EI1.3 Materiala hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko ehun-produktuan oinarrituz.
EI1.4 Fabrikazio-prozesuan behar diren makina, osagarri eta erremintak hautatzea eta kuantifikatzea, egin beharreko
produktuan oinarrituz.
EI1.5 Oinarrizko makina eta ekipoak doitzea, kontuan hartuz erabili beharreko mozketa-, mihiztadura- eta akaberateknikak eta materialen eskakizunak, eta erabiltzeko posizioan uztea, ehun-artikuluak egiteko.
A2: Hainbat prozeduraren bidezko mozketa-eragiketak egitea, ehuna eta materialak egin beharreko ehun-artikuluaren
arabera prestatuz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Hainbat material prestatu eta mozteko prozesua deskribatzea, desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak
identifikatuz.
EI2.2 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek prozesu eta produktuan dituzten ondorioak balioztatzea
eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
EI2.3 Materiala zabaltzea, prozesurik egokiena jarraituz eta patroiak marrazteko kondizio egokienak berrikusiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.4 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.5 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.6 Egin beharreko artikuluaren osagaien mozketa-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean,
eta detektatutako anomaliak zuzentzea.
EI2.7 Jantzigintza-prozesu bateko mozketa espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Eskuz mozteko makina identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta osagarriak
ere.
Mozteko elementuen ezaugarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea edo zabaltzea, mozketa-eragiketak egiteko.
Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak egitea.
Zatien profilak deformatu gabe mozteko eragiketak egitea, mozketa-aginduaren argibideei jarraikiz, zulotxoak
eta zuloak markatuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.
A3: Ehun-artikuluak egiteko aplikatzen diren prestatze- eta mihiztatze-eragiketak egitea, eskuz eta/edo makinaz, segurtasunirizpideei jarraikiz.
EI3.1 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta ehun-artikulu ezberdinen osagai
diren materialen arabera.
EI3.2 Mihiztatze-prozesuan desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatzea.
EI3.3 Produktuak prestatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz: tarteko lisaketa, termofinkatzea eta abar,
mihiztatzeko, ezarritako eragiketa-segida betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.4 Mihiztatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo
eta teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, ezarritako eragiketa-segida
betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.5 Ehun-produktuen mihiztatze-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI3.6 Jantzigintza-prozesu bateko mihiztadura espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
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Parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta
osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren puntada-luzeraren, tentsioaren eta hari-kopuruaren parametroak
egiaztatzea.
Josteko makinaren elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea (ehun-zatiak, forruak, horniak eta/edo apaingarriak), mihiztatze-eragiketak hasteko.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.

