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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IBILGAILUEN KARROZERIETAKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 
 
KODEA 
TMVL0109 

 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen karrozeria. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV194_1 Ibilgailuen karrozerietako mantentze-lan osagarriak (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Karrozerietako mantentze-lan osagarriak egitea, espezifikazio teknikoak eta segurtasun-kondizioak betez, eta maila 
goragoko teknikari batek gainbegiratuta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-lanak egitea. 
- UC0621_1: Ibilgailuaren elementu mugigarri sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta ordezkatzea. 
- UC0622_1: Gainazalak prestatzeko lan osagarriak egitea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren kontura lan egiten du, ibilgailu, automobil, motozikleta, ibilgailu industrial, nekazaritzako makina, herri-
lanetarako makina, itsasontzi eta tren-ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten enpresa ertain eta handietan. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Industriaren sektorean, automobilgintzaren azpisektorean, kokatzen da; zehazki, jarduera ekonomiko eta produktibo 
hauetan: Makineria eta ekipo mekanikoen eraikuntzaren industria, nekazaritzako makina eta beste material batzuen 
konponketaren azpijarduera; Motordun ibilgailu, motozikleta eta ziklomotorren salmenta, mantentze-lanak eta 
konponketa; Beste garraio-material batzuen fabrikazioa, itsasontzien eraikuntza eta konponketaren azpijarduera; 
Lurreko garraioa, trenbideko garraioaren azpijarduera. 
 
Lanbide edo lanpostu aipagarriak 
- Karrozeria-alorreko laguntzailea. 
- Ordezko piezen biltegiko laguntzailea. 
- Beirak ordezten dituzten enpresetako langilea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0620_1 (ZEHARKAKOA) 
Oinarrizko mekanizazioa. 90   

MF0621_1  
Elementu mugigarriak ordezteko oinarrizko teknikak.  90   

MF0622_1 
Gainazalak prestatzeko oinarrizko teknikak. 90   

MP0188 
Ibilgailuen karrozerietako mantentze-lan osagarrietako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 310 
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1. gaitasun-atala 
OINARRIZKO MEKANIZAZIO-LANAK EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

IBILGAILUAREN ELEMENTU MUGIGARRI SINPLEAK 
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1. gaitasun-atala:  
 OINARRIZKO MEKANIZAZIO-LANAK EGITEA 
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Kodea: UC0620_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Mekanizazio-prozesua ezartzea, ebaketa-faseak eta -parametroak kontuan hartuta, mekanizazioaren 
bideragarritasuna bermatuz eta prozesuan behar den kalitatea lortuz. 

BI1.1 Pieza analizatuz ezaugarri hauek zehazteko aukera dago: 
- Egin behar diren mekanizazio-eragiketen segida. 
- Fase bakoitzean erabili behar diren makinak eta erremintak. 
- Erreminta-etxea eta ebaketa-erremintak.  
- Erabili behar den materiala. 
- Bukaerako neurriak. 

BI1.2 Finkatutako segidekin, arauak eta eskakizunak betez egin daiteke mekanizazioa. 
BI1.3 Mekanizazio-prozesuak kalitate egokia lortzen du eta denborak optimizatzen ditu. 
BI1.4 Mekanizazio-parametroak aukeratzeko (abiadura, ebaketa, aitzinamendua, sakonera, eta beste), kontuan 
hartzen dira materialaren eta mekanizatu beharreko piezaren ezaugarriak eta ebaketa-erremintak (mota, 
materiala...). 
BI1.5 Prozesua zehazteko, hauek guztiak hartzen dira kontuan: 

- Piezaren ezaugarriak (forma geometrikoa, neurriak, zehaztasuna, pisua eta beste). 
- Pieza mekanizatzeko erabilgarri dauden baliabideak (makinak, erremintak, tresnak eta beste). 
- Pieza egiteko unean erabilgarri dauden makinak. 

LB2: Piezak marratzea, plano sinpleetatik abiatuz, ondoren mekanizatzeko. 
BI2.1 Pieza mekanizatzeko behar den informazioa ematen du marraketak (ardatzak, zulatzeko zentroak, 
mekanizazio-mugak, erreferentzia-lerroak, toleste-lerroak eta beste). 
BI2.2 Marraketa egitean, espezifikazio teknikoak eta araudi espezifikoa betetzen dira. 
BI2.3 Marraketa ezarritako produktu eta metodoak erabiliz egiten da (pintura, kobre sulfatoa, granete-kolpea, eta 
beste). 
BI2.4 Marraketa tresna egokiak erabiliz eta planoetan ezarritakoaren arabera egiten da. 
BI2.5 Marraketa eta markaketa mekanizazioan espero den kalitatea lortzeko behar besteko zehaztasunez egiten 
dira. 

LB3: Mekanizaziorako behar diren tresna eta erremintak hautatzea, pieza-motaren eta mekanizazio-prozesuaren 
arabera. 

