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IZENA 
EHUNAK HOBETZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
TCPN0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ehun-gaien eta larruen hobekuntza. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TCP389_1 Ehunak hobetzeko eragiketa osagarriak (329/2008 EDa, 2008ko otsailaren 29koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Ehun-gaien sortak prestatzeko eta materialak maneiatu eta garraiatzeko oinarrizko eragiketak egitea, baita ehunak 
hobetzeko makina eta instalazioen funtzionamendua elikatzea eta zaintzea arduradunak, haiek garbitzeko eragiketak eginez 
eta lehen mailako mantentze-lanetan lagunduz, kalitate-irizpideekin, segurtasun-kondizioetan eta ingurumena errespetatuz, 
ezarritako prozedurei jarraikiz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1230_1: Ehun-materialak eta ehun-gaiak aurkitzea eta egiaztatzea, sortak osatzeko. 
- UC1231_1: Ehunak hobetzeko makinetan garbitasun-eragiketak egitea, eta zamalanetan eta mantentze-lanetan 

laguntzea. 
- UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea. 
- UC0637_1: Kargak zubi-garabiekin eta polipastoekin manipulatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ehunak hobetzeko enpresa handi, ertain eta txikietan egiten du lan-jarduera, produkzio-sailean, eta ezarritako 
prozeduren arabera, argibideei jarraituz eta arduradun nagusiek gainbegiratuta egiten du lan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Era guztietako ehun-gaien (floka, orrazketa-zinta, haria, ehuna, ehundu gabeko oihalak eta jantziak) zuriketa, 
tindaketa, estanpazioa eta akabera egiten duten enpresetan kokatzen da. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Ehunak hobetzeko makinen garbitzailea. 
Ehun-materialen operadorea gordinen biltegian. 
Ehungintza-industriako operadorea. 
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8333.1015 Orga jasotzaileen gidari operadoreak. 
8332.1030 zubi-garabien gidari operadoreak. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK 
PRESTAKUNTZA-
ATALAK 

ORDUAK 

MF1230_1 
Ehun-materialak, eta ehunak hobetzeko prozesu osagarriak 50   

MF1231_1 
Ehunak hobetzeko oinarrizko teknikak 90   

MF0432_1 (ZEHARKAKOA)  
Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin 

50   

MF0637_1 (ZEHARKAKOA)  
Kargen manipulazioa zubi-garabi eta polipastoekin 30 

  

MP0213 
Ehunak hobetzeko eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 300  
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1. gaitasun-atala  
EHUN-MATERIALAK ETA EHUN-GAIAK AURKITZEA ETA 
EGIAZTATZEA, SORTAK OSATZEKO 

 
Kodea: UC1230_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ehun-gaien loteko datuak eta erabili beharreko gaienak bat datozela egiaztatzea, baita produktuak eta prestakinak 
ere, prozesuan txertatzeko. 

BI1.1 Produktuen eta erdilanduen kokapena, hala nola ehun-gaiak, produktu kimikoak, prestakinak eta abar, 
biltegiratze-tokietan identifikatzen da, baita kokapen-irizpideak ere, fabrikazio-aginduen arabera behar direnerako.  
BI1.2 Ehun-gaien sortak sarrera-albaranaren eta aurkezpen-moduaren arabera identifikatzen dira (floka, matazak, 
harilak, ehun-biribilkiak, jantziak, etab.), etiketatzea eta paketatze-moduak (zakuak, fardelak, paletak, kutxak, 
etab.) erkatzeko. 
BI1.3 Ehun-gaiaren sorta kokatzen deneko prozesuaren fasea egiaztatu egin behar da, haren dokumentazioan 
adierazitakoarekin bat datorrela ziurtatzeko. 
BI1.4 Erabiliko diren gaien osaera-erreferentziak, fabrikazio-aginduetan adierazitakoak, sortako datuekin 
egiaztatzen dira. 
BI1.5 Sortako ehun-gaiaren kantitatea kalkulatzen da, gutxi gorabehera fabrikazio-aginduarekin bat datorrela 
egiaztatzeko, eta, beharrezkoa bada, neurtu edo pisatu egiten da, dagozkien ekipoak erabiliz, jasotako jarraibideen 
arabera. 
BI1.6 Hari-motak erreferentzia-laginekin erkatzen dira begiz, fabrikazio-aginduan adierazitakoarekin bat datozela 
egiaztatzeko. 
BI1.7 Erabili beharreko produktu kimiko eta disoluzioen identifikazioa adierazi behar da fabrikazio-aginduetan, 
biltegian aurkitu ahal izateko. 
BI1.8 Produktu kimikoak, disoluzioak eta prestakinak aurrez ezagutzen dira, identifikazio-etiketen bidez, 
adierazitako atalera garraiatzeko, jasotako jarraibideen arabera eta fabrikazio-aginduekin bat datozela egiaztatuz.  

LB2: Ehun-gaiek jaso dituzten hobekuntza-tratamenduak egiaztatzea, dagokien fitxa teknikoen eta erreferentzia-laginen 
bidez, oraindik egiteko daudenak ondorioztatzeko, arduradunak gainbegiratuta. 

BI2.1 Hari, ehun eta jantzien hobekuntza-prozesuen prestatze-, zuritze-, tindatze- eta akabera-etapa nagusiak 
ezagutzen dira, martxan eta egiteko dauden lanen jarraipena egiteko. 
BI2.2 Prestatze-tratamendua jaso duten hari, ehun eta jantziak tratatu gabeko laginekin erkatzen dira, haien itxura 
eta ezaugarriak nola aldatu diren egiaztatzeko.  
BI2.3 Hari, ehun eta jantziak zuritu egin direla egiaztatzeko, haien itxura erabiltzen da, tratatu gabeko laginekin 
erkatuz. 
BI2.4 Hari, ehun eta jantzi tindatu eta estanpatuen kolorea ikusteko, dagokion erreferentzia-laginarekin alderatzen 
da, tonu berak direla egiaztatzeko. 
BI2.5 Hari, ehun eta jantzien itxuraren bidez, aprestua eta akabera egin diren egiazta daiteke, itxura eta 
ezaugarriengatik. 

LB3: Sortak egitea edo ehun-gaien sortak prestatzea hasierako eta tarteko prozesurako, eta ehunak modu egokian 
jartzea hobetzeko makinetan, laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatuz eta arduradunak gainbegiratuta. 

BI3.1 Flok, mataza, haril eta abarren sortak prestatzen dira, prozesuan garai eta forma egokian txertatzeko, 
arduradunak gainbegiratuta. 
BI3.2 Ehunak biribilki-formarekin prestatzen dira, eta josturen bidez eta aurkitik lotzen dira, prozesuan txertatzeko, 
ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.3 Fabrikazio-aginduak interpretatzen dira, hobekuntza-eragiketa egiteko erabili beharreko makina 
identifikatzeko. 
BI3.4 Ehun-gaia produkzio-aginduaren eta makina-motaren arabera jartzen da, pisua eta bolumena kontrolatuz, 
oro har ezarritako prozedurei eta, hala badagokio, arduradunaren jarraibide zehatzei jarraikiz. 
BI3.5 Ehun-gaia, behar izanez gero, ehun-gaien kokaleku egokian jartzen da, beharrezkoak diren gailu eta ekipoak 
erabiliz, ezarritako prozedurei eta arduradunaren argibideei jarraikiz.  
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BI3.6 Ehun-gaien kokalekuak makinaren karga-posiziorantz mugitzen dira, jasotzeko eta garraiatzeko behar diren 
bitartekoak erabiliz, langileen segurtasunari buruz ezarritako neurriak betez eta ehun-gaiak kaltetzea saihestuz. 

LB4: Ehun-gaien eta produktu kimikoen mugimenduak erregistratzea, ohiko euskarriak eta euskarri informatikoak 
erabiliz, barne-trazabilitatea eta stocken kudeaketa errazteko, arduradunak gainbegiratuta. 

BI4.1 Garraiatu beharreko ehun-gaiak eta produktu kimikoak aurkitzeko, enpresak aplikaturiko kudeaketa-sistema 
erabili behar da. 
BI4.2 Materialen mugimendua ohiko euskarri eta euskarri informatiko egokian idazten da, enpresaren arauak 
jarraituz, dagokion datu-basea eguneratua izateko, jasotako argibideei jarraikiz. 
BI4.3 Informazioa zehatz erregistratzen da, sortaren identifikazioari eta ezarritako prozeduretan adierazitako 
xehetasunei dagokienez, produktuaren trazabilitatea bermatzeko eta jasotako argibideei jarraikiz. 
BI4.4 Garraiatutako material-kantitatea eta neurria (unitate-kopurua, ontzi-kopurua, pisua) zehatz idazten da, haien 
mugimendua erregistratzen denean. 
BI4.5 Fabrikazio-aginduan adierazitakoaren eta biltegiko materialen ezaugarri edo kantitateen arteko 
desberdintasunak arduradunari komunikatu behar zaizkio. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Hobekuntza-enpresaren biltegiak kudeatzeko prozedurak eta barne-logistika. Ohiko baliabideak eta baliabide 
informatikoak. Hainbat motatako edukiontziak. Makina osagarriak: baskula, josteko makina eramangarria, neurgailuak, 
paletak eta paketeak egiteko makinak, etab. 

Produktuak eta emaitzak 
Materialen mugimenduaren erregistroa. Zuntz, hari, ehun, tratatu gabeko oihal, egindako jantzi eta produktu erdilanduen 
sortak, lokalizatuak, egiaztatuak eta makinaren ondora eramateko prestatuak. Produktu kimiko eta disoluzio lokalizatuak, 
dagokien sailera eramateko. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Fabrikazio-aginduak. Datu-baseak. Sortak identifikatzeko kodea. Etiketak. Sortutakoa: Lan-parteak. 
Biltegiko albaranak. Datu-baseko erregistroak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala 
EHUNAK HOBETZEKO MAKINETAN GARBITASUN-ERAGIKETAK 
EGITEA, ETA ZAMALANETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
LAGUNTZEA 

 

Kodea: UC1231_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ehunak hobetzeko makinetan garbiketa-eragiketak egitea prestatze- eta zuritze-, tindatze-, estanpazio- eta 
akabera-faseetan, ezarritako prozedurei jarraikiz, eta ondorengo erabilerarako prest uztea, laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak aplikatuz eta arduradunak gainbegiratuta. 

BI1.1 Erabili ondoren, ehunak hobetzeko makinak garbitu egin behar dira, ingurumen-segurtasunari eta energia-
aurrezteari buruzko arauak eta enpresak ezarritako jarraibideak betez, arduradunak gainbegiratuta. 
BI1.2 Potentzialki toxikoak edo arriskutsuak diren produktu kimikoak darabiltzaten makinak garbitzeko prozedurak 
norbera babesteko behar diren ekipoekin egiten dira, kontu handiz lan eginez eta arriskurik gabeko tarteetan edo 
protokoloaren arabera arrisku txikia duten tarteetan. 
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BI1.3 Hobetzeko makinak eskuz edo garbiketa automatikoko moduluen bidez garbitzeko operazioak egitean, 
uraren eta produktuen kontsumoa minimizatu behar da, eta jasotako argibideak jarraitu eta gorabeherak 
komunikatu behar dira. 
BI1.4 Garbitu ostean, makinak berriro erabiltzeko moduan geratu direla egiaztatu behar da. 
BI1.5 Makina garbitzearekin batera, dagokion lan-eremua garbi eta txukun zaindu behar da, garbitasun- eta 
desinfekzio-produktuak aplikatzeko arauetan ezarritako segurtasun-neurriak betez. 

LB2: Ehunak hobetzeko makinen oinarrizko mantentze-lanetan parte hartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta 
segurtasunez, arduradunak gainbegiratuta. 

BI2.1 Ehunak garbitzeko makinak zaintzeko oinarrizko eragiketak dagokion mantentze-lanen eskuliburuari jarraikiz 
egiten dira, arduradunak gainbegiratuta. 
BI2.2 Makinaren mantentze-lanen eragiketetan aurkitutako elementu gastatu edo hondatuak arduradunari 
jakinarazi behar zaizkio, aldatzea komeni den erabaki dezan. 
BI2.3 Mantentze-lanen eragiketetan makinan behatzen diren anomaliak arduradunari jakinarazi behar zaizkio, 
egoera aztertu eta dagokion erabakia har dezan. 
BI2.4 Makinetan egin beharreko mantentze-lanen eragiketak egitean, produkzioa ahalik eta gutxien eten behar da 
eta elementu operatiboak hondatzea saihestu behar da, arduradunak gainbegiratuta. 

LB3: Ehunak hobetzeko makinak fabrikazio-aginduen arabera hornitzea, garaiz eta forma egokian, ehun-gaiez, produktu 
kimikoz eta zamalan-eragiketak egiteko gainerako osagarriez, laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatuz eta 
arduradunak gainbegiratuta. 

