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IZENA 
KARROZERIA-ARLOAREN PLANGINTZA ETA KONTROLA 

 

KODEA 
TMVL0609 

 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen karrozeria 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV049_3: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Ibilgailuen sektoreko karrozeria-arloko mantentze-lanak eta haren logistika antolatzea, programatzea eta gainbegiratzea, 
aurrekontuak eta tasazioak egitea, eta sor litezkeen gorabeherak konpontzea. 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0134_3: Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak konpontzeko prozesuak planifikatzea, haien 

gauzatzea kontrolatuz. 
-  UC0135_3: Ibilgailuen egiturak konpontzeko prozesuak planifikatzea, haien gauzatzea kontrolatuz. 
-  UC0136_3: Gainazalak babesteko, konpontzeko eta txukuntzeko prozesuak planifikatzea, haien gauzatzea kontrolatuz. 
-  UC0137_3: Ibilgailuen mantentze-lanak eta haiekin lotutako logistika kudeatzea, eraginkortasun-, segurtasun- eta 

kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ibilgailuak fabrikatzen eta haien mantentze-lanak egiten dituzten enpresa handi, ertain eta txikien karrozeria-arloan 
egiten du lan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Ibilgailuak (automobilak, motozikletak, ibilgailu industrialak, eta nekazaritzako eta herri-lanetako makinak) 
konpontzeko eta haien mantentze-lanak egiteko lantegiak. 
Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. 
Ibilgailuen ikuskaritza teknikoak egiten dituzten enpresak. 
Ibilgailu-multzoen eta -azpimultzoen saiakuntzak egiteko laborategiak 
Egiaztapen-ekipoak fabrikatzen, saltzen eta merkaturatzen dituzten eta diagnosiak egiten eta ibilgailuentzako 
ordezko piezak jartzen dituzten enpresak. 
 
Alokairuko, zerbitzu publikoetako eta bidaiariak eta/edo merkantziak garraiatzeko ibilgailuen flotak dituzten enpresak. 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak: 
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3160.1063 Automobilgintzako kalitate-kontroleko teknikaria 
7521.1129 Mantentze-lan mekanikoen lantegiko taldeburua 
3405.1030 Ibilgailuen peritu tasatzailea 
4412.1048 Ibilgailuen harreragilea 
Karrozeria-lantegiko burua: txapa eta pintura 
Lantegiko arduraduna 
IATko arduraduna 
Salmenta-burua. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0134_3  
Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta 
finkoak. 

180 

UF1250: Metalezko elementuen 
konformazioa 

60 

UF1251: Elementu sintetikoen 
konponketa eta konformazioa 

40 

UF1252: Egiturazkoak ez diren 
elementu mugigarriak eta finkoak 

80 

MF0135_3  
Ibilgailuen egiturak.  

130 

UF1253: Egiturazko deformazioen 
diagnostikoa 

50 

UF1254: Ibilgailuen egitura-
elementuen konponketa edo 
ordezkapena 

50 

UF1255: Karrozeria jartzearen eta 
berritze garrantzitsuak egitearen 
plangintza eta garapena 

30 

MF0136_3 
Gainazalen prestaketa eta txukunketa 180 

UF1256: Gainazalak babesteko, 
prestatzeko eta berdintzeko 
prozesuen plangintza, kontrola eta 
gauzatzea 

60 

UF1257: Gainazalak txukuntzeko 
eta dekoratzeko prozesuen 
plangintza eta kontrola 

60 

UF1258: Akaberako akatsak 
zuzentzeko eta gainazalak 
dekoratzeko prozesuen plangintza 
eta kontrola 

60 

MF0137_3 (ZEHARKAKOA) 
Ibilgailuen mantentzen-lanetako kudeaketa eta 
logistika  

130 

UF1259: (ZEHARKAKOA)   
Ibilgailuen mantentze-lanetako eta 
lan-kargen banaketako prozesuen 
plangintza 

50 

UF1260: (ZEHARKAKOA) 
Ibilgailuen harrerako kudeaketa 

50 

UF0917: (ZEHARKAKOA) 
Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa ibilgailuen 
mantentze-lanetan 

30 

MP0263: Karrozeria-arloaren plangintzako eta 
kontroleko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 660 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA 

FINKOAK KONPONTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, 
HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ 

 
2. gaitasun-atala 

IBILGAILUEN EGITURAK KONPONTZEKO PROZESUAK 
PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ 

 
3. gaitasun-atala 

GAINAZALAK BABESTEKO, KONPONTZEKO ETA 
TXUKUNTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN 

GAUZATZEA KONTROLATUZ 

 
4. gaitasun-atala 

IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK ETA HAIEKIN LOTUTAKO 
LOGISTIKA KUDEATZEA, ERAGINKORTASUN-, SEGURTASUN- 

ETA KALITATE-IRIZPIDEAK KONTUAN HARTUTA 
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1. gaitasun-atala:  
EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK 
KONPONTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA 
KONTROLATUZ 

 

Kodea: UC0134_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Metalezko piezen deformazio-motak aztertzea eta haiek konpontzeko metodoa, ekipoak eta tresnak hautatzea, 
elementu bakoitzak jatorrizko forma eta funtzioa berreskura dezan. 