BI3.1 Hautatutako erreminta eta tresnak egokiak dira mekanizazioa egiteko, materialaren, eskatzen den 
kalitatearen eta ekipoen erabilgarritasunaren arabera. 
BI3.2 Fabrikatzailearen espezifikazioak kontuan hartzen dira erremintak aukeratzeko orduan. 
BI3.3 Aukeratutako erreminta eta tresnek ahalik eta denbora-tarte txikienean mekanizatzeko aukera ematen dute. 

LB4: Trebetasun oso handia behar ez duten lotura soldatuak egitea, dagozkien teknikak aplikatuz eta espezifikazio 
teknikoak betez. 

BI4.1 Lotura soldatuak egiteko, ertzak prestatzen dira, lotu behar diren elementuak finkatuz eta haiei zurruntasun 
egokia emanez. 
BI4.2 Oinarriko materialen arabera aukeratzen dira kontsumigarria eta eragiketaren aldagaien balioak. 
BI4.3 Lotura soldatuek ageriko akatsik ez dutela egiaztatzen da, eta kordoiak errepasatu egiten dira eta akabera 
ematen zaie, behar den kalitatea lortzeko. 

LB5: Mekanizazio guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egitea. 
BI5.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI5.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 
 
 

 
 
 



 
 

Ibilgailuen karrozerietako 
mantentze-lan osagarriak 

 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Piezak egiteko materialak. Zerrak, limak, gramilak, marratzeko puntak, hariztatzeko ekipoak. Neurtzeko tresnak. 
Zulagailua, errematxagailua. Soldadura biguneko ekipoa, soldadura elektrikoko ekipoa, elektrodo estaliaren bidezko 
soldadura-ekipoa. 
 
Produktuak eta emaitzak 
Pieza landuak, mekanizatuak, soldatuak. Zehaztutako metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentzia.  
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-aginduak, fabrikazio-plano errazak, ekipoen erabilera-eskuliburuak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
IBILGAILUAREN ELEMENTU MUGIGARRI SINPLEAK DESMUNTATZEA, 
MUNTATZEA ETA ORDEZKATZEA 

 
Kodea: UC0621_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Lotura torlojutua, errematxatua, grapatua edo itsatsia duten gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzea, muntatzea 
eta ordezkatzea, lan-aginduak betez eta agindutako kalitatea lortuz. 

BI1.1 Lan-aginduak, bai idatziak bai ahozkoak, argi ulertzen dira. 
BI1.2 Ordeztu beharreko elementuak behar bezala identifikatzen eta zehazten dira. 
BI1.3 Ordezko elementuaren kokalekuak multzoaren homogeneotasunari eusten dio eta, behar izanez gero, 
ibilgailuaren forma dimentsionala berreskuratzen du, espezifikazio teknikoen arabera. 
BI1.4 Finkatze-kotak elementua kokatuta edo fabrikatzailearen espezifikazioen bidez lortzen dira. 
BI1.5 Itsaste-lana egiteko, produktu egokiak hautatu behar dira, lotu beharreko materialen eta haiek jasan behar 
dituzten esfortzu-moten arabera, eta ezarritako prozedura aplikatu behar da. 
BI1.6 Elementu mugigarriak torlojutzeko lanak espezifikazio teknikoak betez, balazta egokiak erabiliz eta ezarritako 
estutze-pareak baliatuz egin behar dira. 
BI1.7 Zulagailuaren diametroa eta errematxeen eta grapen ezaugarri teknikoak aintzat hartu behar dira 
errematxatzeko eta/edo grapatzeko lanetan. 
BI1.8 Instalazio orokor, erreminta eta ekipoen mantentze-lanak egiten dira, eta prest uzten dira, gainerako 
langileekin lan eginez, eta agindutako edo ezarritako prozedurak aplikatuz. 

LB2: Ibilgailuen beirak konpontzea eta ordeztea, horretarako behar diren baliabideak eta ekipoak erabiliz, espezifikazio 
teknikoak eta lan-aginduak betez eta eskatutako kalitatea lortuz. 