BI3.1 Fabrikazio-aginduak bete behar dira, kontuan hartuz hobekuntza-eragiketak egiteko aurreikusitako ordena 
eta ordua, eta, edozelan ere, arduradunaren argibideei jarraikiz. 
BI3.2 Produktu kimikoak eta osagarriak makinetan dagokien gailuetan kokatzen dira, enpresak ezarritako 
argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.  
BI3.3 Ehunak hobetzeko makina etenak fabrikazio-aginduan adierazitako ehun-gai kantitatearekin kargatzen dira, 
horretarako izaten dituzten kargagailuak erabiliz, aurrez ezarritako argibideei eta kasuan kasu jaso daitezkeen 
oharrei jarraikiz. 
BI3.4 Ehun-gaien kokalekuak ehunak hobetzeko makinetan sartzen dira, dagokien gaiekin, horretarako izaten 
dituzten gailuak erabiliz eta, hala badagokio, eskura dauden jasotze- eta garraio-sistemak erabiliz.  
BI3.5 Ehun-gaiak sarrerako gailuan kokatzen dira, eta makina jarraituetan irteerak kontrolatzen dira, ezarritako 
prozedurei jarraikiz.  
BI3.6 Ehunak hobetzeko makinen zamalanetan aurkitutako anomaliak arduradunari jakinarazi behar zaizkio, ehun-
gaiek kalterik jasan ez dezaten. 

LB4: Ehunak hobetzeko makinen funtzionamendua begiratzea, prozesua zaindu eta mantentzeko, arduradunak 
gainbegiratuta. 

BI4.1 Ehunak hobetzeko makina etenak kargatu eta arduradunari jakinarazten zaio, eragiketa ondo egin dela 
egiaztatzeko eta makinak martxan jartzeko. 
BI4.2 Ehunak hobetzeko makina etenak, martxan jarri ondoren, begiratu egin behar dira, eragiketa egiten den 
bitartean, egiaztatuz prozesuaren parametroak zuzenak direla protokoloen arabera, eta, hala badagokio, 
arduradunari jakinarazi behar zaio. 
BI4.3 Bere ardurapean dauden makinen deskarga eragiketa zuzen bukatu ondoren egiten da, oniritzia ematen 
duen arduradunak beharrezkoak diren egiaztapenak egin ondoren. 
BI4.4 Ehunak hobetzeko makina jarraituen elikatzea amaitu ondoren, arduradunari jakinarazten zaio, makina guztiz 
prest dagoela egiaztatzeko eta martxan jartzeko; ondoren, ehun hutsen tolesgailuak jaso eta berriak jartzen dira, 
ehunen burua eta isatsa josturen bidez lotuz. 
BI4.5 Makina jarraituetatik ateratzen diren gaiak begiratu egin behar dira, anomaliak gertatzea saihestuz, eta, hala 
gertatuko balitz, arduradunari jakinarazi behar zaio, eta, behar izanez gero, sortak bereizi behar dira.  

LB5: Hobekuntza-eragiketen hondakin-mota ezberdinak jasotzea, segurtasunez eta ingurumena errespetatuz 
ezabatzeko aukera emango duen bilketa selektibo bat egiteko, arduradunak gainbegiratuta. 

BI5.1 Ehunak hobetzeko eragiketetan sortzen diren hondakinak jaso, eta enpresaren bilketa selektiborako planei 
jarraikiz biltegiratzen dira, horretarako jarritako edukiontziak erabiliz, segurtasunez eta ingurumen-arauak 
errespetatuz ezabatzeko, arduradunak gainbegiratuta. 
EI5.2 Enpresaren barruan berrerabil daitezkeen ehun-hondakinak jaso, eta toki egokian biltegiratzen dira, 
tratamendua egin arte, arduradunak gainbegiratuta. 
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BI5.3 Balioren bat duten eta merkatura daitezkeen hondakinak ehun-produktu hondatuak prestatu egiten dira, 
enpresaren prozeduren arabera, eta modu egokian biltegiratzen dira, ezaugarriak mantentzeko eta ez hondatzeko. 
EI5.4 Hondakin likidoak jaso, sailkatu eta biltegiratzen dira, ezarritako prozeduren arabera, ondo ontziratuta eta 
etiketatuta daudela egiztatuz. 
BI5.5 Ehunak hobetzeko eragiketetan sortzen diren hondakin toxiko eta arriskutsuak identifikatzen dira, eta horien 
manipulazioak eta bilketak berekin dakartzan arriskuak minimizatzeko ezarritako kondizioak kontuan hartzen dira, 
arduradunaren argibideei jarraikiz eta hark gainbegiratuta. 
BI5.6 Ehunak hobetzeko eragiketetan sortzen diren hondakin toxiko eta arriskutsuak bildu eta biltegiratzen dira, 
segurtasun-kondizioetan eta ingurumen-inpaktua txikituz ezabatu eta jasotzeko enpresan ezarritako prozedurei 
jarraikiz, arduradunaren argibideei jarraikiz eta hark gainbegiratuta. 
BI5.7 Enpresan berrerabil daitezkeen hainbat motatako materialak, hala nola konoak, hodiak eta abar, jaso eta 
biltegiratu egiten dira, berriz erabiltzeko. 

LB6: Haien lanpostuari eta prozesuari eragiten dion enpresaren segurtasun- eta osasun-planaren arabera jokatzea, 
ingurumen-arriskuak saihesteko aurreikusitako kondizio egokietan. 

BI6.1 Arriskuak prebenitzeko plana interpretatu eta zuzen aplikatzen da, langilearen eta enpresaren eskubideak 
eta betebeharrak, laneko arriskuak eta babesteko bitartekoak identifikatuz. 
BI6.2 Babes-ekipo eta -bitartekoak identifikatu, eta erabiltzeko moduan mantentzen dira, dagokionean erabili ahal 
izateko. 
BI6.3 Lan-eremua garbitasun-, txukuntasun- eta segurtasun-baldintzak betez zaindu eta mantendu behar da. 
BI6.4. Detektatzen diren arrisku berriak segurtasun-arduradunei jakinarazten zaizkie, eta, hala badagokio, haiek 
zuzentzeko hartu beharreko neurrien azterketan laguntzen da. 
BI6.5 Likido- edo gas-isurketak saihesteko ezarritako kondizioak bete behar dira, ingurumen-arauak 
errespetatzeko. 
BI6.6 Larrialdi-planetan edo arrisku-egoeretan jarduteari buruzko aldizkako entrenamenduetan parte hartu behar 
da, segurtasuna sendotzen duen jarrera pertsonal aktibo eta positiboa erakutsiz. 
 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Makina etenak: garbigailua, pila, autoklabea, jiggera, overflowa, esekitokia, dekatizagailua, etab. Makina jarraituak: 
gaseztagailua, mertzerizagailua, garbitzeko instalazio jarraitua (tranbia), prestatzeko, zuritzeko eta tindatzeko instalazio 
jarraituak, koadro eta zilindroekin estanpatzeko makinak, fularra, sanforra eta abar. Makina osagarriak: zentrifugoa, 
josteko makina eramangarria, lehortzeko makina, baskula, bolumenak neurtzeko tresnak, makinak garbitzeko instalazio 
eta ekipoak, etab. 

Produktuak eta emaitzak 
Ehunak hobetzeko prozesua martxan jartzeko prestatutako makinak. Ehunak hobetzeko makinen garbiketa eta 
zamalanak. Prestatzeko, zuritzeko, tindatzeko, estanpatzeko eta akaberak egiteko ehun-gaiez hornitutako makinak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Fabrikazio-aginduak. Lan-prozedurak. Makinen eta ekipoen argibideak. Makinen mantentze-lanen 
eskuliburuak. Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak. Sortutakoa: Lan-parteak eta material-
kontsumoen parteak. Gorabeherak. 
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3. gaitasun-atala 
ORGA JASOTZAILEEKIN KARGAK MANIPULATZEA 

 

Kodea: UC0432_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Material eta produktuen zamalanetarako mugimendu-aginduak behar bezala interpretatzea, biltegiratzeko, 
hornitzeko, bidaltzeko edo fluxu logistikoan beste edozein mugimendu egiteko. 

BI1.1 Mugitu beharreko material eta produktuak identifikatu behar dira, eta jasotako ahozko edo idatzizko 
aginduekin bat datozela egiaztatu behar da. 
BI1.2 Materiala edo produktua unitate-kargak itxuraz deformazio edo kalterik ez badu onartzen da soilik, eta, 
halakorik detektatzen bada, arduradun hurrenari jakinarazten zaio. 
BI1.3 Garraiobideak (orga konbentzionala, erretraktila, eskuzko transpaleta edo elektrikoa, pilagailua, besteak 
beste) kargaren, eragiketen eta eragiketa horiek egin beharreko baldintzen arabera hautatzen dira. 
BI1.4 Kargan akatsen bat edo desadostasunen bat detektatzen bada, berehala jakinarazten zaio zerbitzuaren 
arduradunari. 

LB2: Produktu eta karga-unitateak behar bezala maneiatzea, ondoren manipulatzeko, prozedura-argibideei edo jasotako 
aginduei jarraikiz. 

BI2.1 Manipulazio-baliabideak protokoloaren arabera erabiltzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko arauei jarraikiz 
eta ingurumena errespetatuz. 
BI2.2 Manipulatutako karga-unitate edo produktu bakoitzaren kanpoko itxura ezarritako protokoloarekin bat 
datorrela egiaztatzen da. 
BI2.3 Eremu garaietatik desestibatze edo pilatik ateratze bidez lortutako kargak berehala eta maniobrak egin 
aurretik jaisten dira lurraren mailara, arriskuak saihesteko (orga iraultzea, istripu-arriskua operadorearentzat eta 
inguruko langileentzat, instalazioei eragindako kaltea, etab.). 
BI2.4 Karga behar bezala lagatzen da esleitutako gune edo albeoloan (apalategian edo zoruaren mailan), orga 
angelu zuzenean jarrita apalategiarekiko edo pilatutako kargarekiko eta masta posizio bertikalean duela. 

LB3: Orga automotorrak edo eskuzkoak maneiatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, ingurumenari buruzko laneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI3.1 Operadoreak behar bezala erabiltzen ditu kargak manipulatzeko ekipamenduak, jasotako segurtasun-
informazio espezifikoaren arabera. 
BI3.2 Kargak mugitzean beti errespetatzen da orgaren karga-ahalmen izendatua edo, baliabideren bat muntatzen 
bada, dagokion hondar-ahalmena.  
BI3.3 Kargaren antolamendu eta kokapenak eta, baliabideren bat erabiliz gero, haren euspenak, aurreikusi gabeko 
edo segurua ez den mugimendu oro saihesten du. 
BI3.4 Desplazamenduak seinaleztatutako eta, ahal dela, oinezkoen zirkulaziotik bereizitako zirkulazio-bideetatik 
egiten dira, seguru gidatzeko prestatutako seinaleztapena errespetatuz. 
BI3.5 Orga maneiatzean, operadoreak une oro erabili behar du norbera babesteko ekipoa eta segurtasun-gerrikoa 
edo eusteko sistema, ikuspen-kondizio egokiarekin, eta, beharrezkoa denean, ohartarazteko seinale akustikoak 
eta argi-seinaleak erabili behar ditu.  
BI3.6 Maldan behera egin beharreko ibilbidea atzerantz egiten da, maldaren gainean norabidea aldatu gabe. 
BI3.7 Orga behar bezalako ikuspenarekin maneiatzen da, eta, baldintza egokirik izan ezean, atzerantz mugitzen 
da, ohartarazteko seinale akustikoak eta argi-seinaleak erabiliz. 
BI3.8 Debekatuta dago, erabat, operadoreak pertsonak garraiatzea orga gainean. 
BI3.9 Orgak esleitutako eta baimendutako eremuetan aparkatzen dira, pizteko giltza kentzen da eta eskuzko 
galgari eragiten zaio. 

LB4: Mantentze-orga automotorren edo esku-trakziokoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, horiek erabiltzeko 
ezarritako gutxieneko segurtasun- eta osasun-neurriak betetzen direla ziurtatuz. 

BI4.1 Segurtasunez gidatu eta manipulatzeko ezarritako elementuak, hala nola balaztak, pneumatikoen egoera, 
jasotze-sistema, likido hidraulikoaren edo erregaiaren ihesik eza, seinale akustikoak eta argi-seinaleak eta abar, 
ezarritako aldietan aztertzen dira. 
BI4.2 Operadoreak ezagutu egin behar ditu ekipoa segurtasunez erabiltzeko haren eraikuntza-baldintzei buruzko 
indarreko legerian ezarritako azterketa teknikoak, bere jarduera-eremuaren arabera, eta azterketa horien ez 
betetzeak jakinarazi egiten dira, berehala zuzendu ahal izateko. 
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BI4.3 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira, enpresak ezarritako prozedurak eta dokumentazio teknikoa 
kontuan hartuz. 
BI4.4 Matxura bat detektatzen bada, eta, bereziki, funtzionamendu eta maneiu seguruari eragiten badio, ekipoa 
gelditu egin behar da, eta goragoko arduradunari jakinarazi behar zaio, konpontzeko. 

LB5: Material eta produktuen zamalanak egitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek 
gainbegiratuta. 

BI5.1 Entregatu edo jaso beharreko kopuruak egiaztatzen dira, entrega- edo harrera-albaranaren arabera, 
hurrenez hurren. 
BI5.2 Salgaiak bitarteko egokiak erabiliz manipulatzen dira, aldaketak edo kalteak saihesteko. 
BI5.3 Karga-unitate bakoitzean, salgaia babesten duten bilgarri, ontzi edo edukiontziak egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta egoera txarraren edo hausturen ondoriozko lermak arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI5.4 Kargak kanpoko garraiobideetan jartzen dira, haien segurtasuna ziurtatuz, eta jasotako argibideen arabera 
kokatzen dira barrualdean. 