BI1.1 Deformazioak hautemateko teknikak behar bezala aplikatzen dira, eta haien garrantzia eta hedadura 
zehazten dira. 
BI1.2 Erabaki eta irtenbide tekniko egokienak aplikatzen dira, multzoa bukaeran eraginkorra dela bermatzeko. 
BI1.3 Material-motaren (altzairua, altzairu bereziak, aluminio) eta kaltearen ezaugarrien arabera zehazten da lan-
prozesua eta hautatzen dira erabili beharreko tresnak, ekipoak eta produktuak. 
BI1.4 Kontu teknikoei eta ekonomikoei, kalitateari eta fabrikatzailearen arauei lotutako konponketa- edo 
ordezkapen-aukerak baloratzen eta ebaluatzen dira. 
BI1.5 Lanean ematen diren denbora-tarteak bat datoz baremoetan eta tarifa-zerrendetan azaltzen direnekin. 
BI1.6 Egiaztatu da lortutako azken kalitatea bat datorrela indarrean dauden irizpide eta gomendioekin. 

LB2: Material plastikoko edo sintetikoko piezen deformazio-motak aztertzea eta haiek konpontzeko metodoa, ekipoak 
eta tresnak hautatzea, elementu bakoitzak jatorrizko forma eta funtzioa berreskura ditzan. 

BI2.1 Dagokion kode berezia interpretatuz edo, halakorik ez badu, teknika egokiak aplikatuz (errekuntza-probak 
edo beste batzuk), material-mota identifikatzen da. 
BI2.2 Multzoaren azken eraginkortasuna bermatzen da, erabaki eta irtenbide tekniko egokienak hartuz. 
BI2.3 Material-motaren (termoplastikoak, termoegonkorrak edo konposatuak) eta kaltearen ezaugarrien arabera 
zehazten da lan-prozesua eta hautatzen dira erabili beharreko tresnak, ekipoak eta produktuak. 
BI2.4 Lanean ematen diren denbora-tarteak bat datoz baremoetan eta tarifa-zerrendetan azaltzen direnekin. 
BI2.5 Kontu teknikoei eta ekonomikoei, kalitateari eta fabrikatzailearen arauei lotutako konponketa- edo 
ordezkapen-aukerak baloratzen eta ebaluatzen dira. 
BI2.6 Egiaztatu da lortutako azken kalitatea bat datorrela indarrean dauden irizpide eta gomendioekin. 

LB3: Pieza edo elementu mugigarriak edo finkoak ordezkatzeko prozesuak zehaztea, eta egin beharreko lotura-motaren 
arabera erabili beharreko ekipoak eta materialak hautatzea. 

BI3.1 Fabrikatzailearen informazio teknikoa behar bezala interpretatzen da, piezakatzeari, lotura-teknikei, ordezko 
pieza merkaturatzeari eta lanen mugei dagokienez. 
BI3.2 Kalte-motaren eta haren garrantziaren arabera eta fabrikatzailearen gomendio teknikoen arabera, 
ordezkapen osoa edo partziala egin behar den erabakitzen da. 
BI3.3 Zehazten da zer lan-prozesuri jarraitu, eta zer erreminta, ekipo eta produktu erabili. 
BI3.4 Lanean ematen diren denbora-tarteak bat datoz baremoetan eta tarifa-zerrendetan azaltzen direnarekin 
eta/edo lana txukun egiteko moduarekin. 
BI3.5 Ikusi da lortutako azken kalitatea bat datorrela indarrean dauden irizpide eta gomendioekin, eta ezarritako 
eraginkortasunari eta/edo multzo osoaren dimentsio-formei eusten zaie. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Tarifa-zerrenda ofizialak, metalezko eta plastikozko elementuak konpontzeko baremoak, balorazio-tresnak, eta 
piezakatzeari eta ordezko piezei buruzko dokumentazioa. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Konponketa- eta/edo ordezkapen-prozesuak aztertzea, eta egin beharreko lanaren arabera egokienak diren metodo eta 
ekipo egokienak hautatzea. Esku-hartze guztiei lotutako kostu ekonomikoak ebaluatzea, eta lantegian dauden 
baliabideak optimizatzea. Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak konpontzeko teknikak eta prozesuak 
ezagutzea.  
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lantegiko eskuliburuak, piezakatzeak eta ordezko piezen prezioak, tarifa-zerrendak, baremoak, liburu eta dokumentazio 
teknikoa eta informazio-sistemak (euskarri informatikoan, paperean eta mikrofitxetan). 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
IBILGAILUEN EGITURAK KONPONTZEKO PROZESUAK 
PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ 

 

Kodea: UC0135_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ibilgailuaren egiturako deformazioak diagnostikatzea, kalteen garrantzia eta konformatzeko jarraitu beharreko 
konponketa-prozesua zehaztea, eta ziurtatzea azken emaitzak bat datozela ezarritako kalitate eta denbora-tarteekin. 

BI1.1 Portaera orokorra eta hark eragiten duen esfortzu-transmisioa ezagutuz identifikatzen dira fusible-puntuak 
edo -guneak. 
BI1.2 Uneko kalteak aztertzeko, haren garrantzia eta hura eragiten duten indarrak zehazten dira, eta erabakitzen 
da konformaziorako bankada bat behar den ala ez. 
BI1.3 Bankadako egitura konformatzeko egin beharreko lanen segida zehazteko, lan-prozesu logiko bat ezartzen 
da. 