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

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

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

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

Errezelak eta dekorazio-osagarriak

•

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

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

2.3. prestakuntza-atala
ERREZELAK ETA ESTOREAK EGITEA
Kodea: UF1038
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, errezelak eta estoreak egiteko mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen espezifikotasunei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Produkzio-agindu batean jasotako eskakizunetan edo bezeroaren eskaera-dokumentu batean oinarrituz, errezelak eta
estoreak egiteko prozesuaren eragiketa-segida ezartzea.
BI1.1 Hainbat errezel- eta estore-modeloren ezaugarriak erlazionatzea haiek eskegitzeko erabil daitekeen espazio
fisikoarekin eta erabilitako produkzio-orriekin.
EI1.2 Fabrikatu beharreko produktuak instalatzeko erabiliko den azalera edo tartea neurtzea, eta osotasunaren krokisa
egitea, behar diren elementu guztiak jasoz.
BI1.3 Eskaera-dokumentuak betetzea, errezel eta estoreak egiteko behar diren ezaugarri guztiak jasoz, baita dagozkien
produkzio-aginduak ere.
EI1.4 Errezela edo estorea egiteko behar den lehengai-kantitatea kalkulatzea, ondorioztatuz zabalerak eta luzerak,
josteko marjinak eta nasaitasunak.
EI1.5 Errezela edo estorea egiteko behar den denbora kalkulatzea.
EI1.6 Lan-agindu baten edo bezeroaren eskaera-dokumentu baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoan oinarrituz, eragiketa-segida eraginkorrena identifikatzea.
Prozesuan parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta,
lanabes eta osagarriak ere.
Azken produktua instalatuko den espazio fisikoa neurtzea, erreminta egokiekin, behar diren segurtasunneurriak betez.
Eskaera-dokumentu bat egitea, errezela edo estorea egiteko lagungarriak izango diren oharrak eginez.
Errezela edo estorea egiteko behar diren lehengaiak (ehun-zatiak, forruak, apaingarriak) eta denbora
kalkulatzea, metodo eta teknika operatibo identifikatuak erabiliz.
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A2: Errezelak eta estoreak egitea, mozte-, jantzigintza- eta akabera-teknikak erabiliz, segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Errezelak eta estoreak egiteko erabiltzen diren hainbat material prestatu eta mozteko prozedurak deskribatzea,
parte hartzen duten parametroak kontrolatuz, desbideratzeak saihesteko.
EI2.2 Oihalak zabaltzea, errezelak eta estoreak egiteko prozesurako egokiena den prozesua erabiliz eta patroiak
marrazteko kondizio onenak berrikusiz: tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko
egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.3 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.4 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
errezelak eta estoreak egiteko prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.5 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta errezelak eta estoreak egiteko
erabiliko diren materialen arabera.
EI2.6 Errezelak eta estoreak 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.
EI2.7 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak egitea, trebetasunez eta egin beharreko errezel edo estorearen
araberako metodoa erabiliz, txukun, gustu onez eta segurtasunez, errezelak eta estoreak egiteko erabili ohi diren
prozedura eta tekniken bidez.
EI2.8 Detektatutako anomaliak gutxitzea lisaketaren bidez (erliebeak, dirdirak, soberako hariak, zimurrak, etab.),
egindako errezel edo estorearentzat nahi dugun azken formaren arabera.
EI2.9. Azken akabera egokiak egitea, errezel eta estoreei aurreikusitako aurkezpen eta kalitatea emateko.
EI2.10 Errezel edo estore bat egiteko 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.
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.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.
Tarteko eta amaierako lisatze-eragiketak egitea, segurtasun- eta estetika-irizpideei jarraikiz, mihiztatze-lanak
hobetuz eta erraztuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.
A3: Errezelak eta/edo estoreak instalatzea dagokien eremu fisikoan, eta instalazioaren funtzionaltasuna eta haren estetika
erlazionatzea.
EI3.1 Errezelak eta estoreak instalatzeko mekanismo-mota ezberdinak sailkatzea.
EI3.2 Fabrikatutako errezel eta/edo estoreentzat egokiak diren mekanismoak muntatzea, eta dagokien funtzio
mekanikoa betetzen dutela egiaztatzea.
EI3.3 Instalatu beharreko produktuen mekanismo eta euskarrientzat egokiak diren instalazio-aukerak balioztatzea eta
bat hautatzea, haien funtzionaltasuna eta estetika kontuan hartuz.
EI3.4 Errezelak eta/edo estoreak jarriko diren eremu fisikoan euskarriak eta mekanismoak instalatzea.
EI3.5 Errezelak eta estoreak jartzea aurreikusitako eremu fisikoan, aurrez zehaztutako parametro funtzional eta
estetikoak betetzen dituztela bermatuz.
EI3.6. Instalazioan sortutako akats edo arazoak detektatzea, eta in situ konpontzea.

Edukiak:
1. Errezelak eta estoreak egiteko prozedurak.
- Errezel- eta estore-motak.
- Ezaugarri nagusiak:
•
Errezel eta estali beharreko eremuaren eta eskegitze-motaren arteko erlazioa.
•
Estore eta estali beharreko eremuaren eta eskegitze-motaren arteko erlazioa.
•
Formak eta estiloak.
- Materialen aukeraketa.
- Fabrikazio-prozesu eta -sistemak.
- Errezel eta estoreen instalazioa. Leihoen eta estali beharreko beste eremu batzuen motak eta ezaugarriak.
Tarteen eta azaleren neurketa.
- Errezelak eta estoreak egiteko behar diren materialak eta denbora kuantifikatzea.
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2. Errezelak eta estoreak egitea.
- Mozte-teknika eta -prozedura espezifikoak errezel eta estoreen fabrikazioan, hainbat material erabilita.
•
Zabaltze-eragiketak.
•
Materialaren gainean patroiak marraztea.
•
Mozte-eragiketak.
- Errezelak eta estoreak hainbat materialekin egiteko teknika espezifikoak:
•
Jostura zuzen, lerromakur eta formadunak.
•
Ehunen ertzak puntada luzez jostea eta piezak mihiztatzea.
•
Ertzak egitea.
•
Azpildurak egitea.
•
Apaingarriak eta osagarriak txertatzea.
•
Errezelen erremateak: galeriak, zerrendak, girlandak, erorkerak, errezel-euskarriak, ertzak, begiztak eta
intsigniak.
•
Estore tolesgarri eta bilgarriak egitea.
•
Ohazeruak egitea.
- Errezel eta estoreen fabrikazioan lisatzeko eta akaberak 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.