LB6: Lehengaiak eta materialak garraiatzea eta produkzio-lineak horietaz hornitzea, eta produkzio-prozesuetan 
sortutako hondakinak xede horretarako aurreikusitako eremuetara eramatea. 

BI6.1 Material, osagai edo hornigaien irteerako/entregako agindua ezarritako prozeduren arabera jasotzen da, eta 
interpretatu egiten da, material, osagai edo hornigaiak jasotako argibideei jarraikiz prestatzeko. 
BI6.2 Lehengaiak ezarritako bitartekoak erabiliz garraiatzen dira, horretarako baimendutako eremuetan, behar den 
moduan eta aurreikusitako unean, produkzioan disfuntziorik ez eragiteko. 
BI6.3 Sortutako hondakinak aldez aurreko baimenarekin garraiatzen dira, eta baimen horrek adierazi behar du 
hondakin horiei, hala badagokie, ingurumenaren kutsadura edo osasun-arriskuak saihesteko tratamendu egokia 
ezarri zaiela. 
BI6.4 Sortutako hondakinak segurtasunez garraiatzen dira, eta aurreikusitako toki edo eremuetan uzten dira, 
ingurumena ez kutsatzeko. 

LB7: Langileen lan- eta osasun-arriskuak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea. 
BI7.1 Laneko arriskuak prebenitzeko planaren arabera hala behar duten jardueretan, eskatutako norbera 
babesteko ekipoak erabiltzen dira. 
BI7.2 Karga-unitateen eskuzko manipulazioak gai horren inguruan ezarritako neurriak betetzen ditu, bizkarrean eta 
gerrian traumatismoak izateko arriskua saihesteko, besteak beste. 
BI7.3 Babes-ekipamenduek erabiltzeko egoera ezin hobean egon behar dute une oro. 
BI7.4 Orgak gidatzean eta kargak manipulatzean, betiere kontuan hartu behar da eragiketa horiek arriskugarriak 
izan daitezkeela hirugarrenentzat. 
BI7.5 Orgak aparkatzeko eremuek seinaleztatuta egon behar dute, gidatzeko arriskua ekar dezakeen materialik 
edo elementurik gabe. 

LB8: Izakinen kontrolean laguntzea, egiten duen karga-mugimenduari buruzko informazioaren berri emanez. 
BI8.1 Transmititzen den informazioak zehaztasunez jasotzen ditu manipulatutako karga-unitateak. 
BI8.2 Datuei buruzko informazioa modu digitalean transmititzen da, ekipamendu eramangarrien bitartez edo 
enpresak ezarritako idatzizko euskarrian. 
BI8.3 Sortutako informazioa arduradunak ezarritako unean ematen da, edo enpresaren arauei jarraikiz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Mantentze-lanetarako orga automotorrak, elektrikoak edo termikoak, beharrezkoa den karga-ahalmen izendatua 
dutenak. Eskorgak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. 
Edukiontziak eta paletak. Kargen tipologiara egokitutako apalategiak. Hainbat jatorri eta ezaugarritako salgaiak. 

Produktuak eta emaitzak 
Manipulatu, garraiatu, estibatu edo pilatutako karga-unitateak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Gutxieneko segurtasun- eta osasun-neurriak ezarriz, laneko arriskuak prebenitzeko legea garatzen duen 
araudia. Karga eskuz manipulatzeari eta mantentze-lanetarako orga automotorrei buruzko erregelamenduak onartzen 
dituzten ministerio-aginduak. Produktuen zamalanetarako, garraiorako eta/edo barne-hornikuntzarako aginduak. 
Materialak eta produktuak kodetzea. UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak edo bestelako 
erakunde publiko edo pribatuek emandako dokumentazioa. Sortutakoa: Idatzizko eta euskarri digitaleko dokumentuak, 
material eta produktuen mugimendua eta garraioa kontrolatzeko. 
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4. gaitasun-atala 
KARGAK ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN MANIPULATZEA 

 

Kodea: UC0637_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Materialak eta produktuak mugitzeko aginduak interpretatzea, material eta produktu horiek hartzeko, biltegiratzeko, 
eraldatzeko edo bidaltzeko edo fluxu logistikoko beste edozein mugimendu egiteko. 

BI1.1 Mugitzekoak diren material eta produktuak identifikatu behar dira, eta idatziz edo ahoz jasotako aginduetan 
ezarritakoarekin bat datozela egiaztatu behar da. 
BI1.2 Material edo produktuek kalitateari, pisuari eta eskatutako neurriei buruzko espezifikazioak betetzen dituztela 
egiaztatu behar da, eta, desadostasunak agertzen badira, zerbitzuaren arduradunari jakinarazi behar zaio.  
BI1.3 Mugitu beharreko kargak zubi-garabiak edo polipastoak karga-puntu bakoitzerako onartutako gehienezko 
ahalmena gainditzen ez duela egiaztatu behar da.  
BI1.4 Kargako lanabes edo osagarriak material edo produktuen ezaugarrien eta haien helmugen arabera 
hautatzen dira, ezarritako arauei jarraikiz.  

LB2: Material eta produktuen zamalanetako eragiketak haiek segurtasunez manipulatzeko moduan egitea, haien 
ezaugarrietara egokitutako lanabes eta osagarriak erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI2.1 Kargako osagarri eta lanabesak protokoloaren arabera erabiltzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko arauei 
jarraikiz. 
BI2.2 Euspen-puntuak zehazten dira ezarritako protokoloen arabera, produktuan edo bilgarrian adierazitako 
argibideen arabera edo eslingaren euspenak osatutako angeluaren arabera. 
BI2.3 Kargaren aurreko eragiketan, salgaia kokatzen da salgaiaren ezaugarrien arabera eta/edo helmugako 
kokapenaren arabera.  
BI2.4 Salgaia jasotzeko, zubi-garabia edo polipastoa salgaiaren bertikalean jartzen da, kargaren arrastea edo 
trakzio inklinatua saihesteko.  
BI2.5 Karga ongi uzten da esleitutako helmugan, eta, jarraian, egonkor dagoela egiaztatzen da eta eusteko 
beharrezko eragiketak egiten dira, ezarritako prozeduren arabera, ingurumena babesteko eta segurtasuneko 
arauei jarraikiz.  
BI2.6 Lanabesak kargatik bereizi eta dagokien tokian ongi kokatzen dira, ezarritako prozedurari jarraikiz eta 
segurtasun-arauak betez.  
BI2.7 Zubi-garabi edo polipastoan karga eskuz zintzilikatzeko edo jaisteko eragiketak haren zuzeneko edo 
zeharkako kontrola galdu gabe egin behar dira. 

LB3: Zubi-garabia edo polipastoa maneiatzea, materialak eta produktuak mugituz horiek hartzeko, biltegiratzeko, 
eraldatzeko edo bidaltzeko, jasotako jarraibideei eta ezarritako prozedurei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek 
gainbegiratuta.  

BI3.1 Salgaia pixka bat jasotzen da, eta berehala jaisten da, poliki-poliki, baldin eta ongi egonkortuta edo eutsita ez 
badago.  
BI3.2 Karga modu uniformean mugitu behar da, kulunkatu gabe eta ahalik eta altuerarik txikienean. 
BI3.3 Karga mugitzean, materialaren masa eta desplazamenduaren abiadura hartu behar dira kontuan, 
maniobraren hasieran eta amaieran bereziki.  
BI3.4 Ibilgailu edo atoi batetik zamalan-eragiketak egitean, arreta berezia jarri behar da, eta egiaztatu behar da 
ibilgailua irmotua eta balazta jarrita dagoela eta gidaria ez dagoela ibilgailuaren kabinan. 
BI3.5 Produktuak mugitzen dira ezarritako ibilbideei jarraikiz eta horretarako erreserbatutako eremuaren barruan. 
BI3.6 Egiaztatu behar da zubi-garabien eta polipastoen pasabide seinaleztatuetan ez dagoela ez objekturik ez 
pertsonarik, istripuak saihesteko. 
BI3.7 Egiaztatu behar da kargen mugimenduak ez diela eragiten une berean kargak manipulatzeko erabiltzen ari 
diren beste bitarteko batzuei. 
BI3.8 Kargak mugitzeko, makinaren eskuliburuan agindutakoa bete eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatu 
behar dira, karga zintzilikatuak une oro zainduz.  
BI3.9 Gauez edo ikuspen txikiarekin egindako mugitze-eragiketetan, argiztapen-sistemak egin beharreko 
zereginetarako egokiak direla egiaztatu behar da. 
BI3.10 Eragiketa langile laguntzaile baten laguntzarekin egiten da, ezarritako seinale-sistema baten bitartez, baldin 
eta kargaren ibilbidearen zati bat ezin bada ikusi ez zuzenean ez gailu osagarrien bitartez. 
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BI3.11 Salgai bat aldi berean zubi-garabi batez eta beste karga-elementu batez manipulatzeko eragiketak berariaz 
ezarritako prozedura espezifikoari jarraikiz egiten dira, eta horretarako izendatutako gainbegiratzailearen aurrean. 
BI3.12 Salgaien eta produktuen mugimenduari buruzko informazioa dagozkion parte edo agiri teknikoetan jasotzen 
da, eta zehaztasunez eta behar den garaian transmititzen da, zehaztutako prozedurei jarraikiz, prozesuaren 
kontrolean laguntzeko. 

LB4: Zubi-garabiaren eta polipastoaren lehen mailako mantentze-lanak egitea, haren funtzionamendu ezin hobea 
ziurtatzeko, aplikatu beharreko laneko zein ingurumeneko arriskuen prebentzio-neurriak betez.  

BI4.1 Garabiko elementu nagusien egoera begiz egiaztatzen da, martxan jarri aurretik, eta aurkitutako anomaliak 
arduradunari jakinarazi eta, beharrezkotzat jotzen bada, garabia geldiarazi egiten da, seinale egokiak jarrita.  
BI4.2 Lanaren hasieran, balaztak, larrialdietan gelditzeko gailuak, ibiltarte-amaierak, gizaki hilaren sistema, kable 
eta kateak, eusteko eta desplazatzeko errailak, kontrolak eta etengailuak funtzionamendu-egoera ezin hobean 
daudela egiaztatzen da.  
BI4.3 Mantentze-lanetako eragiketak egiteko, garabiak hutsik egon behar du, geldirik eta deskonektatuta, eta 
bermatu behar da ezin dela inor sartu konexio-gailuetara.  
BI4.4 Garbitzeko, koipeztatzeko eta mailak egiaztatzeko eragiketak mantentze-lanei buruzko planean 
aurreikusitako maiztasunaz egiten dira, kontsumigarri eta erreminta egokiak erabiliz eta fabrikatzailearen argibideei 
eta enpresaren argibide teknikoei jarraikiz. 
BI4.5 Lurretik egin ezin daitezkeen mantentze-lanak plataforma baten gainean egiten dira, edo altueran lan egiteko 
bestelako bitarteko egoki eta seguruak erabiliz. 
BI4.6 Jasotzeko lanabes eta osagarriak egoera onean daudela egiaztatu behar da, baita ongi identifikatuta eta 
zehaztuta daudela ere, eta baldintza horiek betetzen ez dituztenak alde batera utzi behar dira.  
BI4.7 Jasotzeko lanabes eta osagarriak fabrikatzaileak ezarritako baldintzetan biltegiratzen dira, ez hondatzeko. 
BI4.8 Mantentze-lanetako parteak ongi bete behar dira, gertatutako gorabeherak idatziz, eta irregulartasunak 
zerbitzuaren eta/edo mantentze-lanen arduradunari jakinarazi behar zaizkio.  

LB5: Laneko arriskuak eta material eta ekipoen kalteak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea. 
BI5.1 Zubi-garabia edo polipastoa maneiatzeko, agindutako norbera babesteko ekipoak erabili behar dira une oro, 
seinale akustiko eta optikoen funtzionamendu egokia egiaztatuz eta ikuspena nahikoa dela bermatuz. 
BI5.2 Debekatuta dago zubi-garabi edo polipastoan pertsonak garraiatzea, eta debeku hori une oro bete behar da. 
BI5.3 Aire zabaleko lanak eten egiten dira baldin eta eguraldiak arriskuan jartzen badu langile eta ekipamenduen 
segurtasuna. 
BI5.4 Kakoa jaso egiten da behin egin beharreko lanak amaitu ondoren edo kargarik gabe jarduten denean, 
pertsona eta objektuekiko talkak saihesteko. 
BI5.5 Egiaztatu behar da jardun-eremuetako seinaleak arauetan ezarritakoarekin bat datozela eta egoera ezin 
hobean daudela. 
BI5.6 Produktu toxiko eta arriskutsuak manipulatzeko, laneko nahiz ingurumeneko arriskuen prebentzioari 
dagokionez kasu horietarako ezarritako espezifikazioak bete behar dira. 
BI5.7 Arrisku espezifikoak dituzten ingurune berezietan, zubi-garabietako eragiketak kasu horietan aplikatu 
beharreko araudia betez egiten dira, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko. 
 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Zubi-garabia, portiko-erako zubi-garabia, polipastoa, garabi-besoa, errail bakarrekoa. Datuak transmititzeko ekipamendu 
eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. Eslingak, kakoak, girgiluak, bentosak, matxardak, sareak, 
olanak, kableak, kateak, sokak, kontainer-ontziak edo spreaderak, palonierak edo eusteko habeak. Edukiontziak eta 
paletak. Babesak. Poleak. 