LB2: Egiturazko elementuetan dauden kalteak aztertzea; jarraitu beharreko lan-prozesua eta erabili beharreko 
erremintak eta ekipoak zehaztea, hura konpontzeko edo ordezkatzeko; eta ziurtatzea azken emaitzak bat datozela 
ezarritako kalitate eta denbora-tarteekin. 

BI2.1 Fabrikatzailearen informazio teknikoa behar bezala interpretatzen da, piezakatzeari, lotura-teknikei, ordezko 
pieza merkaturatzeari eta lanaren mugei dagokienez. 
BI2.2 Kaltetutako elementuak osorik edo partzialki ordezkatu behar direnean, ebaketa-eremuak zehazten dira, 
dauden kalteen arabera eta fabrikatzailearen gomendio teknikoei jarraikiz. 
BI2.3 Multzoaren konformazio osorako, behar diren «tiroak eta kontratiroak» zehazten dira. 
BI2.4 Egin beharreko mihiztadura-metodoa zehazteko, ondoko piezekin eta bankadako neurketa-planoekin 
erlazionatzen da. 
BI2.5 Ibilgailuaren eraginkortasuna eta azken portaera aztertzen dira. 

LB3: Karrozeria jartzeko eta berritze garrantzitsuak egiteko plangintza eta garapenerako neurriak eta erabakiak hartzea. 
BI3.1 Fabrikatzailearen informazioa, karrozeria jartzeari lotutako araudia eta indarrean dagoen legedia hautatzen 
da, eta, behar izanez gero, aukerako transformazioak egiteko krokisak eta planoak gauzatzen dira. 
BI3.2 Ohiko prozedurei dagokienez, sor litezkeen ustekabekoak eta ziurgabetasunak identifikatzen dira. 
BI3.3 Ibilgailuan egin beharreko lanei eragiten dieten baimenen inguruko erabakiak hartzen dira. 
BI3.4 Gainegitura egokitzeko behar diren ordezko piezak, bestelako piezak eta osagaiak kudeatzen eta prestatzen 
dira. 
BI3.5 Egiaztatzen da multzoaren azken eraginkortasuna bat datorrela indarrean dagoen araudiarekin eta bezeroak 
eskatutako berritzearekin. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Bankadak eta neurtzeko ekipoak. Direkzio-lerrokagilua. Jasogailuak. Lanerako zuloa. 
Ebakitzeko ekipoak eta tresnak. Zizaila pneumatikoa. Prentsa hidraulikoa. Errematxatzeko prentsa hidraulikoa. 
MIG/MAG soldadura-ekipoak. Zarataren eta korrosioaren aurkako tratamenduak berritzeko ekipoak. Eskuzko erreminta 
(giltzak, bihurkinak, giltza dinamometrikoa, etab.). 
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Produktuak eta emaitzak 
Esku-hartze bat egiten ari diren bitartean neurriak eta erabakiak hartzea, zuzenean konponketa-motari, ordezko piezei 
eta erabili beharreko material, ekipo eta instalazioei lotutakoak, jarduera egiten den bitartean sor litezkeen gorabeherak 
konpontzeko. Ibilgailuan egin beharreko lanei eragiten dieten baimenen inguruko erabakiak hartzea. Ebaketa- eta 
errefortzu-guneak eta lotura-motak ezagutzea. Aplikatu beharreko tratamendu- eta estaldura-motak ezagutzea. Multzo 
osagarriak erakustea, doitzea eta muntatzea. Bastidorean egin litezkeen aldaketak egitea 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Informazioa eta dokumentazio teknikoa (euskarri informatikoan nahiz paperean), hauei buruzkoa: fabrikatzailearen 
informazio teknikoa, karrozeria jartzeari buruzko eskuliburuak, ordezko piezen fabrikatzaile eta banatzaileen informazio 
teknikoa, piezak eta osagarriak, eta/edo bezeroaren eskaerak. Araudia eta indarrean dagoen legeria. Erreminten eta 
ekipoen fabrikatzaileen erabilerari eta maneiuari buruzko arauak. Liburuak eta eskuliburu teknikoak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
GAINAZALAK BABESTEKO, KONPONTZEKO ETA TXUKUNTZEKO 
PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ 

 

Kodea: UC0136_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Gainazalak prestatzeko eta berdintzeko eta hondoko pinturak emateko prozesuak eta behar diren baliabideak 
planifikatzea eta kontrolatzea, eta egiaztatzea azken emaitzak bat datozela ezarritako kalitateekin eta denbora-tarteekin. 

BI1.1 Karrozeria-arloan lortutako akabera-mailaren identifikazioaren arabera, substratuak egokitzeko behar diren 
produktuak, baliabideak eta ekipoak hautatzen dira. 
BI1.2 Jarraituko den lan-prozesua substratu-motaren eta egingo den lan-motaren arabera ezartzen da, eta 
eragiketen segida sekuentziatzen da. 
BI1.3 Egiaztatu da egindako aplikazioak bat datozela gerora akabera-produktuak aplikatzeko zehaztutako kalitate-
irizpide espezifikoekin. 
BI1.4 Ibilgailuaren kolorea identifikatzean, eta hura gauzatzean, egiaztatu da betetzen direla erabakitako 
bizitasuna, purutasuna eta tonalitatea. 