3. Errezel eta estoreen instalazioa.
- Errezelak eta estoreak instalatzeko mekanismoak eta euskarriak.
•
Barrak.
•
Errailak.
•
Galeriak.
•
Tenkagailuak.
- Errezelak eta estoreak egiteko euskarriak finkatzea.
•
Eskuairak.
•
Gidak.
•
Errezel-makilak.
•
Besarkagailuak.
•
Takoak eta torlojuak.
- Errezelak eta estoreak instalatzeko erreminta elektrikoak eta eskuzkoak.
•
Zulagailua.
•
Bihurkina.
•
Flexometroa, erregela eta nibela.
•
Metal eta egurrerako zerra.
- Segurtasuna errezelak eta estoreak instalatzeko eragiketetan.
•
Erreminta elektriko eramangarriekin lan egitea.
•
Altueran egiten diren lanak.

3

3. prestakuntza-modulua
KUXINAK, ZORROAK ETA OSAGARRIAK EGITEKO TEKNIKAK
Kodea: MF0179_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0179_1 Kuxin, zorro eta osagarrien mozketa, prestaketa, mihiztadura eta
akabera egitea.
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Iraupena: 180 ordu
3.1. prestakuntza-atala
MOZTEKO, MIHIZTATZEKO ETA AKABERA EGITEKO MAKINAK PRESTATZEA
Kodea: UF1037
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta, partzialki, LB5 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.
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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.
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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.
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 gastxorroten 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.
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Josteko makinen sailkapena, puntada-motaren arabera.
Klasea: 100. Kate-itxurako brodatu bakuneko puntadak.
Klasea: 200. Eskuz egindako puntaden imitazioa.
Klasea: 300. Puntada zuzena.
Klasea: 400. Kate-itxurako brodatu anizkuneko puntadak.
Klasea: 500. Ehunen ertzak josteko puntada luzeak.
Klasea: 600. Estaltzeko puntadak.
Josteko makinen organo, elementu eta osagarriak.
Funtzionamendua eta erregulazio, doikuntza eta mantentze-lanak.
Itsasteko erreminta eta osagarriak. Motak eta aplikazioak.
Mantentze-lan prebentiboak: Lubrifikazioa eta garbiketa. Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea.
Makinak materialaren arabera doitzea.