Produktuak eta emaitzak 
Manipulatutako, banatutako, kargatutako, deskargatutako, lekualdatutako, biltegiratutako, estibatutako edo pilatutako 
karga-unitateak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia, honako hauei dagokiena: kargen mugimendua, lan-
ekipamenduen erabilera, norbera babesteko ekipoen erabilera, seinaleak eta lantokiaren ordena eta txukuntasuna. 
Enpresaren arriskuen azterketari eta ebaluazioari buruzko dokumentua eta, hala badagokio, segurtasunari eta osasunari 
buruzkoa. Fabrikatzailearen argibide-eskuliburuak. Enpresaren mantentze-lanen plana. Prozedura orokorrak eta 
eragiketa espezifikoetarako prozedurak. Lan-aginduak. Materialak eta produktuak kodetzea. Garabi eta jasogailuei 



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

18

buruzko UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak edo bestelako erakunde publiko edo 
pribatuek emandako dokumentazioa. Sortutakoa: Idatzizko eta euskarri digitaleko dokumentuak, material eta produktuen 
mugimendua eta garraioa kontrolatzeko. Mantentze-lanen parteak. Gorabeheren parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
EHUN-MATERIALAK, ETA EHUNAK HOBETZEKO PROZESU 

OSAGARRIAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

EHUNAK HOBETZEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN 

  
4. prestakuntza-modulua:  

KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN 

 
5. prestakuntza-modulua:  

EHUNAK HOBETZEKO ERAGIKETA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 

5 
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1. prestakuntza-modulua:  
EHUN-MATERIALAK, ETA EHUNAK HOBETZEKO PROZESU 
OSAGARRIAK 
 

Kodea: MF1230_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1230_1 Ehun-materialak eta ehun-gaiak aurkitzea eta egiaztatzea, sortak 

osatzeko. 
 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ehun-zuntz mota ezberdinak bereiztea, prozedura errazen bidez eta erreferentziazko laginetan oinarrituz, hobetzeko. 
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.  
EI1.5 Benetako laginetan oinarrituz, zuntz kimikoak merkaturatzeko modu ezberdinak bereiztea, hala nola floka, hari 
jarraitua, multifilamentu testuraduna, kablea, orrazteko zinta, etab. 

A2: Ehun-produktuek —floka, hariak, ehundu gabeko oihalak eta jantziak— ibilbide-orrian zehaztutako sorta eta fabrikazio-
prozesuekiko dituzten ezaugarriak identifikatzea. 

EI2.1 Hari-mota ezberdinak zerrendatzea, haien ezaugarriak deskribatzea eta benetako laginen artean ezagutzea. 
EI2.2 Iruteko prozesu nagusiak ezagutzea. 
EI2.3 Harien ezaugarriak zehaztea, itxuraren eta proba errazen bidez. 
EI2.4 Benetako laginen artean, zulo-brodatuzko ehun-mota nagusiak ezagutzea, aurkia eta ifrentzua identifikatzea eta 
ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.5 Zulo-brodatuzko ehunen fabrikazioan erabiltzen diren lotura nagusiak ezagutzea. 
EI2.6 Ehungintzako prozesuaren etapa nagusiak eta ehungailu-motak ezagutzea. 
EI2.7 Zulo-brodatuzko ehunen ezaugarri nagusiak zehaztea, itxuraren eta proba errazen bidez. 
EI2.8 Benetako laginen artean, puntuzko ehun-mota nagusiak ezagutzea, aurkia eta ifrentzua identifikatzea eta 
ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.9 Puntuzko ehunen fabrikazio-prozesuak eta erabiltzen diren makinak ezagutzea, eta puntuzko ehunak egiteko 
modu ezberdinak zerrendatzea. 
EI2.10 Puntuzko ehunen ezaugarri nagusiak zehaztea, itxuraren eta proba errazen bidez. 
EI2.11 Benetako laginetan oinarrituz, ez-ehunen mota nagusiak zerrendatzea eta ezagutzea, aurkia eta ifrentzua 
identifikatzea eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.12 Ez-ehunak egiteko prozesuak eta erabiltzen diren makinak ezagutzea, lortutako emaitzetan oinarrituz. 
EI2.13 Ez-ehunen ezaugarriak zehaztea, itxuraren eta proba errazen bidez. 

A3: Ehunak hobetzeko tratamenduak —prestatzea, zuritzea, tindatzea, estanpazioa eta akabera— eta ehun-produktuei 
ematen dizkieten ezaugarriak eta itxura erlazionatzea. 

EI3.1 Ehunak hobetzeko etapak zerrendatzea —prestatzea, zuritzea, tindatzea, estanpazioa eta akabera—, eta hariak 
eta ehunak hobetzeko prozesuen eskemetan ezagutzea. 
EI3.2 Hari eta ehunei egiten zaizkien prestatze-eragiketak xehatzea, eta deskribatzea eragiketa horien helburua, nola 
aldarazten dituzten hari eta ehunen itxura eta ezaugarriak eta akats nagusiak. 
EI3.3 Hari eta ehunei egiten zaizkien zuritze-motak zehaztea, eta deskribatzea nola aldarazten dituzten haien itxura eta 
ezaugarriak, baita eragiketa horretan ager daitezkeen akatsak ere. 
EI3.4 Deskribatzea agortzez eta fulardatzez tindatzeko prozesuak, horien oinarria, tindatze-prozesuen etapak, akatsak 
eta akats horiek detektatzeko irizpide nagusiak. 
EI3.5 Ehun estanpatuen ezaugarri diren faktore nagusiak ezagutzea: kolorearen berdintasuna, profilaketa, bat etortzea, 
kolore-kopurua, estanpazioaren barneratzea, etab. 
EI3.6 Azaltzea aprestu- eta akabera-eragiketa nagusiak, nola aldarazten dituzten ehunen itxura eta ezaugarriak eta 
akats nagusiak. 
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EI3.7 Zehaztea ehunei egiten zaizkien aprestu nagusiak, horien helburua eta nola aldarazten dituzten ehunen itxura eta 
ezaugarriak. 

A4: Ehunak hobetzeko prozesuan erabilitako produktu kimiko eta disoluzioak manipulatzea, segurtasun eta ingurumeneko 
neurriak betez une oro. 

EI4.1 Ehunak hobetzeko prozesuetan erabilitako produktu kimiko eta disoluzioen manipulazioa eta biltegiratzea azaltzea. 
EI4.2 Produktu kimiko eta disoluzioen kontserbazioa deskribatzea, baita edukiontzi edo bilgarrien egoera egokia ere. 
EI4.3 Edukiontzi edo bilgarrien identifikazio-etiketek izan behar duten informazioa interpretatzea, kontsumo-aginduari eta 
ehunak hobetzeko prozesuen ingurumen-babesari buruzkoak. 
EI4.4 Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak —produktu kimikoen eta disoluzioen 
manipulazioari lotuak— adieraztea. 

A5: Ehun-gaien eta produktu kimikoen mugimendua azaltzea, eta erlazionatzea ehuna hobetzeko enpresen stockaren 
kudeaketa, barne-trazabilitate eta ibilbide-orriekin. 

EI5.1 Ehun-materialen sorten edukia jasotzen duten fitxetan bildutako informazioa interpretatzea. 
EI5.2 Erlazionatzea, batetik, ehun-produktuak aurkeztu eta biltzeko modu ezberdinak, eta, bestetik, biltegiratze eta 
garraioan kontuan izan beharreko eskakizun eta zaintzak. 
EI5.3 Produktu kimikoak aurkezteko modu ezberdinak azaltzea, eta biltegiratze eta garraioan kontuan izan beharreko 
eskakizun eta zaintzekin erlazionatzea. 
EI5.4 Sortak erregistratzeko modu ezberdinak identifikatzea, baita ehun-produktuaren trazabilitatea bermatzeko 
xehetasunak ere. 
EI5.5 Stocken kudeaketarekin lotutako oinarrizko eragiketak deskribatzea. 
EI5.6 Kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak daudela, ehun-material eta produktu kimikoen 
mugimenduen erregistroa egitea, espezifikazio teknikoak erantsiz: 

- Ohiko tresnak edo tresna informatikoak erabiltzea. 
- Produkzio-aginduak interpretatzea. 
- Ehun-material eta produktu kimikoek prozesuetan zehar izandako mugimenduei buruzko informazioa 

erregistratzea. 
- Sarrerako ehun-materialen eta amaitutakoen aurkezpen-moduak idaztea. 
- Egindako zamalan-eragiketak erregistratzea. 
- Biltegiratze- eta bidalketa-mugimenduen dokumentuak betetzea. 

Edukiak: 
1.  Ehun-zuntz, hari eta ehunak ezagutzea, hobetzeko. 

- Ehun-zuntzen sailkapena eta propietateak. 

• Jatorri naturaleko ehun-zuntzak. 

• Zuntz natural nagusien jatorria eta lorpena. 

• Polimero naturalen ehun-zuntz kimikoak. 

• Polimero naturalen ehun-zuntz kimikoak. 
- Ehun-zuntzak identifikatzea, prozedura errazak erabiliz. 

• Zuntz-luzera. 

• Errekuntzaren aurreko jokabidea. 
- Harien ezaugarriak: 

• Hari-tituluak. 

• Lortzeko prozedura. 

• Harien parametroak: erregulartasuna, erresistentzia, biloak, etab. 
- Zulo-brodatuko eta puntuzko ehunen eta ehundu gabeko oihalen ezaugarriak. 

• Lodiera, zurruntasuna, erortzea, elastikotasuna, zabalera eta pisua/m2. 

• Zulo-brodatuzko eta puntuzko ehunen lotura nagusiak. 

• Ehunen aurkia eta ifrentzua.  

• Ehundu gabeko oihal mota nagusiak. Aurkia eta ifrentzua. Lodiera, zurruntasuna, erortzea, elastikotasuna, 
zabalera eta pisua/m2. 

• Ehunak lortzearen oinarria. 

2.  Ehunak hobetzeko tratamenduak. 
- Fabrikazio-aginduak. 
- Prestatze- eta zuritze-prozesuen helburua eta oinarria. 

• Gaseztatze-prozesua. 
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• Kolagabetze-prozesua. 

• Gordingabetu, koipegabetu eta garbitzeko prozesua. 

• Zuritze kimiko eta optikoaren prozesua. 

• Ehun-produktuei erantsitako ezaugarri eta propietateak. 
- Tindatze- eta estanpazio-prozesuen helburua eta oinarria. 

• Tindatze-prozesua. 

• Estanpazio-prozesua. 

• Ehun-produktuei erantsitako ezaugarri eta propietateak. 
- Aprestu- eta akabera-prozesuen helburua eta oinarria. 

• Aprestu-prozesua. 

• Akabera-prozesua. 

• Laginak ukimenaren bidez gainbegiratzea. 

• Ehun-produktuei erantsitako ezaugarri eta propietateak. 

3.  Ehun-materialen sortak osatzea, hobetzeko.  
- Sortak identifikatzeko kodeak. 
- Sortak: kopurua, neurriak, bolumena eta pisua. 
- Ehun-gaiak neurtzeko eta pisatzeko teknikak. 
- Sorten formak, edukieraren eta makinen formaren arabera. 

• Orgetan aurkeztea. 

• Ehunak zabaletara tolesteko gailuetan aurkeztea. 

4.  Ehun-gaiak merkatuan aurkeztea eta biltegiratzea.  
- Ehun-gaien identifikazioa: erreferentzia-etiketen edukia. 
- Aurkezteko moduak eta paketatzea. 

• Hariak matazetan. 

• Hariak hariletan. 

• Zabaletarako biribilkian bildutako ehunak. 

• Zintzilikatutako jantziak. 

• Poltsetan gordetako jantziak. 
- Manipulazio- eta kontserbazio-arauak. 
- Biltegiratze- eta bidalketa-prozesuen kondizio hoberenak. 
- Ehun-hobekuntzaren trazabilitatea. 

5.  Segurtasuna eta ingurumen-babesa ehunak hobetzeko prozesuetan.  
- Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa ehunak hobetzeko prozesuetan. 
- Ehunak hobetzeko, produktu kimiko eta disoluzioak erabiltzea. 

• Disoluzio eta produktu kimikoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko arauak. 

• Sakabanatze eta emultsioen bereizketen detekzioa. 

• Edukiontzi edo bilgarrien etiketek izan beharreko informazioa.  

• Biltegiratzeko erak eta edukiontzi-motak. 
- Norbera babesteko ekipo espezifikoak. 
- Sektoreari dagozkion kalitate eta ingurumen-segurtasuneko arauak, autonomikoak, estatukoak eta nazioartekoak.  
- Larrialdi-simulazioak sektoreko enpresetan. 