LB2: Akabera-pintura prestatzeko eta emateko prozesuak eta behar diren baliabideak planifikatzea eta kontrolatzea, eta 
egiaztatzea azken emaitzak bat datozela ezarritako kalitateekin eta denbora-tarteekin. 

BI2.1 Substratu-motaren eta egin behar den lan-motaren arabera, jarraitu beharreko lan-prozesua zehazten da, 
ibilgailu-mota eta lortu beharreko kalitatea kontuan hartuz. 
BI2.2 Egiaztatu da egindako lanetan bete direla ezarritako espezifikazioak, eta lortu dela akabera-mota 
bakoitzerako eskatzen den kalitate-maila. Ez dago pintura-lanei lotutako ohiko akatsik. 
BI2.3 Egiaztatu da egindako lanak bat datozela zehaztutako denbora-tarteekin. 

LB3: Pintaketa-lanetako kalteak eta akatsak zuzentzeko prozesuak eta baliabideak planifikatzea eta kontrolatzea. 
BI3.1 Pinturako kalteak edo akatsak aurkitzen eta identifikatzen dira, eta haien garrantzia, kokapena eta 
kaltetutako pintura-geruza zehazten dira. 
BI3.2 Erabakitzen da kaltea edo akatsa leunketa edo distirarazte bidez zuzendu daitekeen, ala lan sakonagoa egin 
edo eremu hori berriz pintatu beharko den. 
BI3.3 Egiaztatu da lanaren azken kalitatea egokia dela eta pinturaren akaberak ez daukala kalitate-murrizketarik. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Urratzaileak. Lixagailu birakariak, bibratzaileak eta birakari-orbitalak. Xurgatze-zentralak. Pintatzeko kabina/labea. 
Nahasgailuak. Balantza elektronikoa. Pistolak garbitzeko makina. Pistola aerografikoak. Plano xurgatzaileak. 
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Koipegabetzeko eta garbitzeko produktuak. Izpi infragorri bidez lehortzeko ekipoak. Hondoko pinturak. Akabera-pinturak. 
Korrosioaren aurkako produktuak. Kolore-erremintak. 

Produktuak eta emaitzak 
Zehaztutako metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentzia. Erabat zehaztuta ez dauden eragiketen parametroak. Urik 
eta irregulartasunik ez duen gainazal uniforme bat lortzea. Kolore-berdinketa oneko eta pintaketa-akatsik gabeko azken 
akabera lortzea. Pintura-geruzek izan ditzaketen kanpoko kalte txikiak konpontzea. Estaltze bidez ondoko eremuak 
babestea, eta prestatu beharreko eremuak garbitzea eta koipegabetzea. Gainazalak lixatzeko eta berdintzeko lanak 
egiten dira. Korrosioaren aurkako eta hondoak prestatzeko produktuak ematen dira, eta gainazala homogeneo eta 
akabera-pintura emateko prest uzten da. Akabera-pintura ematen da, eta prozesua bukatutzat jotzen da. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Produktuen eskuliburu teknikoak. Kolore-
kartak. Harrerako lanaren aginduak. Mikrofitxak. Informazioa euskarri informatikoan eta/edo paperean. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK ETA HAIEKIN LOTUTAKO 
LOGISTIKA KUDEATZEA, ERAGINKORTASUN-, SEGURTASUN- ETA 
KALITATE-IRIZPIDEAK KONTUAN HARTUTA 

 

Kodea: UC0137_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ibilgailuen harrera kudeatzea eta bezeroei arreta ematea, gai horri lotutako teknikak aplikatuz eta lanak eginez. 
BI1.1 Aurreko diagnosian, arazoa zehazten da, eta behar bezala adierazten da konponketa-aginduan. 
BI1.2 Lantegian libre dauden orduen arabera zehazten da ibilgailua entregatzeko data. 
BI1.3 Bezeroari hauen berri ematen zaio une oro: ibilgailuaren egoera, matxuraren arrazoiak, matxuraren 
garrantzia, kostuak, konponketa egitean hautemandako beste matxura batzuk... 
BI1.4 Ibilgailua entregatu aurretik, kalitate-kontrol bat egiten da, ziurtatzeko konponketa eta/edo aldaketa ondo egin 
dela, akatsik ez dagoela, garbi dagoela... 
BI1.5 Bezeroa gustura uzten saiatu behar da, eta, horretarako, zuzen eta egoki eman behar zaio arreta; hala, 
enpresaren irudi ona emango da. 
BI1.6 Bezeroen artxiboa eguneratuta egoten da, eta haien ibilgailuen aldizkako azterketen berri ematen zaie bere 
garaian. 
BI1.7 Tasazioa eta/edo aurrekontua egiteko matxuren edo kalteen deskribapenean, xehe eta zehatz adierazten 
dira ordezkatu edo konpondu beharreko elementuak, azpimultzoak edo multzoak, eta dagokion dokumentazioan 
islatzen dira. 
BI1.8 Kostuaren ebaluazio kuantitatiboa egiteko, egoki erabiltzen da behar den dokumentazioa (taulak, baremoak, 
gidak...). 
BI1.9 Tasazioa egiteko, nork bere gain hartzen du hari lotutako lanbide- eta lege-erantzukizuna. 
BI1.10 Aurrekontuan, labur eta argi azaltzen da egin beharreko lanen deskribapen osoa, eta, horretarako, sektore 
honetako dokumentazioa eta terminologia erabiltzen dira. 
BI1.11 Aurrekontua egitean, aldagai guztiak hartzen dira kontuan, eta zehatz-mehatz adierazten dira kostu totalak. 