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, LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, ehun-produktuen mozketa, mihiztadura eta akaberako oinarrizko teknikei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jantzigintza-prozesuaren eragiketak deskribatzea, eta erlazionatzea produktuaren osagai diren materialekin eta ehunartikuluak egiteko erabiltzen diren oinarrizko makina eta ekipoekin.
EI1.1 Lan-agindu batek izan beharreko informazioa eta ehun-artikuluaren osagai diren material ezberdinei aplikatu
beharreko transformazio-prozesuak erlazionatzea.
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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 akaberateknikak eta materialen eskakizunak, eta erabiltzeko posizioan uztea, ehun-artikuluak egiteko.
A2: Hainbat prozeduraren bidezko mozketa-eragiketak egitea, ehuna eta materialak egin beharreko ehun-artikuluaren
arabera prestatuz eta segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Hainbat material prestatu eta mozteko prozesua deskribatzea, desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak
identifikatuz.
EI2.2 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzea, eta horiek prozesu eta produktuan dituzten ondorioak balioztatzea
eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
EI2.3 Materiala zabaltzea, prozesurik egokiena jarraituz eta patroiak marrazteko kondizio egokienak berrikusiz: tolesik
gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.4 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta hornien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.5 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.6 Egin beharreko artikuluaren osagaien mozketa-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean,
eta detektatutako anomaliak zuzentzea.
EI2.7 Jantzigintza-prozesu bateko mozketa espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Eskuz mozteko makina identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta osagarriak
ere.
Mozteko elementuen ezaugarriak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea edo zabaltzea, mozketa-eragiketak egiteko.
Moztu beharreko materialaren gainean zatiak markatzeko eragiketak egitea.
Zatien profilak deformatu gabe mozteko eragiketak egitea, mozketa-aginduaren argibideei jarraikiz, zulotxoak
eta zuloak markatuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.
A3: Ehun-artikuluak egiteko aplikatzen diren prestatze- eta mihiztatze-eragiketak egitea, eskuz eta/edo makinaz, segurtasunirizpideei jarraikiz.
EI3.1 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta ehun-artikulu ezberdinen osagai
diren materialen arabera.
EI3.2 Mihiztatze-prozesuan desbideratzeak saihesteko erabilitako prozedurak identifikatzea.
EI3.3 Produktuak prestatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz: tarteko lisaketa, termofinkatzea eta abar,
mihiztatzeko, ezarritako eragiketa-segida betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.4 Mihiztatzeko eragiketak egitea, trebetasunez eta autonomiaz, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo
eta teknikak aplikatuz: oihal-bazter, toles, itxitura, apaingarri eta abarren akabera egitea, ezarritako eragiketa-segida
betez eta estetika- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
EI3.5 Ehun-produktuen mihiztatze-eragiketen kalitatea egiaztatzea, modu zorrotz eta eraginkorrean, eta detektatutako
anomaliak zuzentzea.
EI3.6 Jantzigintza-prozesu bateko mihiztadura espezifiko baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta
osagarriak ere.
Mihiztadura egiteko beharrezkoak diren puntada-luzeraren, tentsioaren eta hari-kopuruaren parametroak
egiaztatzea.
Josteko makinaren elementu operatiboak identifikatzea, eta erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea.
Materialak kokatzea (ehun-zatiak, forruak, osagarriak eta/edo apaingarriak), mihiztatze-eragiketak hasteko.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.
A4: Akabera-eragiketak egitea hainbat ehun-artikulu motatan, aurreikusitako aurkezpen eta kalitatearen arabera,
segurtasun-irizpideei jarraikiz.
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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.
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- Hainbat material mihiztatzeko teknikak eta prozedurak.
• Jostura-motak eta haien sailkapena:
SS multzoa. Jostura gainezarriak.
LS multzoa. Jostura gainkargatuak.
BS multzoa. Azpiltzeko josturak.
FS multzoa. Jostura lauak.
OS multzoa. Apaintzeko josturak.
EF multzoa. Bazterreko josturak.
• Mihiztatze-eragiketak:
Oihal-bazterrak puntada luzez jostea.
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.