 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
EHUNAK HOBETZEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 
 

Kodea: MF1231_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1231_1 Ehunak hobetzeko makinetan garbitasun-eragiketak egitea, eta 

zamalanetan eta mantentze-lanetan laguntzea. 
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Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ehunak hobetzeko prozesuan parte hartzen duten makina eta osagarriak garbitzea, berriz erabiltzeko moduan uzteko.  
EI1.1 Ehunak hobetzeko prozesuan —prestatzea, zuritzea, tindatzea, estanpatzea, akabera— erabiltzen diren 
makinetan aplikatzen diren garbitasun-prozedurak azaltzea,baita segurtasuneko eta ingurumen-prebentzioko arauak 
betetzeko hartu beharreko neurriak ere. 
EI1.2 Produktu kimikoekin eta disolbagarriekin lan egin duten makinak garbitzeko hartu beharreko neurriak deskribatzea, 
horien toxikotasuna eta arriskua kontuan hartuz. 
EI1.3 Ehunak hobetzeko makinak garbitzeko eskuzko ekipo eta garbitasun-moduluak ezagutzea, eta bata edo bestea 
erabiltzeak dituen abantailak eta ur eta produktuen kontsumoa txikitzeko neurriak azaltzea. 
EI1.4 Azaltzea nola egiaztatu behar den, garbitu ondoren, ez dagoela makina azkenekoz erabili zeneko produktu 
kimikoen hondarrik, eta, hartara, berriz erabiltzeko moduan uztea. 
EI1.5 Ezaugarriak ondo zehaztuak dituen kasu praktiko batetik abiatuz, ehunak hobetzeko makina bat garbitzea: 

- Makina erabat hutsik dagoela egiaztatzea. 
- Makina hustea, bainuaren hondakinik gera ez dadin, prozesu fisiko-kimikoa izan bada. 
- Garbitasun-ekipoa eta beharrezko produktuak prestatzea. 
- Garbitasun automatikoaren kasuan, makina zaintzea. 
- Makina garbitzea, ahalik eta ur eta produktu gutxien kontsumituz. 
- Aurreko prozesuetako produkturik ez dagoela egiaztatzea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea.  

A2: Ehunak hobetzeko makinen oinarrizko mantentze-lanetarako teknikak aplikatzea prestatze, tindatze, estanpatze, aprestu 
eta akaberaren faseetan, prozesuan akatsik gerta ez dadin. 

EI2.1 Makinen mantentze-lanetarako oinarrizko eragiketak azaltzea, mantentze-lanei eta funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuei jarraikiz. 
EI2.2 Makina eta erremintak deskribatzea eta sailkatzea, ehun-gaien prestatze, tindatze, estanpatze, aprestu eta 
akaberako prozesurako eskaintzen dituzten prestazioen arabera. 
EI2.3 Ehunak hobetzeko makina bat prestatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala: 

- Ondoko hauek egitea, ohiko prozedura eta teknikak erabiliz: muntatzea eta desmuntatzea; lubrifikazioa eta 
garbiketa; erregulazioa, doikuntza eta programazioa. 

- Ehunak hobetzeko makinen pieza eta elementuetan akats sinpleak konpontzea, haien higadura edo haustura 
baloratuz eta horiek eragin dituzten kausa edo faktoreak identifikatuz. 

- Arduraz, metodo bat erabiliz eta makina-motari egokituz prestatzea, segurtasun-neurriak betez. 

A3: Ehun-gaiak prestatzea eta oinarrizko eragiketak egitea prestatze-makinetan.  
EI3.1 Ehun-gaiek jasaten dituzten prestatze-eragiketak ezagutzea —gaseztatzea, kolagabetzea, mertzerizatzea, 
koipegabetzea, bolatzea, ikaztea, termofinkatzea, zuritzea, garbitzea, xukatzea, lehortzea—, eta haien ehun-zuntzekin 
erlazionatzea. 
EI3.2 Ehun-gaiak prestatzeko eragiketak eta horiek hari eta ehunetan eragiten dituzten itxura eta ezaugarrien 
aldaketekin erlazionatzea. 
EI3.3 Prestatze- eta/edo zuritze-prozesua eta ehun-gaian esperotako emaitza erlazionatzea. 
EI3.4 Prestatzeko makina, haren osagai nagusiak, funtzionamenduaren oinarria, zamalanetarako gailuak eta garbitasun 
eta mantentze-lanen eragiketak deskribatzea. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, makina etenak erabiliz hariak, ehunak 
eta/edo jantziak prestatzeko oinarrizko eragiketak egitea: 

- Tratatu beharreko gaia hautatutako makinan kargatzea. 
- Dagokion eragiketa egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Hala badagokio, disoluzioak erantsi direla egiaztatzea. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, makina jarraituak erabiliz ehunak eta 
ehundu gabeko oihalak prestatzeko oinarrizko eragiketak egitea: 

- Ehuna prestatzea eta dagokion gailuan kokatzea. 
- Ehunaren burua makinan dagoen ehunaren isatsera jostea. 
- Eragiketa hasi aurretik, makinaren karga egokia dela egiaztatzea. 
- Hala badagokio, disoluzioak erantsi direla egiaztatzea. 
- Prestatze-eragiketa egiten den bitartean makina zaintzea. 
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- Eragiketa amaitzean, ehunaren burua irteerako gailuan jartzea. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A4: Ehun-gaiak tindatzeko tratamenduak egiteko teknikak aplikatzea, eta oinarrizko eragiketak egitea tindatze-makinetan.  
EI4.1 Ondoko hauek azaltzea: koloratzailearen kontzeptua, agortze bidezko tindatzeen oinarria eta eragiketan eragina 
duten faktore nagusiak. 
EI4.2 Agortze bidezko tindatzeek ondoren jasaten dituzten tratamendu ezberdinak eta horien helburuak erlazionatzea 
EI4.3 Eskematik abiatuz, ondoko hauek azaltzea: agortzez tindatzeko makinak, funtzionamenduaren oinarria eta 
zamalanetarako mekanismoa, hala nola torniketea, autoklabea, overflowa, jiggera eta abar. 
EI4.4 Eskematik abiatuz, fularra eta horren funtzionamenduaren oinarria azaltzea, baita zamalanetarako prozedurak ere. 
EI4.5 Fulardatze bidezko tindatzeen oinarria eta eragiketan eragina duten faktore nagusiak azaltzea. 
EI4.6 Eskematik abiatuz, ondoko hauek azaltzea: tindatzeko instalazio jarraituen funtzionamendua, ehunaren sarrera eta 
irteerako mekanismoena eta garbitasun eta mantentze-lanena. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, ehun-gaiak tindatzeko oinarrizko 
eragiketak egitea: 

- Tratatu beharreko gaia hautatutako makinan kargatzea. 
- Eragiketa hasi aurretik, makinaren karga egokia dela egiaztatzea. 
- Disoluzioak gehitu direla egiaztatzea. 
- Tindatzea egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Tindatzea amaitzean makina deskargatzea.  
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

EI4.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, tindatzeko oinarrizko eragiketak egitea 
makina jarraituak erabiliz: 

- Ehuna prestatzea eta dagokion gailuan kokatzea. 
- Ehunaren burua makinan dagoen ehunaren isatsera jostea. 
- Disoluzioak gehitu direla egiaztatzea. 
- Tindatzea egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Tindatzea amaitzean, ehunaren burua irteerako gailuan jartzea, husteko. 
- Makina garbitzea, ahalik eta ur eta produktu gutxien kontsumituz. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A5: Ehun-gaiak estanpatzeko teknikak aplikatzea, eta oinarrizko eragiketak egitea estanpazio-makinetan.  
EI5.1 Ehun-gaiak estanpatzeko sistema ezberdinen oinarria azaltzea. 
EI5.2 Eskematik abiatuz, estanpazio-makinak azaltzea —lauki lau bidezkoak, zilindro bidezkoak, transferentziazkoak eta 
digitalak—, baita haien funtzionamendua eta sarrera- eta irteera-mekanismoak ere. 
EI5.3 Ehun estanpatuek jasaten dituzten osteko tratamendu ezberdinen helburua deskribatzea. 
EI5.4 Estanpatzeko makinak garbitzeko eragiketak eta haien mantentze-lanen oinarrizko eragiketak azaltzea. 
EI5.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, oinarrizko eragiketak egitea ehunak 
eta/edo jantziak estanpatzeko makinetan. 

- Ehuna edo jantzia prestatzea eta dagokion gailuan kokatzea. 
- Ehunaren burua makinaren sarrerako gailuan jartzea.  
- Disoluzioak edo koloratzaile-oreak gehitu direla egiaztatzea. 
- Estanpatzeko gailuen doikuntzan parte hartzea. 
- Estanpazioa amaitzean, ehunaren burua irteerako gailuan jartzea. 
- Estanpazioa egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Estanpatzeko makina, gailuak eta erabilitako lanabesak garbitzea. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A6: Ehun-gaien aprestua egiteko tratamenduak aplikatzea, eta oinarrizko eragiketak egitea aprestu-makinetan. 
EI6.1 Ehun-gai ezberdinek jasaten dituzten aprestu-eragiketak ezagutzea —leuntzea, hidrofugoa, olioaren aurkakoa, 
suaren aurkakoa, antiseptikoa, etab.—, baita horien oinarria eta erabilitako produktuak ere. 
EI6.2 Aprestu-produktu motak —leuntzea, hidrofugoa, olioaren aurkakoa, suaren aurkakoa, antiseptikoa, etab.— eta 
horiek ehunetan eragiten dituzten ezaugarriak erlazionatzea. 
EI6.3 Deskribatzea aprestuak agortze bidez aplikatzeko makinak, horien funtzionamendua, zamalan-mekanismoak eta 
garbitasuna eta mantentze-lanak. 
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EI6.4 Aprestuak aplikatzeko instalazio jarraituak deskribatzea, horien funtzionamendua, sarrera- eta irteera-gailuak, 
garbitasuna eta mantentze-lanak, hala nola fularra, lainoztatze-instalazioak eta aparra aplikatzeko instalazioak. 
EI6.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, oinarrizko eragiketak egitea ehunen 
aprestua egiteko makinetan: 

- Ehuna prestatzea eta dagokion gailuan kokatzea. 
- Disoluzioak gehitu direla egiaztatzea. 
- Gailuen bereziak doitzen parte hartzea. 
- Aprestua egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Aprestua egin ondoren, ehunaren biribilkia jasotzea, edo, hala badagokio, ehunaren burua irteerako gailuan 

jartzea tratamendua amaitutakoan. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A7: Ehun-gaien akabera-tratamenduak egiteko teknikak aplikatzea, eta oinarrizko eragiketak egitea akabera-makinetan. 
EI7.1 Ehun-zuntz ezberdinen produktuek jasaten dituzten akabera-eragiketak —kalandratzea, prentsatzea, 
txarrantxatzea, zurriatzea, esmerilatzea, eskuilatzea, lurruneztatzea, etab.— eta horien oinarria ezagutzea.  
EI7.2 Akabera-eragiketak —kalandratzea, prentsatzea, txarrantxatzea, zurriatzea, esmerilatzea, eskuilatzea, 
lurruneztatzea, etab.— eta eragiketa horiek ehunetan eragiten dituzten itxura- eta ezaugarri-aldaketak erlazionatzea. 
EI7.3 Deskribatzea akabera-makinak, haren osagai nagusiak, funtzionamenduaren oinarria, sarrera- eta irteera-gailuak 
eta garbitasun eta mantentze-lanak. 
EI7.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, oinarrizko eragiketak egitea ehunen 
akabera egiteko makinetan: 

- Ehuna prestatzea eta dagokion gailuan kokatzea. 
- Ehunaren burua makinaren sarrerako gailuan jartzea. 
- Makinaren mekanismoak doitzen parte hartzea. 
- Akabera-tratamendua egiten den bitartean makina zaintzea. 
- Akabera amaitzean, ehunaren burua irteerako gailuan jartzea. 
- Makinaren lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A8: Ehunak hobetzeko enpresetan sortutako hondakinak identifikatzea, eta horiek sailkatu, bildu eta biltegiratzeko prozedura 
jarraitzea.  

EI8.1 Ehunak hobetzeko enpresen hondakin ohikoenak azaltzea, baita horiek biltzeko irizpideak ere. 
EI8.2 Ehunak hobetzeko enpresetan, instalazioetan eta erabiltzen diren ekipoetan hondakinak selektiboki bildu eta 
biltegiratzeko prozesua deskribatzea. 
EI8.3 Hondakinak biltzeko instalazio eta ekipoen arrisku nagusiak zerrendatzea, baita lan- eta ingurumen-istripuak 
saihesteko hartu beharreko neurriak ere. 
EI8.4 Deskribatzea ehunak hobetzeko enpresetako hondakin toxiko edo arriskutsuak, horien osasun- eta ingurumen-
arriskuak eta manipulatzean eta produktu horien eta ontzien hondakinak jasotzean hartu beharreko neurriak. 

Edukiak 
1.  Ehun-gaiak prestatzeko eragiketak eta makinak. 

- Kotoia prestatzeko eragiketak: gaseztatzea, kolagabetzea, gordingabetzea, kaustifikatzea, mertzerizatzea, etab.  
- Artilea prestatzeko eragiketak. koipea kentzea, bolatzea, ikaztea, etab.  
- Zuntz kimikoak prestatzea: kolagabetzea, termofinkatzea, etab.  
- Zuritze kimiko eta optikoa. Makina jarraitu eta etenak.  
- Eragiketen oinarri teknologikoa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa eta norbera babesteko ekipoak prestatze-eragiketetan. 