LB2: Lantegiko mantentze-lanen prozesuak definitzea, edo, hala badagokio, lehendik dauden prozesuetan aldaketak 
txertatzea, enpresak zehaztutako helburuak lortzeko, giza baliabideak eta bestelako bitartekoak kontuan hartuz, eta 
ezarritako kalitate-irizpideak betetzeko. 

BI2.1 Aztertuko dugun hobetzeko prozesua hautatzeko, eskuragarri dagoen dokumentazio guztia erabiltzen da, eta 
aztertu egiten da, kasu bakoitzean dagozkion teknikak erabiliz. 
BI2.2 Prozesu berria ohiko jarduera gisa ezartzeko, behar diren doikuntzak egiten zaizkio, erabat eraginkorra izan 
dadin 
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BI2.3 Aldizkako ikuskapenak ezarrita, prozesuaren segimendu egiten da, egon litezkeen desbideratzeak 
hautemateko. 
BI2.4 Lantegian bete behar diren helburuak identifikatzen dira jarduera-planarekin. 
BI2.5 Jarduera-plana sistematikoki berrikusten da, eta antolaketari edo prozesu berriei lotutako aldaketak 
txertatzen dira, erabilgarri dauden baliabideak optimizatzeko. 

LB3: Konponketak egiteko behar diren denbora-tarteak zehaztea, prozesua aztertuz, enpresak finkatutako 
produktibitatea lortzeko, ziurtatuz fabrikatzaileak zehaztutako kalitatea lortzen dela. 

BI3.1 Neurtu behar den prozesuaren zati bat edo prozesu osoa hautatzeko, zehaztasunez erregistratzen dira une 
horretako egoeraren araberako denbora-tarte produktiboak eta ez-produktiboak 
BI3.2 Denbora-tarteak aztertzeko, sistema objektiboak baino ez dira erabiltzen (kronometrajea, zehaztutako 
denborak...). 
BI3.3 Denbora-tarte ez-produktiboak ezabatzeko, azterketa zehatz bat egiten da, langilearen nekea handitu gabe 
eta segurtasun-arauak urratu gabe. 
BI3.4 Denbora-tarte berriak aplikatzeari esker, lan-unitatearen balioa ezar daiteke, eta, hala, eskulanaren 
errendimenduaren indize fidagarriak lortzen dira. 
BI3.5 Esku-hartze bakoitzerako baliabide egokiak erabiltzen dira, eta ziurtatzen da ezarritako alderdi guztietan 
errespetatzen dela prozesua. 
BI3.6 Metodo berri bat ezartzen denean, zehazten da hura aplikatzeko langileek zer trebakuntza behar duten. 
BI3.7 Esku-hartze bakoitzean, ezarritako kalitate-estandarrak errespetatzen dira. 

LB4: Mantentze-lanak programatzea, hauen arabera: lan-kargak, giza baliabideak, instalazioak eta ekipoak. Jarduerak 
programatzea eta instalazioen eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea. 

BI4.1 Lana banatzeko programazioan, kontuan hartzen dira baldintzatzaile teknikoak (erabilgarri dauden 
baliabideak, haien ergonomia, erabilera-egoera...), giza baldintzatzaileak (langileen trebakuntza, abilezia...), 
inguruneko baldintzatzaileak (argia, aireztapena...) eta eskatu beharreko segurtasun-arauak. 
BI4.2 Hainbat lan programatzen dira, instalazioen eta ekipoen errendimendu maximoa lortzeko. 
BI4.3 Esku-hartzeak programatzen dira, lehentasun-irizpideak kontuan hartuz eta desbideratzeren bat sortzen 
denerako alternatibak prestatuz. 
BI4.4 Lanaren antolaketak ez du eragiten pertsonen, baliabideen edo ibilgailuen alferrikako mugimendurik. 
BI4.5 Instalazioen eta ekipoen mantentze-lanen plana antolatzeko, haien fabrikatzaileek zehaztutako arauak 
betetzen dira, eta kostuak eta denborak optimizatzen saiatzen da. 

LB5: Flota handietarako mantentze-lanen plan bat definitzea eta zehaztea, edo ezarritakoan hobekuntzak txertatzea, 
azaldutako beharren arabera. 

BI5.1 Ibilgailuen mantentze-lan prebentibo eta prediktiboetan, fabrikatzaileak zehaztutako jarraibideak betetzen 
dira. 
BI5.2 Ibilgailuen inguruneak edo lanak, maiztasunak eta aldizkakotasunak (halakorik balego) eragindako 
gorabeherak erregistratu egiten dira, mantentze-lanen planean kontuan hartzeko. 
BI5.3 Flotaren lanaren espezifikotasuna dela-eta mantentze-lan prebentiboan txertatu beharreko balizko aldagaiak 
mantentze-lanen planean sartzen dira. 
BI5.4 Mantentze-lanen plan orokorra edo lehengoaren aldaketak ezartzeko, kontuan hartzen da lantegiaren 
gaitasun produktiboa eta mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak egin behar izaten direla 
BI5.5 Mantentze-lanak definitzean eta ezartzean edo lehengo planean aldaketak egitean, kontuan hartzen dira 
enpresak finkatutako helburuak. 