3.3. prestakuntza-atala
KUXINAK ETA ETXEKO OIHALAK EGITEA
Kodea: UF1039
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, kuxinen eta etxeko oihalak egiteko mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen espezifikotasunei
dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Produkzio-agindu batean jasotako eskakizunetan edo bezeroaren eskaera-dokumentu batean oinarrituz, kuxinak eta
etxeko oihalak egiteko prozesuaren eragiketa-segida ezartzea.
EI1.1 Kuxinen eta etxeko oihalen hainbat modeloren ezaugarriak erlazionatzea haiek jarriko diren eremu fisikoarekin eta
erabilitako produkzio-orriekin.
EI1.2 Fabrikatu beharreko produktuak instalatzeko erabiliko den azalera edo tartea neurtzea, eta osotasunaren krokisa
egitea, behar diren elementu guztiak jasoz.
EI1.3 Eskaera-dokumentuak betetzea, kuxinak eta etxeko oihalak egiteko behar diren ezaugarri guztiak jasoz, baita
dagozkien produkzio-aginduak ere.
EI1.4 Artikulua edo artikulu-sorta egiteko behar den lehengai-kantitatea kalkulatzea, ondorioztatuz zabalerak eta luzerak,
josteko marjinak eta nasaitasunak.
EI1.5 Artikulua edo artikulu-sorta egiteko behar den denbora kalkulatzea.
EI1.6 Lan-agindu baten edo bezeroaren eskaera-dokumentu baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoan oinarrituz, eragiketa-segida eraginkorrena identifikatzea.
Prozesuan parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta,
lanabes eta osagarriak ere.
Azken produktua instalatuko den espazio fisikoa neurtzea, erreminta egokiekin, behar diren segurtasunneurriak betez.
Eskaera-dokumentu bat egitea, errezela edo estorea egiteko lagungarriak izango diren oharrak eginez.
Kuxina edo etxeko oihala egiteko behar diren lehengaiak (ehun-zatiak, forruak, apaingarriak) eta denbora
kalkulatzea, metodo eta teknika operatibo identifikatuak erabiliz.
A2: Kuxinak eta etxeko oihalak egitea, mozte-, jantzigintza- eta akabera-teknikak erabiliz, segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Kuxinak eta etxeko oihalak egiteko erabiltzen diren hainbat material prestatu eta mozteko prozedurak
deskribatzea, parte hartzen duten parametroak kontrolatuz, desbideratzeak saihesteko.
EI2.2 Oihalak zabaltzea, kuxinak eta etxeko oihalak egiteko prozesurako egokiena den prozesua erabiliz eta patroiak
marrazteko kondizio onenak berrikusiz: tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko
egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.3 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta osagarrien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.4 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
kuxinak eta etxeko oihalak egiteko prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
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EI2.5 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta kuxinak eta etxeko oihalak
egiteko erabiliko diren materialen arabera.
EI2.6 Kuxinak eta etxeko oihalak 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.
EI2.7 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak egitea, trebetasunez eta egin beharreko kuxin edo etxeko oihalen
araberako metodoa erabiliz, txukun, gustu onez eta segurtasunez, kuxinak eta etxeko oihalak egiteko erabili ohi diren
prozedura eta tekniken bidez.
EI2.8 Detektatutako anomaliak gutxitzea lisaketaren bidez (erliebeak, dirdirak, soberako hariak, zimurrak, etab.),
egindako kuxin edo etxeko oihalarentzat nahi dugun azken formaren arabera.
EI2.9. Azken akabera egokiak egitea, kuxin edo etxeko oihalei aurreikusitako aurkezpen eta kalitatea emateko.
EI2.10 Kuxin eta/edo etxeko oihal baten artikulu edo sorta zehatz bat egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar
bezala zehaztuak dauzkala:
Emandako informazio teknikoaren araberako eragiketa-segida ezagutzea.
Parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta, lanabes eta
osagarriak ere.
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.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.
Tarteko eta amaierako lisatze-eragiketak egitea, segurtasun- eta estetika-irizpideei jarraikiz, mihiztatze-lanak
hobetuz eta erraztuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.

Edukiak:
1. Kuxinak eta etxeko oihalak egiteko prozesuak.
- Kuxin eta etxeko oihal motak.
•
Kuxinak, burkoak eta kuxin handiak.
•
Edredoiak.
•
Ohe-estalkiak.
•
Kanape-estalkiak.
- Ezaugarri nagusiak:
•
Kuxinek eta etxeko oihalek ematen duten konfort-sentsazioa.
•
Kuxinen eta dekoratu beharreko tokiaren arteko erlazioa.
•
Ohe-estalkiaren eta ohearen arteko erlazioa.
•
Edredoien eta ohearen arteko erlazioa.
•
Kanape-estalkien eta kanapeen arteko erlazioa.
•
Formak eta estiloak.
- Materialen aukeraketa.
- Fabrikazio-prozesu eta -sistemak.
- Kuxinak eta etxeko oihalak egiteko materialen kuantifikazioa.

2. Kuxinak eta etxeko oihalak egitea.
- Mozte-teknika eta -prozedura espezifikoak kuxinen eta etxeko oihalen fabrikazioan, hainbat material erabilita.
•
Zabaltze-eragiketak.
•
Materialaren gainean patroiak marraztea.
•
Mozte-eragiketak.
- Kuxinak eta etxeko oihalak hainbat materialekin egiteko teknika espezifikoak:
•
Oihal-bazterrak puntada luzez jostea.
•
Zatiak jostura normalen bidez lotzea.
•
Zatiak jostura bikoitz edo frantsesaren bidez lotzea.
•
Brodatzea eta bigungarria jartzea.
•
Itxiturak, aletxak, lokarri-zuloak eta botoi-zuloak.
- Kuxinen eta etxeko arropen fabrikazioan lisatzeko eta akaberak egiteko teknikak eta prozedurak:
•
Tarteko akabera egiteko eragiketak. Zatiak konformatzea. Ertzak eta albainu txikiak lisatzea. Eskuzko
lisaburdinarekin josturak zabaltzea.
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•
•
•