BI2.1 Lan-aginduak, bai idatziak bai ahozkoak, argi ulertzen dira. 
BI2.2 Ordeztu behar diren beirak eta finkatze-mota (itsastea eta gomarekin muntatzea, besteak beste) behar 
bezala identifikatzen eta zehazten dira. 
BI2.3 Ordezko elementuaren kokapenak multzo osoaren homogeneotasunari eusten dio, espezifikazio teknikoen 
arabera. 
BI2.4 Ordeztu beharreko beira desmuntatzean, hondarrak eta masilla-ebakia ezabatzen dira (beharrezkoa 
denean), baliabide egokiekin (laban termikoa eta piano-soka, besteak beste), eta konponketaren ondoko eremuak 
babesten dira albo-kalteak saihesteko.  
BI2.5 Itsaste-lana egiteko, produktu egokiak hautatu behar dira, lotu beharreko materialen eta haiek jasan behar 
dituzten esfortzu-moten arabera, eta agindutako finkatze- eta estankotasun-baliabideak erabiltzen dira.  
BI2.6 Beira ijeztua konpontzeko, konponketa-erretxinak eta -produktuak ematen zaizkio eta gero akabera ematen 
zaio, espezifikazio teknikoak betez. 
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BI2.7 Konpondutako eta/edo ordeztutako elementuak fabrikatzaileak agindutako eraginkortasuna, estankotasuna 
eta intsonorizazioa berreskuratu duela egiaztatzen da.  
BI2.8 Instalazio orokor, erreminta eta ekipoen mantentze-lanak egiten dira, eta prest uzten dira, gainerako 
langileekin lan eginez, eta agindutako edo ezarritako prozedurak aplikatuz. 

LB3: Mantentze-lan guztiak egitea laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI3.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI3.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI3.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Itsasgarriak mozteko makina pneumatikoa, poliuretanoak emateko pistolak, errematxatzeko makinak, grapagailuak eta 
argiak erregulatzeko ekipoa. Txapistaren erreminta-ekipoa, bentosak. Material metalikozko multzoak edo elementuak 
(kapotak, hegalak, ateak eta karrozeriak, besteak beste). Material sintetikoen multzoak edo elementuak (hegalak, kolpe-
leungailua, ate handiak...). 

Produktuak eta emaitzak 
Elementu mugigarri sinpleak (gehigarriak eta apaingarriak, besteak beste) desmuntatzea, muntatzea eta, beharrezkoa 
bada, ordeztea. Karrozeria-konponketa oztopatzen duten elementu sinpleak desmuntatzea eta muntatzea. Zehaztutako 
metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentzia. Elementu torlojutuak edo errematxatuak. Beirazko elementu itsatsiak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Ekipoak 
maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren, ataleko arduradunaren edo maila goragoko teknikari baten lan-aginduak. 
 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
GAINAZALAK PRESTATZEKO LAN OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC0622_1 
 

3 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Ibilgailuaren gainazala prestatzeko eta egokitzeko oinarrizko lanak egitea, lan-aginduak eta agindutako kalitatea 
betez. 

BI1.1 Lan-aginduak, bai idatziak bai ahozkoak, argi ulertzen dira. 
BI1.2 Lan-prozesua behar bezala egin dadin beharrezko diren ekipoak, erremintak, materialak eta baliabide 
osagarriak behar bezala identifikatu ondoren hautatzen dira. 
BI1.3 Baliabide egokiak eta ezarritako prozeduraren arabera prestatzen dira gainazalak eta lixatzen dira ertzak. 
BI1.4 Ondorengo tratamenduak jasotzeko prest utzi behar dira gainazalak, haien garbiketa, koipegabetzea eta 
desugerketa egin ondoren. 

LB2: Pintatu beharreko elementuen ondoko eremuak estaltzea eta babestea. 
BI2.1 Babestu beharreko eremuak behar bezala identifikatzen eta mugatzen dira, gero egingo diren lanak nolakoak 
diren kontuan hartuta. 
BI2.2 Estaltze-teknikak baliabide egokiak erabiliz eta ezarritako prozedurak eta denborak betez egiten dira. 
BI2.3 Pintura lehortutakoan egiten dira estalgarriak ezabatzeko lanak, eta estaltzeko produktuak erabat ezabatu 
direla egiaztatu behar da.  
BI2.4 Instalazio orokor, erreminta eta ekipoen mantentze-lanak egiten dira, eta prest uzten dira, gainerako 
langileekin lan eginez, eta agindutako edo ezarritako prozedurak aplikatuz. 12 
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LB3: Mantentze-lan guztiak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI3.1 Lanak dituen arriskuak lantegiko segurtasun-arauetan aipatzen dira, eta egiaztatzen da han azaltzen diren 
norbera babesteko neurriak eta babes kolektibokoak betetzen direla. 
BI3.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak 
errespetatu behar dira. 
BI3.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Urratzaileak, lixagailu birakariak, bibratzaileak eta birakari-orbitalak. Xurgatze-zentralak. Plano xurgatzaileak. 
Koipegabetzeko eta garbitzeko produktuak. Estaltzeko produktuak, ekipoak eta erremintak. Material metalikozko 
multzoak edo elementuak (kapotak, hegalak, ateak eta karrozeriak, besteak beste). Material sintetikoen multzoak edo 
elementuak (hegalak, kolpe-leungailua, ate handiak...). 