LB6: Ordezko piezen eremua kudeatzea, biltegiaren banaketa fisikoa antolatzea, izakinak kontrolatzea eta eskaerak 
betetzea. 

BI6.1 Enpresak zehaztutako irizpideen arabera, gutxieneko pieza-, material- eta produktu-kopuru bat egotea 
ezartzen da, eta gai horiek kontrolatzen eta baloratzen dira. 
BI6.2 Eskaerak une egokian egiten dira, izakinei fisikoki begiratuta eta inbentarioan egiaztatuta, ezarritako 
gutxieneko stockaren arabera. 
BI6.3 Erosketan eragiten duten aldagaiak (kalitatea, prezioak, deskontuak, entregatzeko epeak...) aztertzen dira, 
eta enpresarentzat eskaintza onena egiten duen hornitzailea aukeratzen edo gomendatzen da. 
BI6.4 Ordezko piezen arloko berrikuspenak egiten dira aldizka, materiala hondatzen baldin bada azkar 
konturatzeko; izakinak murriztu direla idazten da, eta inbentarioa eguneratzen da. 
BI6.5 Elementuek kokapen fisiko egokiena dute, piezen edo materialen ezaugarriak kontuan hartuta, eta ahalik eta 
leku edo bolumen txikiena hartzen dute, lege-arauak eta produktuen txandakatzea kontuan izanik. 
BI6.6 Egiaztatzen da jasotako produktuak bat datozela —kantitateari eta kalitateari dagokienez—albaranetan 
azaltzen direnekin, eta, arazoren bat baldin badago, idatziz jasotzen da gorabehera edo erreklamazioa, hala 
badagokio. 
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BI6.7 Informazioaren edozein euskarri-mota erabiliz, biltegiko sarreren eta irteeren kontrol zorrotz eta zehatza 
egiten da. 

LB7: Lanean laneko segurtasuneko arauak betetzea eta betearaztea, eta, larrialdietan, erantzutea. 
BI7.1 Ezarritako laneko osasunaren eta segurtasunaren planak bat datoz laneko arriskuak prebenitzeko legeak 
ezarritakoarekin. 
BI7.2 Ikusi da langileen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak (laneko segurtasunaren arlokoak) bat 
datozela indarrean dagoen legeriak ezarritakoarekin. 
BI7.3 Jarduera bakoitzerako ekipo eta baliabide egokienak identifikatzen dira, eta zehazten da ondo erabiltzen eta 
zaintzen direla. 
BI7.4 Laneko segurtasuneko arauak betetzen direla zaintzen da, eta haiei eusteko behar den giroa sortzen da. 
BI7.5 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta egoten dira, eta segurtasun-baldintzak 
betetzen dituzte. 
BI7.6 Larrialdiren bat bada, neurri egokiak hartzen dira, eta dagokionari jakinarazten zaio. 
BI7.7 Gertatutako larrialdia beste instantzia batzuei jakinarazten zaie; hala badagokio, arrazoiak aztertzen dira, eta 
neurri egokiak hartzen dira, halakorik berriro gerta ez dadin. 

LB8: Ibilgailuen mantentze-lanetan eta/edo konponketetan sortzen diren hondakinak behar bezala kudeatzea 
ingurumenaren aldetik. 

BI8.1 Hondakinen kudeaketa arautzen duen oinarrizko araudia aplikatzen zaie mantentze-prozesuei. 
BI8.2 Hondakin-mota desberdinak sailkatzen dira, arriskugarritasunaren, toxikotasunaren eta ingurumen-
inpaktuaren arabera  
BI8.3 Hondakinak kudeatzeko prozesua antolatzen da, baimendutako gestoreen bidez. 
BI8.4 Hondakin-mota desberdinak biltegiratzen dira, indarrean dagoen araudia errespetatuz eta kontrol-sistema 
aplikatuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Dokumentazio teknikoa, dokumentazio administratiboa, denbora-taulak, piezakatzeari buruzko eskuliburuak, albaranak, 
eskaeren oharrak... Ibilgailuen mantentze-lanen fitxak. Flotako ibilgailuen gidariek igorritako txostenak. Lantegiak 
kudeatzeko eta tasazioak eta peritatzeak egiteko aplikazio informatikoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Denbora-kontrola. Kudeaketa-ratioak. Biltegiko sarreren eta irteeren kontrola. Beharren, baliabideen eta gaitasunen 
analisia. Bezeroari arreta ona ematea, eta haren uneko eta etorkizuneko beharrak aztertzea. Lantegiko eta biltegiko 
administrazio- eta kudeaketa-izapideak egitea, lege-araudia aplikatuz. 
Konponketa-balorazioak eta -peritatzeak igortzea, eta flota handien mantentze-lanak programatzea. Giza kapitalaren 
kudeaketa. Trebakuntza-plan bat ezartzea eta emaitzak ebaluatzea. Langileak enpresaren helburura ekartzea. Langileak 
helburu komuna lortzeko motibatzea. Laneko gatazkarik ez sortzea, eta, halakorik sortzen bada, konpontzen saiatzea. 
Negoziazio-teknikak. Erabakiak hartzea. Lan-banaketaren plangintza. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Tarifa-zerrenda ofizialak, ordezko piezen prezioak, eta konponketen eta pintaketen baremoak. Balorazio-erreminta 
informatizatuak. Logistikari eta kudeaketari buruzko eskuliburuak. Kudeaketa-programa eta -sistema espezifikoak, edo 
automobil-fabrikatzaileen programa eta sistema bereziak. Laneko segurtasunaren eta osasunaren eta ingurumen-
inpaktuaren araudia. Indarrean dagoen legedia. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN EGITURAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