Azken akabera egiteko eragiketak. Elementu osagarri eta apaingarriak txertatzea: botoiak, zintak, lokarriak,
pasamaneriak, etab. Azken lisaketa.
Produktuen kalitatea egiaztatzea. Anomaliak zuzentzea.
Produktuak entregatzeko prestatzea.

3.4. prestakuntza-atala
DEKORAZIO-OSAGARRIAK EGITEA
Kodea: UF1040:
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator, partzialki, LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbideburutzapenekin, dekorazio-osagarriak egiteko mozte-, mihiztatze- eta akabera-eragiketen espezifikotasunei dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Produkzio-agindu batean jasotako eskakizunetan edo bezeroaren eskaera-dokumentu batean oinarrituz, dekorazioosagarriak egiteko prozesuaren eragiketa-segida ezartzea.
EI1.1 Dekorazio-osagarrien hainbat modeloren ezaugarriak erlazionatzea haiek jarriko diren eremu fisikoarekin eta
erabilitako produkzio-orriekin.
EI1.2 Fabrikatu beharreko produktuak instalatzeko erabiliko den azalera edo tartea neurtzea, eta osotasunaren krokisa
egitea, behar diren elementu guztiak jasoz.
BI1.3 Eskaera-dokumentuak betetzea, dekorazio-osagarriak egiteko behar diren ezaugarri guztiak jasoz, baita dagozkien
produkzio-aginduak ere.
EI1.4 Artikulua edo artikulu-sorta egiteko behar den lehengai-kantitatea kalkulatzea, ondorioztatuz zabalerak eta luzerak,
josteko marjinak eta nasaitasunak.
EI1.5 Osagarria edo osagarri-sorta egiteko behar den denbora kalkulatzea.
EI1.6 Lan-agindu baten edo bezeroaren eskaera-dokumentu baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta dauzkala:
Emandako informazio teknikoan oinarrituz, eragiketa-segida eraginkorrena identifikatzea.
Prozesuan parte hartzen duten makinak identifikatzea, eta, hala badagokio, baita behar diren erreminta,
lanabes eta osagarriak ere.
Azken produktua instalatuko den espazio fisikoa neurtzea, erreminta egokiekin, behar diren segurtasunneurriak betez.
Eskaera-dokumentu bat egitea, errezela edo estorea egiteko lagungarriak izango diren oharrak eginez.
Dekorazio-osagarria egiteko behar diren lehengaiak (ehun-zatiak, forruak, apaingarriak) eta denbora
kalkulatzea, metodo eta teknika operatibo identifikatuak erabiliz.
A2: Dekorazio-osagarriak egitea, mozte-, jantzigintza- eta akabera-teknikak erabiliz, segurtasun-irizpideak aplikatuz.
EI2.1 Dekorazio-osagarriak egiteko erabiltzen diren hainbat material prestatu eta mozteko prozedurak deskribatzea,
parte hartzen duten parametroak kontrolatuz, desbideratzeak saihesteko.
EI2.2 Patroiak materialaren gainean marraztea, hainbat prozeduraren bidez, eta lotura-puntuak, oihal-bazterren
akaberak eta apaingarri eta osagarrien kokapenak adieraztea, osteko mihiztatze-lana errazteko.
EI2.3 Oihalak zabaltzea, dekorazio-osagarriak egiteko prozeduran egokiena den prozesua erabiliz eta patroiak
marrazteko kondizio onenak berrikusiz: tolesik gabe, lerrokatuta, beharrezko tentsioarekin, hariaren noranzko
egokiarekin eta norabide egokiarekin.
EI2.4 Mozteko eragiketak trebetasunez egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez,
dekorazio-osagarriak egiteko prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
EI2.5 Mihiztatze-sistemak sailkatzea eta deskribatzea, lotura-motaren, baliabideen eta dekorazio-osagarriak egiteko
erabiliko diren materialen arabera.
EI2.6 Dekorazio-osagarriak 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.
EI2.7 Tarteko eta amaierako akabera-eragiketak egitea, trebetasunez eta egin beharreko errezel edo estorearen
araberako metodoa erabiliz, txukun, gustu onez eta segurtasunez, dekorazio-osagarriak egiteko erabili ohi diren
prozedura eta tekniken bidez.
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EI2.8 Detektatutako anomaliak gutxitzea lisaketaren bidez (erliebeak, dirdirak, soberako hariak, zimurrak, etab.),
egindako dekorazio-osagarriarentzat nahi dugun azken formaren arabera.
EI2.9. Azken akabera egokiak egitea, dekorazio-osagarriei aurreikusitako aurkezpen eta kalitatea emateko.
EI2.10 Dekorazio-osagarri bat egiteko 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.
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.
Mihiztatze-eragiketak egitea, lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren metodo eta teknikak aplikatuz, lanaginduaren argibideei jarraituz, segurtasun-neurriak betez eta babes-ekipo egokiak erabiliz.
Tarteko eta amaierako lisatze-eragiketak egitea, segurtasun- eta estetika-irizpideei jarraikiz, mihiztatze-lanak
hobetuz eta erraztuz, babes-ekipo egokiak erabiliz.