Produktuak eta emaitzak 
Gainazal metalikoak edo sintetikoak, berriak nahiz konponduak, gainazala prestatzeko tratamendua behar dutenak. 
Gainazal lixatuak, garbiak eta koipegabetuak. Pintatu beharreko elementuen inguruko eremuen estalketa eta estalgarri-
ezabaketa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Ekipoak 
maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren, ataleko arduradunaren edo maila goragoko teknikari baten lan-aginduak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2
3
4

 
1. prestakuntza-modulua:  

OINARRIZKO MEKANIZAZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

GAINAZALAK PRESTATZEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 
 

4. prestakuntza-modulua  
IBILGAILUEN KARROZERIETAKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIETAKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
OINARRIZKO MEKANIZAZIOA 
 
Kodea: MF0620_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-lanak egitea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eskuz mekanizatzeko teknikak aplikatzea eta horretarako behar diren erreminta eta tresnak aukeratzea. 

EI1.1 Lima-motak sailkatzea, pikatuaren eta formaren arabera. 
EI1.2 Lixa- eta urratzaile-motak sailkatzea, erabileraren arabera. 
EI1.3 Zerra-orri motak identifikatzea, eta mota horiek ebaki behar den materialarekin eta ebaketa-abiadurarekin 
erlazionatzea. 
EI1.4 Barauts-motak zulatu beharreko materialekin lotzea, eta osatzen duten atalak eta angelu bereizgarriak 
(ebaketa-angelua eta jaulkitze-angelua, besteak beste) azaltzea. 
EI1.5 Zulatzeko prozesua azaltzea, non zulatu beharreko materialaren eta barautsaren diametroaren arabera 
aukeratzen baita ebaketa-abiadura. 
EI1.6 Errematxaketa-prozesua eta errematxe-motak azaltzea. 

A2: Piezak elkarri lotzeko teknikak konparatzea, horretarako behar diren erreminta eta tresnak aukeratu ahal izateko. 
EI2.1 Torloju-, azkoin- eta zirrindola-motak eta haien hari-motak deskribatzea eta ibilgailuan izan ditzaketen 
erabilerekin erlazionatzea. 
EI2.2 Eskuz hariztatzeko, hariaren diametroaren arabera haga edo zulagailua hautatu behar den erabakitzeko 
kalkuluak egitea. 
EI2.3 Ibilgailuetan erabili ohi diren presio-eraztun, larako, finkatzeko grapa eta brida-motak deskribatzea. 
EI2.4 Estutze-pareak aplikatzeko moduak deskribatzea. 
EI2.5 Giltza finkoak, izar-giltzak, giltza ukondotuak, aliketak, barailak, bihurkinak, kazola-giltzak eta automobilgintza-
lantegiko tresneria espezifikoa erabiltzea. 
EI2.6 Lotura desmuntagarrietan baliatzen diren juntura- eta itxitura-motak deskribatzea. 

A3: Piezen mekanizazioan, desmuntaketan eta muntaketan erabiltzen diren eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta 
pneumatikoak trebetasunez maneiatzea. 

EI3.1 Prozesurako egokiena den erreminta elektrikoa edo pneumatikoa eta haren gehigarriak hautatzea. 
EI3.2 Piezak mekanizatzeko, desmuntatzeko eta muntatzeko lanak egitea, ezarritako eskakizunen arabera. 

A4: Automobilgintzako pieza-planoak eta eskuliburu teknikoak interpretatzea. 
EI4.1 Kotei, perdoiei, akaberei eta estuerei buruzko espezifikazioak azaltzea. 
EI4.2 Piezak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuen faseak interpretatzea plano eta krokis bidez. 
EI4.3 Eskuliburuetan deskribatutako muntaketa-argibideak errespetatzea. 
EI4.4 Lantegiko eskuliburuak, kodeketa-liburuak eta pieza-erreferentziak erabiltzea. 

A5: Neurketetan eta egiaztapenetan erabiltzen diren aparatuak, tresnak eta erremintak trebetasunez erabiltzea. 
EI5.1 Neurketa linealak, angelu-neurketak, hari-neurketak eta antzekoak egin behar diren kasu praktikoetan, 
neurtzeko zenbait prozedura egitea kalibrea, mikrometroa, konparadorea, lodiera-galgak eta hari-galgak erabiliz, eta 
haien funtzionamendua azaltzea: 

- Egin beharreko neurketa-motarako eta behar den doitasunerako egokia den aparatua aukeratzea. 
- Neurgailua ereduen arabera kalibratzea. 
- Neurketak doitasun egokiaz egitea. 

A6: Soldadura biguneko eta elektrikoko ekipoak erabiltzea, elektrodo estaliaren bidez; ez da trebetasun handirik eskatzen. 
EI6.1 Oinarrizko material-motak ekarpenekoekin eta desoxidatzaileekin erlazionatzea, lortu behar den soldadura-
motaren arabera. 
EI6.2 Arku elektriko bidezko soldadura-ekipoen osagaiak eta haien funtzionamendua deskribatzea. 
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A7: Garbitasun-arauak, hondakinak biltzeko eta sailkatzeko arauak, segurtasun-arauak eta eguneroko mantentze-lanetako 
arauak betetzea. 