GAINAZALEN PRESTAKETA ETA TXUKUNKETA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

IBILGAILUEN MANTENTZEN-LANETAKO KUDEAKETA ETA LOGISTIKA 

 
5. prestakuntza-modulua  

KARROZERIA-ARLOAREN PLANGINTZAKO ETA KONTROLEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 

5 
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1. prestakuntza-modulua:  
EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK 

 

Kodea: MF0134_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0134_3 Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak 

konpontzeko prozesuak planifikatzea, haien gauzatzea kontrolatuz. 
 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
METALEZKO ELEMENTUEN KONFORMAZIOA 
 
Kodea: UF1250 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1 Metalezko elementuetako deformazioak aztertzea, eta konponketa-prozesuak planifikatzea. 
EI1.1 Elementuen material-mota eta propietateak identifikatzea, konponketa-prozesua zehazteko. 
EI1.2 Metalezko materialen saiakuntzak interpretatzea, eta haien izaera eta ezaugarriekin lotzea. 
EI1.3 Diagnostiko-teknikak aztertzea (bisuala, lixatzea, ukimenaren bidezkoa, formadun orraziarekin egiten dena), 
deformazioak identifikatzeko. 
EI1.4 Gehiena komeni den konponketa-prozesua hautatzea, hauek kontuan izanik: ibilgailuaren osaera eta forma, 
kaltearen egoera eta deformazio-mota. 

A2 Jarraitu beharreko konponketa-prozesuak planifikatzea, egoera bereziak kontuan izanik. 
EI2.1 Konkatua kentzeko, tenkatzeko, tinkatzeko eta txapa errepasatzeko prozesuetan erabili beharreko teknikak 
hautatzea. 
EI2.2 Konkatua kentzeko teknika desberdinak aplikatzea (kolpekatze bidezkoa, kolpekatze eta erreminta pasibo 
bidezkoa, kanpoaldekoa, eta kanpoaldekoa pintura kaltetu gabe). 
EI2.3 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 
EI2.4 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

A3: Aluminiozko elementu metalikoen konponketako prozesuak kudeatzea. 
EI3.1 Erabili beharreko ekipoak eta tresnak identifikatzea: 

- Lan-ekipoak deformazioaren arabera hautatzea. 

- Aluminiorako MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea. 

- Aluminioaren konponketetan erabiltzen diren lan-ekipoak deskribatzea. 
EI3.2 Erabiltzen diren konponketa-prozesuak identifikatzea, hasierako formak eta kotak emateko: 

- Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuak eta iritsi ezin den eremuak konpontzea. 

- Tas eta/edo mailu espezifiko bidez konkatua kentzea. 

- Aluminiorako tinkatze-elementu espezifikoen bidez deformazioak konformatzea. 

- Eremu errematxatuetan edo itsasgarria duen eremuetan konponketak egitea. 
EI3.3 Elementuak jatorrizko forma eta kota berak dituen begiratzea. 

 
Edukiak: 

1. Metalezko elementuak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
- Lixatzea. 
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- Bisuala (txaparen islak erabiltzea). 
- Ukimenaren bidezkoa. 
- Orrazien bidezkoa. 
- Metalezko materialen saiakuntzak. 
- Zimurrak detektatzea.  
- Kolorearen eragina: argiak eta ilunak. 
- Txapa-eremuetan urak aurkitzeko eta/edo masilletan eta zigilatzaileetan pitzadurak aurkitzeko teknikak. 
- Txapa-eremuetan deslerrokadurak aurkitzeko teknika. 

2. Kaltea sailkatzea, mailaren, hedaduraren eta kokapenaren arabera 
- Txapazko piezetako konponketak edo ordezkapenak zehazteko teknika. 
- Kalteen sailkapena:  

• Maila: baxua, ertaina eta altua 

• Hedadura: ordezkapena 

• Kokapena: iristeko erraza, iristeko zaila, ezin iritsi. 
- Ibilgailuaren balio salgarria 
- Prezioa ipintzeko gidak. 
- Balorazioak egiteko programa informatikoak. 
- Zuzeneko eta zeharkako kalteak. 