Edukiak:
1. Dekorazio-osagarriak egiteko prozedurak.
- Dekoraziorako osagarri-motak. Hegalak. Aulki, sofa eta besaulkietarako zorroak.
- Ezaugarri nagusiak:
• Dekorazio-osagarriek ematen duten konfort-sentsazioa.
• Hegalaren eta mahaiaren arteko erlazioa.
• Eserleku, bizkarralde, beso-euskarri eta zorroen arteko erlazioa.
• Formak eta estiloak.
- Materialen aukeraketa.
- Fabrikazio-prozesu eta -sistemak.
- Dekorazio-osagarriak egiteko materialen kuantifikazioa.

2. Dekorazio-osagarriak egitea
- Mozte-teknika eta -prozedura espezifikoak dekorazio-osagarrien fabrikazioan, hainbat material erabilita.
• Zabaltze-eragiketak.
• Materialaren gainean patroiak marraztea.
• Mozte-eragiketak.
- Dekorazio-osagarriak hainbat materialekin egiteko teknika espezifikoak:
• Oihal-bazterrak puntada luzez jostea.
• Zatiak jostura normalen bidez lotzea.
• Zatiak jostura bikoitz edo frantsesaren bidez lotzea.
• Brodatzea eta bigungarria jartzea.
• Itxiturak, aletxak, lokarri-zuloak eta botoi-zuloak.
- Dekorazio-osagarrien fabrikazioan lisatzeko eta akaberak 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.