EI7.1 Lantegia, lan-lekuak, erremintak eta makineria garbitzea. 
EI7.2 Makinen, ekipoen eta erreminten automantentze-lanak egitea. 
EI7.3 Lanean sortutako hondakinak biltzea eta sailkatzea, hondakinak biltegiratzeari buruz ezarritako arauak 
errespetatuz. 
EI7.4 Lantegiko segurtasun-arau guztiak (banakakoak eta kolektiboak) identifikatzea eta guztiz betetzea, eta arropa 
eta norbera babesteko elementu egokiak janztea. 

 
Edukiak 
1. Eskuzko mekanizazioaren teknologia eta teknikak. 

- Limak, lixak, urragarriak, zerra-orriak, barautsak. 
- Zuloak egiteko eta gero hariztatzeko oinarrizko arauak. 
- Errematxe- eta brida-motak. 
- Ebakitzeko eta arbastatzeko erremintak erabiltzeko oinarrizko arauak. 

2. Lotura desmuntagarrien teknologia. 
- Whitworth eta SAE hariak eta hari metrikoak. 
- Torloju-, azkoin- eta zirrindola-motak. 
- Presio-eraztun, kabila, klip, grapa eta briden motak. 
- Hariztaketa-teknika. Estutze-pareak. 
- Eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta pneumatikoak. 

3. Marrazketako oinarrizko ezagutzak eta planoen interpretazioa. 
- Sistema diedrikoa: aurretiko eta goitiko bistak, profila eta sekzioak. 
- Perspektibetako bistak. 
- Kotak. Perdoien ikurrak. Materialen espezifikazioak. 
- Piezen planoetako edo krokisetako interpretazioa. 
- Materialen gaineko marraketa, teknikak eta tresnak. 
- Lantegiko eskuliburu teknikoak. Piezen kodeak eta erreferentziak. 

4. Metrologia. 
- Neurketa-teknikak eta -akatsak. 
- Zuzeneko neurketako aparatuak. 
- Konparazio bidezko neurketako aparatuak. 
- Neurketa-tresnak oro har erabiltzeko arauak. 

5. Soldadura biguna eta elektrikoa. 
- Soldadura biguna. Ekarpen-materialak eta desugertzaileak. 
- Arku bidezko soldadura elektrikoko ekipoak. 
- Elektrodo-motak. Oinarrizko soldatze-teknikak. 

6. Automobilgintza-lantegian laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Automobilgintza-lantegiko arriskuak: 

• Makinen eta erreminten segurtasun-ezaugarriak. 
• Karga eta objektu ebakitzaileak erabiltzea. 
• Segurtasun-seinaleak. 

- Instalazio, makineria, ekipo eta erreminten garbiketa eta mantentze-lanak: 
• Lan-eremuen garbiketa eta ordena. 
• Garbitzeko produktu egokien erabilera. 
• Hondakinak biltzea, sailkatzea eta eramatea. Edukiontziak eta biltegia. 
• Lantegiko erreminta, ekipo eta armairuen mantentze-lanak eta ordena. 

- Norbera babesteko ekipoak (NBEak). Babes kolektiboko ekipoak eta neurriak. 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF0621_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0621_1: Ibilgailuaren elementu mugigarri sinpleak desmuntatzea, 
muntatzea eta ordezkatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementu mugigarrien, gehigarrien eta apaingarrien lotura-motak aztertzea, haiek desmuntatzeko, muntatzeko eta 
ordezteko lanak egiteko behar diren metodoak, ekipoak eta baliabideak zehazteko. 

EI1.1 Loturak prestatzeko metodoak eta teknikak azaltzea.  
EI1.2 Elementu mugigarriak, gehigarriak eta apaingarriak mihiztatzeko teknikak aukeratzea. 
EI1.3 Loturetan erabilitako estankotasun-elementuak identifikatzea. 
EI1.4 Dokumentazio teknikoa eta hango ikurrak zuzen interpretatzea. 
EI1.5 Laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

A2: Erreminta, produktu eta materialekin trebetasunez lan egitea, ezarritako metodoaren arabera, elementu mugigarriak, 
gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzeko, muntatzeko eta/edo ordezteko. 

EI2.1 Prozesuak egiteko aukeren artean, dokumentazio tekniko, ekipo eta baliabide egokiak hautatzea. 
EI2.2 Elementu mugigarriak, gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzen, muntatzen eta/edo ordezten diren kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Elementu mugigarriak, gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzea, espezifikazio teknikoak betez eta kasu 
bakoitzerako baliabide egokiak erabiliz. 

- Ordezko elementua behar bezala kokatzea (kotak) ondoren finkatzeko, eta multzoak hasierako 
dimentsioak berreskuratzen dituela egiaztatzea. 