2.  Ehun-gaiak tindatzeko eragiketak eta makinak. 
- Koloratzaileak eta agortzez tindatzeko prozesuak. 
- Koloratzaileen disoluzio-prozedurak, sailkapen-taldearen arabera. 
- Tindatze-makinetan koloratzaileak eta produktu kimiko eta osagarriak dosifikatzeko sistemak. 
- Agortzez tindatzeko makinak. 
- Koloratzaileak eta tindatze-prozesu jarraituak. 
- Fularrean koloratzaileak eta produktu kimiko eta osagarriak dosifikatzeko sistemak. 
- Tindatze-instalazio jarraituen makinak: fularra, lurruneztagailua, garbitzeko eta lehortzeko makinak.  
- Laneko arriskuen prebentzioa eta norbera babesteko ekipoak tindatze-eragiketetan. 
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3.  Ehun-gaiak estanpatzeko eragiketak eta makinak. 
- Estanpatzeko oreak.  
- Estanpazio-motak: lauki lau bidezkoak, zilindro bidezkoak, transferentzia bidezkoak, digitalak eta arropak. 
- Makinak. Motak. 
- Ehun estanpatuen osteko tratamendua:  

• Lehorketa.  

• Lurrunketa.  

• Polimerizazio.  

• Garbiketa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa eta norbera babesteko ekipoak estanpazio-eragiketetan. 

4. Ehun-gaiei aprestua emateko eragiketak eta makinak. 
- Aprestu gehitzaile motak: leuntzea, zurruntasuna, mate-efektua ematekoa, bolak ez ateratzekoa, urraduren 

aurkakoa, etab.  
- Aprestu aldatzaile motak: hidrofugoa, oliofoboa, suaren aurkakoa, orbanen aurkakoa, zimurtezina, iragaztezina, 

etab. 
- Aprestorako espezialitate kimikoak: mikrokapsulatuak eta mikrobioen aurkako produktuak. 
- Ehunak estaltzea eta laminatzea. 
- Makina jarraitu eta etenak.  
- Aprestuak aplikatzeko teknologiak: agortzea, fulardatzea, gutxieneko aplikazioa, aparra, lainoztatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa eta norbera babesteko ekipoak aprestu-eragiketetan. 

5. Ehun-gaien akaberak egiteko eragiketak eta makinak. 
- Akabera-motak: kalandratzea, prentsatzea, txarrantxatzea, zurriatzea, esmerilatzea, eskuilatzea, sanforizatzea, 

dekatizatzea, termofinkatzea, etab.  
- Makinak. Motak. 
- Prozesu bakoitzaren oinarri teknologikoa. 
- Ikuskatzea, paketatzea eta etiketatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa eta norbera babesteko ekipoak akabera-eragiketetan. 

6. Ehunak hobetzeko makinen garbiketa. 
- Ehunak hobetzeko makinen garbiketa-eragiketen ezaugarriak. 
- Garbitzeko eragiketak eta teknikak.  
- Eskuz garbitzeko ekipoak eta automatikoki garbitzeko moduluak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa: 

• Produktuen toxikotasuna.  

• Produktu kimikoen eta disolbagarrien manipulazioa. 
- Makinak garbitzeko kalitate-irizpideak. 

7. Ehunak hobetzeko makinen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Makina eta ekipoen mantentze-lanetarako eskuliburuak. 
- Ohiko prozedura eta teknikak. 
- Muntatze- eta desmuntatze-eragiketak; lubrifikazioa eta garbiketa; erregulazioa, doikuntza eta programazioa. 

8. Ehunak hobetzeko enpresetan sortutako hondakinen kudeaketa. 
- Hondakin-motak. 

• Zaborra eta ehun-gaien hondakinak. 

• Koloratzaileen ontzi eta edukiontzi erabiliak. 

• Edukiontzi erabiliak, produktu kimikoenak eta produktu osagarrien prestakinenak. 
- Jasotzeko moduak. 
- Edukiontzi-motak, eta haien egoera eta mantentze-lanak. 
- Arriskuak eta arreta edukiontziak manipulatu eta jasotzean. 
- Hobekuntzaren ondoriozko ehun-hondakinak. 
- Beste hondakin-mota batzuk. 
- Ehun-hondakinak berriro erabiltzea eta ustiatzea. 
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3. prestakuntza-modulua 
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN 
 

Kodea: MF0432_1 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0432_1 Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea. 

 
Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Materialak eta produktuak zamalanetarako manipulatzeko oinarrizko baldintzak identifikatzea, kontuan hartuz material 
horien ezaugarriak, egoera, kantitateak, babesak eta erabilitako garraiobideak. 

EI1.1 Logistika-fluxuaren barruan kargatu, deskargatu edo lekualdatu beharreko salgaiekin batera eraman beharreko 
dokumentuak edo argibideak ezagutzea. 
EI1.2 Material edo produktuak biltzeko erabilitako bilgarri- eta/edo ontzi-mota ezberdinak zerrendatzea, eta haien 
ezaugarriekin eta kontserbazio-egoerarekin erlazionatzea. 
EI1.3 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak ezagutzea, behar bezala manipulatzeko. 
EI1.4 Barruko eta kanpoko garraiobideak eta horiek erabiltzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea, baita manipulatzen 
dituzten kargekin duten lotura ere. 
EI1.5 Kargak manipulatzeko kasu praktiko batean: 

- Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa ezagutzea eta interpretatzea. 
- Bilgarri- edo ontzi-motaren egokitasuna identifikatzea. 
- Kargak aurreikusitako dimentsioak eta pisua betetzen dituen egiaztatzea, lan-ingurune integralaren arabera. 
- Hautatutako manipulazio-ekipamendua kargarako egokia den aztertzea. 

A2: Paletizazio-motak sailkatzea eta deskribatzea, garraiatu beharreko karga eratzeko moduarekin erlazionatuz. 
EI2.1 Karga-unitateak eratzeko oinarrizko moduak identifikatzea. 
EI2.2 Karga-unitatea eratzeko, bilgarri edo ontziek izan beharreko baldintzak azaltzea. 
EI2.3 Paleta-motak identifikatzea eta sailkatzea, eta horien oinarrizko aplikazioak azaltzea. 
EI2.4 Mobilizatutako kargaren pisu-errendimenduaren aldaketak azaltzea, bolumen erabilgarriaren aprobetxamenduaren 
arabera —produktuen formaren edo haien paketatzearen forma kontuan hartuz—. 
EI2.5 Material eta produktuak manipulatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Emandako informazioa interpretatzea. 
- Kargaren kokapen fisikoa zehaztea. 
- Bilgarriek, ontziek eta material edo produktuek segurtasun-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Hautatutako paleta edo metal-edukiontzi txikia karga-unitatea manipulatzeko eta garraiatzeko egokiena dela 

egiaztatzea, segurtasun-baldintzetan. 

A3: Laneko arriskuak prebenitzeari eta langileen osasunari buruzko araudia interpretatzea eta aplikatzea. 
EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko jarrerak, 
gehiegizko esfortzu errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta bestelakoak. 
EI3.2 Makina automotorrak eta eskuzko trakzio edo bultzadakoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea, hala 
nola: harrapaketak, ebakiak, gehiegizko esfortzuak, jarreraren ondoriozko neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak, 
zarata, gasak eta bestelakoak. 
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipo (NBE) ezberdinak bereiztea. 
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jarduera-neurriak identifikatzea. 
EI3.5 Karga-, garraio- eta deskarga-kasu simulatu batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Norbera babesteko ekipo egokiena identifikatzea. 
- Karga maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea. 
- Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatu edo desestibatzearen eta pilatu edo despilatzearen ondoriozko 

arriskuak identifikatzea. 
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zehaztea. 

A4: Inguruneko seinaleetan eta garraiobideetan erabilitako sinbologia interpretatzea. 
EI4.1 Kargak manipulatzen eta garraiatzen dituzten pertsonen betebehar, eskubide eta jokabide-arauak zerrendatzea. 
EI4.2 Kargari buruzko nahitaezko informazio-seinale eta -plakak identifikatzea, baita orgak eraman beharreko beste 
informazio-sinbolo batzuk ere. 
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EI4.3 Lan-eremu espezifikoak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak identifikatzea eta interpretatzea, baita 
oinezkoentzat gordetakoak eta zirkulazio-bideetan dauden beste batzuk ere, eta barruan manipulatu beharreko kasuetan 
biltegiaren mugen arabera jardutea. 
EI4.4 Orgek eraman beharreko argi- eta soinu-seinaleak identifikatzea, eta dagokien tipologiarekin eta kokapen 
normalizatuarekin erlazionatzea. 

A5: Gidatze segururako aurreikusitako makinen elementuak identifikatzea, baita lehen mailako mantentze-lanak ere. 
EI5.1 Orgei (edo maketei) dagokienez, gidatzeko eta manipulatzeko aginte, sistema eta elementuak interpretatzea, baita 
erregaiaren eta bateria-kargaren mailaren adierazgailuak eta orgaren kontrol-taulan bildutako beste batzuk ere. 
EI5.2 Mantentze-lanen eskuliburuaren argibideen artean, lehen mailako mantentze-lanei dagozkien eragiketak 
interpretatzea. 
EI5.3 Gidatze edo manipulazio seguruari eragiten diotenez, berehala konpontzeko jakinarazi behar diren eta orga 
geraraztea eragin dezaketen anomaliak identifikatzea. 
EI5.4 Orgak anomaliak dituen kasu praktiko batean: 

- Anomaliak detektatzea. 
- Jatorria fabrikazio- edo mantentze-lanetako akatsetan izan dezaketenak identifikatzea. 
- Matxura batzuen konponketek bere erantzukizuna gainditzen ote duten eta dagokionari jakinarazi behar ote 

zaizkion erabakitzea. 
- Bere erantzukizun-mailari dagozkion mantentze-eragiketak egitea. 

A6: Kargak manipulatzea eta/edo orgak gidatzea, material eta produktuen karga-, garraio- eta deskarga-eragiketa 
konbentzionalak eginez, segurtasun-neurriak, arriskuen prebentzioa eta lan-inguruneko seinaleak kontuan izanda. 

EI6.1 Orgak gidatzeko eta maneiatzeko aginteen kokapena, horietako bakoitzak betetzen duen funtzioa eta kontrol-
adierazgailuak finkatzea. 
EI6.2 Oinarrizko orga-motak sailkatzea eta identifikatzea, eta erlazionatzea dagozkien aplikazioekin (garraio horizontala, 
trakziozkoa, bultzadazkoak, masta bertikaleko jasogailua, inklinagarria, etab.) eta karga-ahalmenarekin, kontuan hartuz 
jasotze-garaiera, kargaren grabitate-zentrotik urkilaren orpora dagoen karga edo baliabideen erabilera. 
EI6.3 Kargen egonkortasunerako oinarrizko baldintzak eta maniobran iraultzeko aukerak azaltzea, honako hauekin 
erlazionatuz: 

- Karga eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuak. 
- Orgaren eta manipulatutako kargaren grabitate-zentroak. 
- Lan-zoruaren egoera. 

EI6.4 Orga automotorrak eta eskuzkoak hutsean gidatzea, balaztatzeko, aparkatzeko, atzera-martxako eta maldan 
behera jaisteko maniobrak eginez, eta eragiketa berberak egitea gehienezko karga onargarriarekin. 
EI6.5 Karga-unitateak biltzea, paletaren azpian urkila hondoraino sartuta, eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko 
maniobra egitea, kargaren tamaina eta garaiera errespetatuz ikuspena errazteko. 
EI6.6 Kargadun orga automotorrak eta eskuzkoak gidatzea, orgaren egonkortasuna kontrolatuz eta zirkulazio-seinaleak 
errespetatuz, soinu- edo argi-seinaleak erabiliz beharrezkoa denean eta balaztatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta 
maldan behera jaisteko maniobrak eginez, zirkulazioak eta orgaren deposituak hala eskatzen duenean, segurtasunez 
eta laneko arriskuak saihestuz. 
EI6.7 Kargak manipulatzeko kasu praktiko batean, apalategiek mugatutako korridore bat izanik —orga orekatuaren 
luzerako zabalerakoa—, kargaren luzeran handitua eta 0,4 m-ko segurtasun-marjinarekin: 

- Hirugarren garaieran paletizatutako karga-unitate baten estiba edo desestiba egin behar den tokira hurbiltzeko 
eragiketak egitea. 

- 90º-ko biraketa-maniobra egitea, estibatzeko eta desestibatzeko. 
- Kargarako (edo dagokion desestibarako) albeoloaren aurrean maniobra bakarrean geratzea. 
- Eragiketa egiteko alboko desplazamendua erabiltzea, beharrezkoa bada. 

A7: Lehengaiak eta materialak garraiatzeko eta produkzio-lineak horietaz hornitzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea. 
EI7.1 Karga-unitateak eratzeko lehengai eta produktuak prestatu eta garraiatzeko oinarrizko moduak identifikatzea. 
EI7.2 Karga arriskutsuak (produktu kimiko korrosibo eta sukoiak, osasunerako kaltegarriak, leherkorrak, kutsatzaileak, 
etab.) garraiatzeko eta jasotzeko kasu batean kontuan hartu beharreko oinarrizko neurri gehigarriak zerrendatzea. 
EI7.3 Suteak, eztandak eta ebakuazio-prozedurak dauden kasuetarako ezarritako arauak ezagutzea. 
EI7.4 Orga-motak eta haien ezaugarriak erlazionatzea industria-giro berezietako (lehergai-industriak, industria kimikoa 
eta abar) erabilera-posibilitateekin. 