4

4. prestakuntza-modulua
ERREZELEN ETA DEKORAZIO-OSAGARRIEN LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0212
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Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Moztu, mihiztatu eta akaberak egiteko enpresan erabiltzen diren makina, ekipo, lanabes eta erremintak doitu eta
erregulatzea.
EI1.1 Muntatu eta desmuntatzeko eta koipeztatu eta garbitzeko oinarrizko eragiketak egitea, arduradunak
gainbegiratuta, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz eta segurtasun-arauak betez.
EI1.2 Mozketa-, jantzigintza- eta akabera-makinak erregulatu eta doitzen laguntzea, arduradunak gainbegiratuta,
materialen eta fabrikatu beharreko produktuaren berezko eskakizunei kasu eginez, enpresaren ohiko prozedura eta
teknikak erabiliz eta segurtasun-arauak betez.
A2: Mozketa-prozesua egitea, hainbat prozeduraren bidez, lortu beharreko artikuluaren arabera.
EI2.1 Patroiak materialaren gainean marrazten laguntzea, lotura-puntuak, oihal-bazterren akaberak eta apaingarri eta
osagarrien kokapenak adieraziz.
EI2.2 Mozteko eragiketak egitea, modu ordenatuan, txukuntasunez, zehaztasunez eta segurtasunez, prozedura eta
teknika egokiak aplikatuz.
EI2.2 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzen laguntzea, eta horiek prozesu eta/edo produktuan dituzten
ondorioak balioztatzea eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
A3: Enpresak fabrikatutako dekorazio-artikuluak eskuz eta/edo makinaz prestatu eta mihiztatzea.
EI3.1 Mihiztatze-prozesu egokienak proposatzea, erabiliko diren lotura-puntuak, baliabideak eta materialak adieraziz.
EI3.2 Mihiztatzeko hainbat prestatze-eragiketatan parte hartzea, eragiketen segida proposatuz eta estetika- eta
segurtasun-irizpideak kontuan hartuz.
EI3.3 Mihiztatzeko eragiketetan parte hartzea, 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.
EI3.4 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzen laguntzea, eta horiek prozesu eta/edo produktuan dituzten
ondorioak balioztatzea eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
A4: Enpresan fabrikatzen diren produktuen azken akabera eta aurkezpenaren prozesua egitea.
EI4.1 Tarteko eta amaierako akaberen eta azken aurkezpenaren eragiketak egitea, enpresaren ohiko prozedura eta
teknikei jarraikiz.
EI4.2 Lisaketaren bidez, detektatutako anomaliak (erliebeak, dirdirak, soberako hariak, tolesak, etab.) murriztea,
artikuluaren formaren arabera.
EI4.3 Materialaren anomalia edo akatsak detektatzen laguntzea, eta horiek prozesu eta/edo produktuan dituzten
ondorioak balioztatzea eta hartu beharreko neurriak zerrendatzea.
EI4.4 Enpresan egindako produktuak paketatzea, azken aurkezpenaren itxura zainduz eta lan-aginduei jarraikiz.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Lantokiko mozteko, mihiztatzeko eta akaberak egiteko makina, lanabes eta osagarrien lehen mailako
mantentze-lanen eragiketak
-

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

2. Dekorazio-artikuluak moztea hainbat ehun eta materialetan
- Enpresako ohiko mozte-prozedurak.
- Mozte-prozesuan patroiak eta txantiloiak erabiltzea.
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- Ekoizpena eta kalitatea kontrolatzeko, mozte-sailean erabiltzen diren dokumentuak.

3. Hainbat ehun eta materialetan dekorazio-artikuluak egitea, eskuz eta/edo makinaz.
-

Enpresako ohiko jantzigintza-prozedurak.
Enpresan eskuz eta/edo makinaz josteko erabiltzen diren eragiketak egitea.
Jantzigintza-prozesuan osagarriak erabiltzea.
Ekoizpena eta kalitatea kontrolatzeko, jantzigintza-sailean erabiltzen diren dokumentuak.

4. Dekorazio-artikuluen akabera-eragiketak hainbat ehun eta materialetan
-

Enpresako ohiko akabera-prozedurak.
Enpresan tarteko eta amaierako lisaketarako erabiltzen diren eragiketak egitea.
Lisatze-prozesuan osagarriak erabiltzea.
Enpresan egindako produktuak bezeroari entregatzeko azken aurkezpena.
Ekoizpena eta kalitatea kontrolatzeko, akabera-sailean erabiltzen diren dokumentuak.

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

36

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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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

MF0177_1
Ehungintzako material,
produktu eta prozesuen
hastapenak

MF0178_1
Errezelak eta estoreak
egiteko teknikak

MF0179_1
Kuxinak, zorroak eta
osagarriak egiteko teknikak

BEHARREZKO AKREDITAZIOA
• 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 larrujantzigintzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.
• 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 larrujantzigintzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.
• 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 larrujantzigintzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak.

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

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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Errezelak eta dekorazio-osagarriak

-

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

-

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

-

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

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Jantzigintza-lantegia

120

120

Prestakuntza-gunea

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Jantzigintza-lantegia

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakariak.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak

Jantzigintza-lantegia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ehun-gaien oinarrizko azterketa egiteko mahaia eta lanabesak.
Mozteko mahaia.
Mozteko makinak.
Atzera-puntada bikoitz zuzenez josteko makinak.
Overlock makinak.
Arraste hirukoitzeko makina.
Eragiketa berezietarako makinak.
Berrikusteko mahaiak.
Lurrunezko lisaburdinak.
Lisatzeko mahaiak.
Jantzigintzarako erremintak eta osagarriak.
Mozteko erremintak eta tresnak.
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EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
– Ez dago sartzeko eskakizunik.
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