- Estutze-pareak erabiltzea eta elementu hariztatuak dauden muntaketa-lanetan balazta egokiak erabiltzea.  
- Kotatzea eta zulatzea errematxeak jartzeko edo kentzeko, erabiliko den zulagailuaren perdoiak aintzat 

hartuz. 
- Elementu itsatsietan: elementua desmuntatzea, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera; lotura-

eremuak behar bezala prestatzea; produktu-nahasketak egitea (beharrezko kasuetan), espezifikazio 
teknikoak betez; produktuak behar bezala ematea; eta elementua itsastea, eskatutako kalitatea lortuz. 

EI2.3 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea eta bukaeran elementuek ongi 
funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI2.4 Laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 
EI2.5 Prozesuetako faseetan erabili beharreko ekipoak martxan jartzea. 

A3: Beira gomarekin muntatuak eta beira itsatsiak ordeztea, espezifikazio teknikoak eta segurtasun-kondizioak betez. 
EI3.1 Beira-mota guztiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak azaltzea. 
EI3.2 Beira ijeztuak konpontzeko prozesuak eskatzen den zehaztasunaz deskribatzea. 
EI3.3 Beira itsatsiak muntatzeko eta zigilatzeko produktuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI3.4 Beirak muntatzeko eta/edo konpontzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Konpondu edo ordeztu beharreko beiraren ondoko eremuak babestea, albo-kalteak saihesteko moduan. 
- Ordeztu beharreko beira desmuntatzea, hondarrak eta masilla-ebakia ezabatuz (beharrezkoa denean) eta 

baliabide egokiekin. 
- Beira itsatsiak muntatzea, produktu egokiak eta deskribatutako finkatze- eta estankotasun-baliabideak 

erabiliz. 
- Konpondu beharreko beira ijeztua behar bezala prestatzea, produktu egokiak erabiliz eta beharrezko 

kasuetan leunduz. 
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A4: Automobilgintza-lantegi bateko makina eta ekipoen eguneroko oinarrizko mantentze-lanak eta garbiketa egitea. 
E.I4.1 Erabilera- eta segurtasun-arauak betetzea makinak eta ekipoak erabiltzean. 
EI4.2 Makinak eta ekipoak martxan jartzea eta berrasieratzea. 
EI4.3 Lantegiko makinen eta ekipoen material kontsumigarriak, iragazkiak eta uhalak aldatzea.  
EI4.4 Ekipamendua garbi eta txukun mantentzea. 

A5: Garbitasun-arauak, hondakinak biltzeko eta sailkatzeko arauak, segurtasun-arauak eta eguneroko mantentze-lanetako 
arauak betetzea. 

EI5.1 Lantegia, lan-lekuak, erremintak eta makineria garbitzea. 
EI5.2 Makinen, ekipoen eta erreminten automantentze-lanak egitea. 
EI5.3 Lanean sortutako hondakinak biltzea eta sailkatzea, hondakinak biltegiratzeari buruz ezarritako arauak 
errespetatuz. 
EI5.4 Lantegiko segurtasun-arauak (banakakoak eta kolektiboak) identifikatzea eta guztiz betetzea, eta arropa eta 
norbera babesteko elementu egokiak janztea. 

 
Edukiak 
1. Ibilgailuaren osaera orokorra. 

- Karrozeria-motak eta haien ezaugarriak. 
- Kabina- eta xasis-motak. 

2. Lotura desmuntagarriak. 
- Erabiltzen diren loturen eta elementuen ezaugarriak. 
- Lotura itsatsietan erabiltzen diren produktuak. 
- Lotura-prozedurak eta teknikak. 
- Airbagetan ezin egin diren manipulazioak.  
- Airbagek haizetakoetan duten eragina. 

3. Ixteko eta jasotzeko mekanismoak. 
- Mekanismo horien deskribapena.  
- Zati mekanikoak eta zati elektrikoak. 
- Ordezte- eta konpontze-prozedurak. 

4. Beirak (gomarekin muntatuak eta itsatsiak). 
- Automobilgintzan erabiltzen diren beira-motak. 
- Ordezte-teknikak eta -prozedurak. 
- Beirak itsasteko erabili beharreko materialak.  
- Beira ijeztuen ordezkapena. 

5. Karrozeria-lantegiko oinarrizko makineria. 
- Makinen ezaugarri teknikoak, segurtasunekoak eta makinak erabiltzeko argibideak: Ibilgailu-jasogailua, katuak eta 

mahai hidraulikoak, argi-doigailua, prentsa hidraulikoa, pistolak garbitzeko makina, hauts-xurgagailua, soldadura-
mahaia, soldadura-ekipoak eta soldadura-gasen botilak. Karrozeria-konpontzailearen bankua, tolestagailua, zizaila 
eta izurtzeko makina. Pintura-kabina. Lan-mahaiak, armairuak eta erreminta-orgak. 