A8: Karga-mugimenduak sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea. 
EI8.1 Euskarri gisa erabilitako albaran eta formatu arruntenetan bildutako informazio ohikoena deskribatzea. 
EI8.2 Karga-mugimenduen informazioa biltzeko normalean erabiltzen diren euskarri eta ekipamenduen ezaugarri 
nagusiak identifikatzea. 
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EI8.3 Informazioa baliabide digitalen bidez transmititzeko posibilitateak deskribatzea. 
EI8.4 Datuak baliabide digitalen bidez transmititzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarri bat maneiatzea. 
- Egindako zamalan-mugimenduen informazioa transmititzea. 

Edukiak: 
1. Salgaiak manipulatzea eta garraiatzea. 

- Karga eta zerbitzuen barneko logistika-fluxua. Garrantzi sozioekonomikoa. 
- Salgaiak biltegiratzea, hornitzea eta bidaltzea. 
- Salgaien manipulazioari buruzko Europako Erkidegoko eta Espainiako araudia. 
- Salgaien garraioaren inguruko laneko arriskuen prebentzioa eta segurtasun-neurriak. 
- Salgaien barruko eta kanpoko garraiobideak. Oinarrizko baldintzak.  
- Inguruneko sinbologia eta seinaleak, eta garraiobideak: Plakak, informazio-seinale argidunak, akustikoak. 
- Karga-unitatea. Kargen neurketa eta kalkulua. 
- Salgaiekin batera doan dokumentazioa. 
- Karga-mugimenduak sortzen duen dokumentazioa. Bitarteko digitalen bidezko transmisioa. 

2.  Salgaien bilgarriak eta paletizazioa. 
- Bilgarri- eta ontzi-motak. 
- Bilgarriek bete beharreko baldintzak produktuak babesteko. 
- Bilgarriek bete beharreko baldintzak produktuak segurtasunez garraiatzeko. 
- Paletizazio-motak. Aplikazioak salgai-moten arabera. 
- Karga-unitateek bete beharreko baldintzak. 
- Karga arriskutsuekin hartu beharreko neurriak. 

3.  Salgaiak garraiatzeko orgak. 
- Orgen sailkapena, motak eta erabilerak; eskuzkoak eta automotorrak: motor termikoak, motor elektrikoak. 
- Orga-mota ezberdinen elementu nagusiak: 

• Gidatze-elementuak. 

• Orgaren kontrol-adierazgailuak. 

• Orgen seinale akustiko eta bisualak. 
- Oinarrizko mantentze-lanak eta funtzionamendu okerraren adierazleak. 

4.  Orgak maneiatzea eta gidatzea. 
- Ardatz gidaria. 
- Orga baliatzea eta hura jaistea. 
- Atxikipen-sistemak erabiltzea, kabina, segurtasun-uhala. 
- Orga martxan jartzea eta geraraztea.  
- Zirkulazioa: desplazamendu-abiadura, ibilbidea, zoruaren ezaugarriak eta egoera, etab. 
- Maniobrak. Balaztatzea, aparkatzea, atzera-martxa, maldan behera jaistea. 
- Azelerazioak, okerreko maniobrak. 
- Zamalanetako maniobrak. 
- Karga jasotzea. 

 

5.  Salgaien zamalanak. 
- Kargaren egonkortasuna. Orekaren oinarrizko ezagutzak. 
- Palankaren legea. 
- Kargaren grabitate-zentroa. 
- Orgak egonkortasuna galtzea. 
- Zeharkako edo luzetarako iraulketak saihestea.  
- Orga kargatuaren jokabide dinamikoa eta estatikoa. 
- Karga organ oker jartzea. Gainkarga. 
- Salgaiak apalategietan jartzeko moduak. 

 
 
 
 
 
 



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

30

4. prestakuntza-modulua 
KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN 
 

Kodea: MF0637_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0637_1 Kargak zubi-garabi eta polipastoekin manipulatzea. 

 
Iraupena: 30 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zubi-garabi eta polipasto motak sailkatzea eta deskribatzea, baita kargatzeko lanabes eta osagarriak ere, horien 
osagaiak, ezaugarriak eta funtzionamendua definituz. 

EI1.1 Zubi-garabi eta polipasto mota desberdinak identifikatzea, eta bakoitzaren funtsezko aplikazio eta mugak azaltzea. 
EI1.2 Zubi-garabi baten eta polipasto baten osagai nagusiak deskribatzea, horien funtzioa eta ezaugarriak definituz. 
EI1.3 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako lanabesak (eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak edo bestelakoak) 
identifikatzea eta sailkatzea, eta haien aplikazio eta muga nagusiak azaltzea. 
EI1.4 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako osagarriak (bentosak, matxardak edo bestelakoak) ezagutzea, eta haien 
funtzionamendua, aplikazio nagusiak eta mugak deskribatzea. 
EI1.5 Zubi-garabi eta polipastoekin erabilitako markak interpretatzea, baita haien lanabes eta osagarrietan erabilitakoak 
ere.  
EI1.6 Zubi-garabien kontrol- eta aginte-sistemak deskribatzea, eta sakagailu ezberdinak, bakoitzaren funtzioak eta 
kontrol-adierazgailuak identifikatzea. 

A2: Material- eta produktu-mota ezberdinak zamalanetarako manipulatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea, dagozkien 
ezaugarrien, egoeraren eta kantitateen arabera, hautatzeko. 

EI2.1 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak aplikatzea, behar bezala manipulatzeko. 
EI2.2 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak azaltzea, eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuekin eta dagokien 
grabitate-zentroarekin erlazionatuz. 
EI2.3 Paketatzeko eta ontziratzeko erabili ohi diren erak zerrendatzea, baita horiei dagozkien euste-sistemak ere, 
kargatzeko lanabes eta osagarriekin erlazionatuz.  
EI2.4 Material eta produktu toxiko eta arriskutsuentzako normalizatutako marka nagusiak ezagutzea. 
EI2.5 Kargak babesteko neurriak identifikatzea, produktuen mota, forma eta ezaugarriei eta egin beharreko eragiketei 
egokituak. 
EI2.6 Ezaugarri, forma eta pisu desberdinetako kargak manipulatzeko kasu praktiko batean: 

- Pisua kalkulatzea.  
- Grabitate-zentroa kalkulatzea.  
- Baliabide, lanabes eta karga-osagarri egokienak hautatzea.  
- Eslingak aplikatzea, kargaren izaera eta formaren arabera eta eslingaren erresistentziaren arabera.  
- Aukeratutako lanabesaren aplikazioa definitzea. 
- Kargarako egokiak diren babesak hautatzea. 

A3: Zubi-garabi eta polipastoen bidezko karga-mugimenduari buruzko laneko arriskuen prebentzioari dagokion araudia 
identifikatzea, arrisku nagusiak eta hartu beharreko segurtasun- eta prebentzio-neurriak zerrendatuz.  

EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko jarrerak, 
bizkarraldeko eta gerrialdeko gehiegizko esfortzu errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta 
bestelakoak. 
EI3.2 Zubi-garabi eta polipastoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea, hala nola: harrapaketak, kontaktu 
elektrikoak, erorketak, ebaketak, jarreraren ondoriozko neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak eta bestelakoak. 
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipo-motak zerrendatzea. 
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jarduera-neurriak deskribatzea. 
EI3.5 Lan-eremu bereziak, oinezkoentzat gordetakoak eta ibilgailuak igarotzekoak mugatu behar dituzten seinale 
normalizatuak ezagutzea, baita manipulazioko guneetan kokatutako beste seinale batzuk ere.  
EI3.6 Zubi-garabi eta polipastoek eman beharreko argi- eta soinu-seinaleak ezagutzea. 
EI3.7 Behar bezala definitutako karga-, desplazamendu- eta deskarga-kasu simulatu batean: 

- Norbera babesteko ekipo egokiena identifikatzea. 
- Karga maneiatzearen ondoriozko arriskuak adieraztea. 
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- Egoera ezegonkorrean egindako deskarga baten ondoriozko arriskuak adieraztea. 
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zerrendatzea. 
- Lan-eremu espezifikoetan kokatu beharreko derrigorrezko seinaleak aipatzea.  

A4: Kargak manipulatzea eta zubi-garabi eta polipastoekin jardutea, material eta produktuen ohiko karga-, desplazamendu- 
eta deskarga-eragiketak eginez, kontuan hartuz laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta lan-inguruneko seinaleak. 

EI4.1 Logistika-fluxuaren barruan kargatu, lekualdatu eta deskargatu beharreko salgaiekin batera eraman beharreko 
dokumentu edo jarraibideak identifikatu eta interpretatzea. 
EI4.2 Material eta produktuen desplazamendu-eragiketak egitea, zubi-garabiekin eta polipastoekin, hutsean eta karga-
baldintza desberdinetan: 

- Pisu eta bolumen txiki eta handiak. 
- Leku zabal eta txikiak. 
- Distantzia txiki eta ertainak. 

EI4.3 Zamalan-eragiketak egitea salgai- eta produktu-mota desberdinekin eta helburu desberdinetarako: makinak 
elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estiba eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren gainean 
kokatutako kargetara iritsita. 
EI4.4 Kargaren kulunkarengatiko, biraketagatiko edo horien biengatiko arrisku-egoerak identifikatzea, baita kasu horietan 
hartu beharreko neurriak ere.  
EI4.5 Lanak hasteko eta amaitzeko eragiketak egitea zubi-garabi eta polipastoekin. 
EI4.6 Zubi-garabi eta polipastoen berezko segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea, batez ere larrialdiko 
geldialdia, gizaki hilaren sistema, balaztak eta ibiltarte-amaierak. 
EI4.7 Salgai eta produktuen mugimendua jasotzen duten lan-parteak betetzea.  

A5: Zubi-garabi eta polipastoen lehen mailako mantentze-lanen eragiketak aplikatzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen 
prebentziorako neurriak betez. 

EI5.1 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideen artean, lehen mailako mantentze-lanei dagozkien eragiketak 
interpretatzea. 
EI5.2 Zubi-garabiaren edo polipastoaren osagaien egoera begiz egiaztatzea, erabiltzeko ezarritako gutxieneko 
eskakizunak betetzen ote dituzten egiaztatuz.  
EI5.3 Material edo produktuen karga, deskarga edo manipulazio seguruari eragiten dioten eta berehala konpontzeko 
eta/edo garabia gerarazteko zerbitzuaren arduradunari jakinarazi behar zaizkion anomaliak identifikatzea. 
EI5.4 Kargatzeko hainbat lanabes eta osagarriren egoera egiaztatzea, kasu bakoitzean erabiltzeko eskatutako 
gutxieneko ezaugarriak betetzen ote dituzten aztertuta. 
EI5.5 Nibelak garbitzeko, koipeztatzeko eta egiaztatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, bermatuz garabia 
deskonektatuta dagoela eta ezin dela inor sartu konexio-gailuetara. 
EI5.6 Jasotzeko lanabes eta osagarriak biltegiratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, fabrikatzailearen erabilerari eta 
mantentze-lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz. 
EI5.7 Zubi-garabiarekin eta polipastoarekin egindako oinarrizko eragiketei dagozkien mantentze-lanei buruzko zatiak 
betetzea, zehaztutako ereduei jarraikiz. 

Edukiak: 
1. Zubi-garabi eta polipastoak: motak eta ezaugarriak.  

- Karga eta zerbitzuen logistika-fluxua. Dokumentazio teknikoa. Karga-unitatea. 
- Kargen mugimenduaren inguruko laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.  
- Garabi eta jasogailuei buruzko UNE arauak.  
- Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak emandako dokumentazioa. 
- Zubi-garabi eta polipastoak. Sailkapena eta motak. Ezaugarri tekniko nagusiak. Aplikazioak. Ahalmenak eta 

mugak. Kontrol- eta aginte-sistemak: botoitegiaren bidezkoa, urruneko agintea eta ordenagailu osagarriarekin. 
Operadorearen kokapena: kabinan zubi-garabiaren gainean, edo ekipamenduaren oinean. 

- Zubi-garabi eta polipastoen osagai nagusiak. Motor elektrikoa. Jasotzeko sistema. Desplazamendu-sistema. 
Aginte eta kontrolak. 