- Eguneroko oinarrizko mantentze-lanak edo automantentze-lanak. 
6. Automobilgintza-lantegian laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak. 

- Automobilgintza-lantegiko arriskuak: 
• Makinen eta erreminten segurtasun-ezaugarriak. 
• Karga eta objektu ebakitzaileak erabiltzea. 
• Segurtasun-seinaleak. 

- Instalazio, makineria, ekipo eta erreminten garbiketa eta mantentze-lanak: 
• Lan-eremuen garbiketa eta ordena. 
• Garbitzeko produktu egokien erabilera. 
• Hondakinak biltzea, sailkatzea eta eramatea. Edukiontziak eta biltegia. 
• Lantegiko erreminta, ekipo eta armairuen mantentze-lanak eta ordena. 

- Norbera babesteko ekipoak (NBEak). Babes kolektiboko ekipoak eta neurriak. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
GAINAZALAK KONPONTZEKO OINARRIZKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF0622_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0622_1: Gainazalak prestatzeko lan osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailuaren gainazala behar bezala prestatzea, geroago hondo-tratamenduak emateko.  

EI1.1 Gainazalen ezaugarrien arabera, prozesu baten edo bestearen aplikazioa aztertzea. 
EI1.2 Pintura zaharreko ertzak eta koskak ezabatzeko lixatze-prozedurak aplikatzea eta estaliko ez diren itsasgarri 
edo anagramak kentzea, kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela. 
EI1.3 Pintura-hondarrak ezabatuz gainazalak desugertzeko teknikak (kimikoak eta fisikoak) aplikatzea kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela. 
EI1.4 Tratatu beharreko eremuak garbitzeko eta koipegabetzeko prozedurak aplikatzea, kasu praktikoetan, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela. 
EI1.5 Laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

A2: Estaltzeko eta estalgarriak ezabatzeko metodoak aplikatzea eta lainoztatuko ez diren eremuak babesteko behar diren 
ekipoak eta materialak zehaztea. 

EI2.1 Estaltzeko metodoak azaltzea. 
EI2.2 Estalgarriak ezabatzeko prozesuetan erabilitako materialak, tresnak eta erremintak ezagutzea. 
EI2.3 Estaltze-teknikak (partzialak nahiz erabatekoak, barrukoak nahiz kanpokoak) aplikatzea, kasu praktikoetan, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela.  
EI2.4 Estaltzeko produktuak (papera, estaltzeko filma, zorroak eta abar) erabiltzea espezifikazio teknikoak betez, kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela. 

A3: Lan-eremua arriskurik gabe mantentzea eta jarduerak sortutako hondakinak garbitzea eta gaika biltzea. 
EI3.1 Gainazalak lixatzeko, desugertzeko eta tratatzeko lanek dituzten arriskuak azaltzea. 
EI3.2 Jarduerarako norbera babesteko ekipoa erabiltzea.  
EI3.3 Lanak egitean ordena, lan-postuen garbiketa eta hondakinen gaikako bilketa bultzatzea.  
EI3.4 Ekipoak eta erreminten mantentze-lanak egunero egitea, erabiltzaile-mailan.  
EI3.5 Babes kolektiboko ekipoak egoki erabiltzea. 

 
Edukiak 
1. Gainazalak prestatzeko eta berdintzeko ekipoak 

- Urratzaile (lixa) baten oinarrizko osaera eta nomenklatura. 
- Lixatzeko euskarriak. 
- Lixatzeko takoak. 
- Lixatzeko makinak. 
- Desugertzaileak. 
- Aire beroko sopletea. 
- Lixatze-hautsa xurgatzeko ekipoak. 
- Garbitzeko ekipamendua eta produktuak. 

2. Estaltzeko produktuak eta tresnak. 
- Maskaratzeko beharra. 
- Gainazalak estaltzeko produktuak: zintak, papera, filma eta estaltzeko burleteak, besteak beste. 
- Ekipamendu osagarria. 
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3. Ibilgailuen gainazalak prestatzeko laneko eta ingurumen-inpaktuko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Karrozeria- eta pintura-lantegiko arriskuak.  
- Segurtasun-seinaleak. 
- Makinen eta erreminten ezaugarriak. 
- Norbera babesteko ekipoak (NBEak). 
- Hondakinen gaikako bilketa. 
- Lantegiko ordena eta garbiketa. 
- Makina eta ekipoen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Produktu toxikoen edo arriskutsuen etiketak. 
- Produktu kimikoen manipulazioa. 

 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua 
IBILGAILUEN KARROZERIETAKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0188 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 

EI1.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI1.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI1.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI1.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI1.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI1.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

A2: Bezeroari arreta emateko prozesuetan parte hartzea, arduradunari lagunduz. 
EI2.1 Bezeroaren ibilgailuaren mantentze-lanak egiteko datu garrantzitsuak idatziz hartzea. 
EI2.2 Egoera erreal batean, lan-agiriak eta konponketako eskuliburu teknikoak erabiltzea. 
EI2.3 Lan-agiriak eta albaranak betetzea lana amaitutakoan. 