2. Zubi-garabi eta polipastoen eragiketak  
- Abiaraztea eta gelditzea. Lanaldi-amaiera. Botoitegia maneiatzea eta mugimenduak kontrolatzea. Kargatzeko, 

jasotzeko, desplazatzeko eta deskargatzeko prozedurak, hainbat ezaugarritako material eta produktuekin. 
- Zubi-garabi eta polipastoen eta haien lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanak. 
- Lanabesak: Eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak. 
- Osagarriak: bentosak, matxardak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.  
- Ontziak eta bilgarriak: Edukiontziak, bidoiak eta bestelakoak. Euspen-sistemak. Kargaren babesak. 
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- Karga-motak. Pisu eta bolumenak. Bilgarriko kargaren pisu estimatuaren kalkulua.  
- Kargaren egonkortasuna. Kargaren grabitate-zentroa: funtsezko kontzeptua, eta hura zehazteko metodo sinpleak.  
- Zubi-garabiaren portaera dinamiko eta estatikoa, kargatuta eta deskargatuta: gainkarga, gaizki jarritako karga, 

abiadura handiegia, azelerazioak, balaztatzea, maniobra okerrak. Arrisku-ondorioak: kulunka.  
- Karga-mugimenduaren arrisku nagusiak. Prebentzio-neurri nagusiak. Norbera babesteko ekipoak. Makinen 

segurtasun-gailuak.  
- Sinbolo eta seinale normalizatuak garabi eta polipastoetan eta lan-eremuetan. 
- Segurtasuna maneiuan: karga kargatzeko, lekualdatzeko eta deskargatzeko prozedurak.  
- Ikuspena mugimenduetan. Eguraldi egokia.  
- Lanlekuko ordena eta txukuntasuna. 
- Larrialdi-egoeretan jarraitu beharreko jardunak. 
- Salgai toxiko eta arriskutsuak manipulatzeari buruzko araudia.  
- Arrisku bereziko inguruneetan hartu beharreko neurriak: industria kimikoa, energia-industriak, lehergaien fabrikak 

eta bestelakoak. 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
EHUNAK HOBETZEKO ERAGIKETA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0213 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ehunak hobetzeko tratamenduen aurretik, lehengaiak biltegiratzea eta sortak prestatzea, enpresaren prozedura eta 
kalitate-arauei jarraikiz. 

EI1.1 Emate-agiria eta jasotako salgaiak erkatzea. 
EI1.2 Lehengaiak biltegiratzea, modu egokian kontserbatzeko eta ondoren erabiltzeko ezarritako argibideei jarraikiz. 
EI1.3 Hobetzeko tratamenduaren aurretiko sortak egitea, gainbegiratuta. 
EI1.4 Stockaren eta biltegiratzearen kontrol logistikoan laguntzea. 
EI1.5 Sortak hartu, biltegiratu eta prestatzeko eragiketak kontrolatzeko enpresak ezarritako dokumentuak betetzea. 

A2: Ehunak hobetzeko makinen garbiketa-eragiketak egitea, behar diren ekipo eta materialak erabiliz, aurreikusitako 
prozesuaren arabera eta segurtasun-arauak betez. 

EI2.1 Makina erabat hustea, prozesu fisiko kimikoa den kasuan bainuaren hondarrik geratzen ez dela egiaztatuz, 
segurtasun-kondizioetan. 
EI2.2 Garbitzeko ekipoa eta behar diren produktuak prestatzea, eskuz edo automatikoki garbituko den kontuan hartuta, 
enpresak aplikatutako laneko arriskuen araudiari jarraikiz.  
EI2.3 Ehunak hobetzeko hainbat makina garbitzea, horien ezaugarriak kontuan hartuz, ondoren berriro erabiltzeko 
moduan uzteko, ahalik eta ur eta produktu gutxien kontsumituz. 
EI2.4 Ehunak hobetzeko makinen barrualdea ondo garbitu dela egiaztatzea, koloratzailerik eta aurreko prozesuetako 
produkturik —hondarrak, hariak, etab.— ez dagoela ziurtatuz. 
EI2.5 Makinaren arabera dagozkion norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-baliabideak erabiltzea. 

A3: Ehunak hobetzeko prozesuan erabilitako makinetan eragiketak egitea. 
EI3.1 Zamalan-eragiketak eta prozesuaren jarraipena egiteko eragiketak egitea. 
EI3.2 Prozesuaren jarraitutasunaren normaltasuna kontrolatzea, eta anomaliak jakinaraztea, enpresak ezarritako 
prozeduraren arabera. 
EI3.3 Erabilitako makinen lehen mailako mantentze-lanetan laguntzea: 
EI3.4 Norbera babesteko ekipoak eta dagozkion segurtasun-baliabideak erabiltzea. 
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A4: Kargak segurtasunez manipulatzea eta/edo orgak segurtasunez gidatzea, material edo produktuen karga-, garraio- eta 
deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta. 

EI4.1 Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa interpretatzea. 
EI4.2 Egiaztatzea paleta, ontzia edo bilgarria egokiak direla karga segurtasunez manipulatu eta garraiatzeko. 
EI4.3 Dimentsio eta pisuei dagokienez, karga egokia dela eta segurtasun-baldintzak betetzen dituela egiaztatzea. 
EI4.4 Manipulatzeko ekipamendua hautatzea, eta kargarentzat egokia dela egiaztatzea. 
EI4.5 Karga maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea. 
EI4.6 Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatzearen/desestibatzearen eta pilatzearen/despilatzearen ondoriozko 
arriskuak identifikatzea. 
EI4.7 Lan-inguruneko arriskuak identifikatzea eta dauden seinaleak ezagutzea.  
EI4.8 Orgaren funtzionamendua egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuz, bere eskumenekoak konponduz eta 
gainerakoak dagokien langileei komunikatuz. 
EI4.9 Erabileraren mantentze-lanei dagozkien eragiketak egitea. 
EI4.10 Orga automotor eta eskuzkoak hutsean gidatzea, balaztatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta maldan behera 
jaisteko maniobrak eginez. 
EI4.11 Karga-unitateak biltzea eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko maniobra egitea, kargaren tamaina eta 
garaiera errespetatuz, ikuspena errazteko. 
EI4.12 Orga automotor eta eskuzkoak kargarekin gidatzea, balaztatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta jaisteko  
—lauan edo maldan— maniobrak eginez, segurtasunez eta laneko arriskuak saihestuz. 
EI4.13 Lanaldi amaierako eragiketak egitea, makina segurtasun-kondizioetan aparkatuz.  
EI4.14 Sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea. 

A5: Kargak segurtasunez manipulatzea eta zubi-garabiekin eta polipastoekin segurtasunez jardutea, material edo 
produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak 
gainbegiratuta. 

EI5.1 Material edo produktuak kargatzeari, deskargatzeari edo desplazatzeari buruzko dokumentazio edo argibideak 
interpretatzea.  
EI5.2 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoarekin manipulatzean erabili beharreko lanabesak (eslingak, estropuak, 
girgiluak, gakoak edo bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea. 
EI5.3 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoarekin manipulatzean erabili beharreko osagarriak (bentosak, matxardak edo 
bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea. 
EI5.4 Karga segurtasunez manipulatzeko erabilitako bilgarri eta ontziak egokiak diren egiaztatzea. 
EI5.5 Kargen egonkortasunerako oinarrizko baldintzak egiaztatzea: grabitate-zentroa, eta eusteko eta jasotzeko sistema 
eta gailuak egokiak direla. 
IE5.6 Arrisku posibleak egiaztatzea, baita segurtasun-neurriak ere (norbera babesteko ekipoak, makinen segurtasun-
elementuak, etab.). 
EI5.7 Lan-eremuko eta lan-inguruneko seinaleak egiaztatzea. 
EI5.8 Ekipamenduaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuz, bere eskumenekoak 
konponduz eta gainerakoak dagokien langileei komunikatuz. 
EI5.9 Erabileraren mantentze-lanei dagozkien eragiketak egitea. 
EI5.10 Material eta produktu ezberdinak desplazatzeko eragiketak egitea zubi-garabiekin eta polipastoekin, hutsean eta 
karga-baldintza desberdinetan, segurtasun-neurriak betez.  
EI5.11 Zamalan-eragiketak egitea produktu-mota desberdinekin, helburu desberdinetarako: makinak elikatzea, 
biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estibak eta bestelakoak, zoru, apalategi edo ibilgailuaren gainean kokatutako kargetara 
iritsiz, segurtasun-arauak betez.  
EI5.12 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea.  

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Hartzeko, biltegiratzeko eta sortak egiteko prozesua. 

- Materialak identifikatzeko dokumentuen edukia. Etiketatzea.  
- Sortak egiteko, ehun-materialak hautatzeko irizpideak. 



 
 
EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

34

- Ehunak lortzea, sortak eratzeko. 
- Ezarritako aldetik jostea. 
- Ehun-biribilkiak eratzea. 

2.  Ehunak hobetzeko makinen garbiketa-eragiketak.  
- Garbiketa-eragiketak, hobetzeko makinen eta produktuen arabera. 
- Garbitasun-eragiketen toxikotasun-arriskuaren araberako araudia aplikatzea eta norbera babesteko ekipoak 

erabiltzea. 
- Eskuz garbitzeko ekipoak edo automatikoki garbitzeko moduluak. 
- Jardunbide egokiak produktu kimikoen eta disolbagarrien erabileran. 
- Makinen garbitasunaren kalitate-parametroak eta kontrol-prozedurak. 

3.  Ehunak hobetzeko makinen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Makina eta ekipoen mantentze-lanetarako eskuliburuak. 
- Prozedura eta teknika normalizatuak. 
- Muntatze- eta desmuntatze-eragiketak; lubrifikazioa eta garbiketa; erregulazioa, doikuntza eta programazioa.  

4.  Ehuna hobetzeko eragiketak. 
- Makinak eta osagarriak prestatzea, prozesua hasteko. 
- Makinen karga-, eragiketa- eta deskarga-prozedurak. 
- Hobekuntza-prozesuaren lanak: 

• Ehun-materialak kargatzea. 

• Prestakinak eranstea. 

• Ehun-material tratatuak deskargatzea. 
- Ehunak hobetzeko prozesuan zehar anomaliak detektatu, erregistratu eta jakinaraztea. 

5.  Kargak orgekin manipulatu eta mugitzea. 
- Karga identifikatzea eta haren mugimendua dokumentatzea. 
- Garraioaren prozedura zehaztea. 
- Gailuaren lehen mailako mantentze-lanak. 
- Martxan jartzeko, geratzeko, eta aurrera eta atzera mugitzeko maniobrak egitea. 
- Karga errealak mugitzeko eta toki batetik bestera eramateko maniobrak egitea. 

6. Kargen eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin. 
- Karga identifikatzea eta haren mugimendua dokumentatzea. 
- Osagarriak identifikatzea, horien egoera baloratzea, muntatzea eta desmuntatzea. 
- Garraiorako prozedura eta osagarriak zehaztea. 
- Karga errealak mugitzeko eta kokatzeko maniobrak egitea. 
- Gailuaren lehen mailako mantentze-lanak. 

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. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1230_1 
Ehun-materialak, eta ehunak 
hobetzeko prozesu 
osagarriak. 

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

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

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko ehun-gai eta larruen 
hobekuntzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1231_1 
Ehunak hobetzeko oinarrizko 
teknikak 

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

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

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza 
lanbide-arloko ehun-gai eta larruen 
hobekuntzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF0432_1 
Orga jasotzaileekin kargak 
manipulatzea 

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

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

• Teknikaria eta goi-mailako teknikaria 
industriako edozein espezialitatetan. 

• Industriako edozein espezialitateko edo 
merkataritza-logistika eta garraioaren 
kudeaketa lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0637_1 
Kargak zubi-garabiekin eta 
polipastoekin manipulatzea 

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

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

• Teknikaria eta goi-mailako teknikaria 
industriako edozein espezialitatetan. 

• Industriako edozein espezialitateko edo 
merkataritza-logistika eta garraioaren 
kudeaketa lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

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

 

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

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 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 

Ehun-materialen biltegia 10 10 

Produktu kimikoen biltegia 10 10 

Ehunak hobetzeko lantegia 120 120 

Kargarako bitarteko mugikorren 
praktikagunea 

250 250 

Zubi-garabiarentzako 
praktikagunea 

100 100 

 

 
 

Prestakuntza-gunea 1. M 2. M 3. M 5. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Ehun-materialen biltegia  X X X 

Produktu kimikoen biltegia  X   

Ehunak hobetzeko lantegia X X   

Kargarako bitarteko mugikorren 
praktikagunea 

  X  

Zubi-garabiarentzako 
praktikagunea 

   X 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Ehun-gaien biltegia. − Ehun-gaien erakusgaiak: hariak, ehunak eta jantziak 

Produktu kimikoen biltegia 

− Erreaktibo kimikoak 

− Detergenteen prestakinak eta produktu osagarriak. 

− Aprestu-produktuen prestakinak 

− Koloratzaileak 

− Pigmentuak  

Ehunak hobetzeko lantegia. 

Ekipoak:  

− Kabina argigarri estandarra 

− Ikuskatzeko mahai argiduna 

− 1 Ekipoa Tindaketa  

− 1 Fularra 

− 1 Estanpazio-mahaia eta horren ekipoa 

− Ehun-gaien oinarrizko azterketa egiteko mahaia eta lanabesak. 

− 1 lehorgailua/polimerizagailua/lurruneztagailua 
Erremintak: 

− 1 balantza (1.000,0 g) 

− 1 balantza (100,000 g) 

− 1 abiadura aldakorreko irabiagailua  

− Degradazioaren eta deskargaren gris-eskalak 

− Pantone Textil 
Instalazio espezifikoak: 

− 1 aire-zirkulazioko labea 

Kargarako bitarteko mugikorren praktikagunea 

− Apalategiak, altuera desberdinetan eta neurri desberdinetakoak 

− Hainbat modelotako eskuzko orgak 

− Masta bertikaleko orga automotorra 

− Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak 

Zubi-garabiarentzako praktikagunea 
− Zubi-garabia 

− Polipastoak 
 

 
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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