A3: Biltegiko kudeaketan eta piezen eta produktu kontsumigarrien eskaeran parte hartzea. 
EI3.1 Hala badagokio, biltegiko inbentarioa egitea. 
EI3.2 Eskaera-sailetan erabilitako dokumentuak betetzea eskura dauden baliabideak erabiliz, eta, hala badagokio, 
kodeak, kantitateak eta izenak idaztea. 

 
Edukiak: 
1. 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-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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2. Bezeroei arreta emateko prozesuetan parte hartzea. 
- Datu pertsonalak erabiltzea. 
- Ibilgailuaren fitxa irekitzea. 
- Ibilgailuaren zatiak desmuntatzea arduradunak kalteak ebalua ditzan. 

3. Biltegiaren kudeaketa. 
- Inbentarioa. 
- Biltegi- eta apalategi-motak. 
- Piezen eta produktu kontsumigarrien katalogoak erabiltzea. 

 
.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN BEHAR 
DEN ESPERIENTZIA PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-

MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0620_1:  
Oinarrizko 
mekanizazioa. 
 

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

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

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko Ibilgailuen 
karrozeria lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
maila. 

2 urte 4 urte 

MF0621_1:  
Elementu mugigarriak 
ordezteko oinarrizko 
teknikak. 

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

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

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko aeronautika 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0622_1:  
Gainazalak prestatzeko 
oinarrizko teknikak. 

 

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

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

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-
lanak lanbide-arloko Ibilgailuen 
karrozeria lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 2. eta 3. 
maila. 

2 urte 4 urte 
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Ibilgailuen karrozerietako 
mantentze-lan osagarriak 

 

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 

Kudeaketa-gela 45 60 

Ibilgailuen karrozeria-lantegia 210 350 

Biltegia  20 20 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Ibilgailuen karrozeria-lantegia X X X 

Biltegia  X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
- Espezialitateko software espezifikoa. 
- Errotuladorez idazteko arbelak. 
- Orri birakaria. 
- Ikasgelako materiala. 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
-  Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ibilgailuen karrozeria-lantegia 

- Saiakuntza-banku torlojudunak. 
- Soldadura biguneko ekipoa. 
- Soldadura oxiazetilenikoko ekipoa. 
- Arku bidezko soldadura erdiautomatikoko ekipoa eta elektrodo 

bidezko soldadurako ekipoa. 
- Argiak erregulatzeko ekipoa. 
- Mozteko makina pneumatikoa. 
- Izurtzeko makina. 
- Tolesteko makina. 
- Xaflak kurbatzeko makinak. 
- Zerrak, limak, gramilak, marrazteko puntak, hariztaketa-tresnak, 

arrak, terrailak eta terraila-etxeak, kalibreak, mikrometroak, hari- eta 
lodiera-galgak eta erloju konparadorea. 

- Zulagailua, errematxatzeko makina, poliuretanoak emateko pistola, 
grapagailua, bentosak eta aire beroko sopletea. Esmerila. 

- Lixagailu birakariak, bibratzaileak eta birakari-orbitalak. 
- Lixatzeko gomazko takoak. 
- Txapistaren erreminta espezifikoen ekipoa. 
- Lantegiko erreminta-orga. 
- Mihiztatzeko tripodeak eta mahaiak. Lixatzeko euskarriak. 
- Ibilgailu-altxagailuak. 
- Pistolak garbitzeko ekipoa. 
- Inpaktu-pistola pneumatikoen eta elektrikoen ekipoak. 
- Erremintak eta piezak jartzeko lan-orgak. 
- Mota guztietako eskuzko giltzak. 
- Mota guztietako aliketak eta barailak. 
- Punta bereziko mota guztietako sortak, Torx, Allen eta abar.  
- Mota guztietako bihurkin-motak. 
- Kolpekako bihurkina. 
- Zuloak egiteko tresnak. 
- Guraizeak, kuterrak eta hortzak. 
- Mota guztietako mailuak, plastikozkoak eta altzairuzkoak. 
- Paper-, film- eta zinta-euskarriak 
- Garbigunea eta edukiontziak. Eguneroko garbiketa-erremintak. 

Biltegia  

- Produktuen eta erreminten biltegia Aldagela armairuduna. Begiak 
garbitzekoa, botikina 

- Instalazio espezifikoak: xurgatze-zentrala, plano xurgatzaileak, 
errekuntza-gasetako (oxigenoa eta azetilenoa) instalazioak, aire 
konprimatuko instalazioa, soldadura-gasen xurgatzailea. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien 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. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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Ibilgailuen karrozerietako 
mantentze-lan osagarriak 

 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
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