3. Konpondutako elementua aztertzeko teknikak. 
- Perdoi- eta lasaiera-probak. 
- Nerbioen eta ondoko eremuekiko etenduren kontrola. 
- Konpondutako piezetan urik baden begiratzea. 
- Paneletako zigilagailuen egiaztapena. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ELEMENTU SINTETIKOEN KONPONKETA ETA KONFORMAZIOA 
 
Kodea: UF1251 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1 Tratatu beharreko plastikozko materiala identifikatzea, eta eragindako deformazioak eta hausturak aztertzea. 
EI1.1 Konpondu beharreko plastiko-mota edo material konposatua identifikatzea, dagozkion saiakuntzak aplikatuz. 
EI1.2 Material sintetiko mota identifikatzeko erabiltzen diren metodoak hautatzea (errekuntza-proba, soldadura-proba, 
kode bidezko identifikazioa…). 
EI1.3 Erabili beharreko konponketa-prozesua hautatzea, hauek kontuan hartuz: material sintetiko mota, loturak jasan 
beharko dituen esfortzuak eta konponketaren bideragarritasuna. 

A2 Konponketa-prozesuak planifikatzea, materiala eta kalte-mota kontuan izanik. 
EI2.1 Konponketa egiteko euskarriak eta txantiloiak presatzea. 
EI2.2 Konformazio- eta/edo lotura-lanetan erabiltzen diren ekipoak, tresnak, erremintak eta materialak identifikatzea, 
eta egoki erabiltzen diren begiratzea (trebetasun handirik ez da behar). 
EI2.3 Itsasgarri bidezko loturetan, produktuen eta katalizatzaileen nahasketak egiteak. 
EI2.4 Konponketa-produktuak aplikatzea, ezarritako prozesuari jarraituz. 
EI2.5 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 
EI2.6 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

 
Edukiak: 

1. Material plastikoak eta konposatuak  



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

- Material plastiko eta konposatu motak: 

• Termoplastikoak 

• Termoegonkorrak 

• Elastomeroak 
- Material plastikoen osaera eta ezaugarriak. 
- Material plastiko eta konposatuen saiakuntzak: 
- Materialak beroarekiko duen portaera. 
- Material plastikoak identifikatzea. 
- Ibilgailuen eta produktuen fabrikatzaileen sinbologia. 

2. Elementu sintetikoak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
- Plastikozko piezetako konponketak edo ordezkapenak diagnostikatzeko teknika. 
- Mailatuak edo hausturak hautematea. 
- Kanpoko eremuetako eta nerbiodun eremuetako pitzadurak detektatzea. 
- Tentsioen diagnostikoa. 

3. Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak 
- Elementu sintetikoen konponketak egiteko behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Termoplastikoak soldadura bidez konpontzea. 
- Material sintetikoak itsasgarrien, erretxinen eta errefortzu-materialen bidez konpontzea. 
- Termoplastikoen deformazioaren tratamendua eta konformazioa. 
- Termoegonkor erdizurrunen eta malguen konformazioa (oholak). 
- Konponketarako txantiloiak eta euskarriak prestatzea (trazadura eta konformazioa) 
- Plastikozko materialen konponketako segurtasun-arauak 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK 
 
Kodea: UF1252 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1 Karrozeriaren konposizioa aztertzea, eta egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak zehaztea 
EI1.1 Karrozeria bateko egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak zerrendatzea. 
EI1.2 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI1.3 Elementuaren desmuntaketa eta muntaketa deskribatzea, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera. 
EI1.4 Ordezko elementua behar bezala jarrita dagoen begiratzea (kotak). 
EI1.5 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea, eta elementuaren azken 
eraginkortasuna begiratzea, ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz. 

A2 Elementu mugigarrien mantentze-lanen prozesua eta haiek ordezkatzeko teknika egokiak planifikatzea. 
EI2.1 Lotura mugigarria definitzen duten parametroak zehaztea, eta hori egiteko erabiltzen diren prozedurak azaltzea. 
EI2.2 Lotura mugigarrien elementuen ezaugarriak zerrendatzea, eta lotu beharreko elementuaren ezaugarriekin 
erlazionatzea. 
EI2.3 Merkatuan dauden jasotze- eta ixte-sistemen funtzionamendua identifikatzea. 
EI2.4 Muntaketako eta desmuntaketako eragiketen sekuentzia kudeatzea, ezarritako prozedurari jarraituz, 
espezifikazio teknikoen arabera. 

A3 Egiturazkoak ez diren elementu finkoen mantentze-lanen prozesua eta haiek ordezkatzeko teknika egokiak planifikatzea. 
EI3.1 Egiturazkoak ez diren elementu finkoen lotura definitzen duten parametroak zehaztea, eta hori egiteko 
erabiltzen diren prozedurak azaltzea. 
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EI3.2 Egiturazkoak ez diren elementu finkoak partzialki ordezkatzeko egin beharreko trazadura- eta ebaketa-
eragiketak (ebaketarako irudikapen grafikoak eta krokisak) eta puntak mozteko eta/edo askatzeko eragiketak 
(elementu finkoen puntak mozteko eta haiek ebakitzeko eta askatzeko teknikak). 
EI3.3 Metalezko elementuen loturan erabiltzen diren lotura finkoko prozesuak egitea. 
EI3.4 Egiturazkoak ez diren elementu finkoetan gehien erabiltzen diren soldadura-teknikak aplikatzea: 

- Puntukako soldadura elektrikoa 

- MIG/MAG 

- Soldadura biguna 

- Egiturazko itsasgarriak 
EI3.5 Soldadura-prozesuko parametroak eta soldaduran lortuko den eragina ezartzea. 
EI3.6 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

A4 Tresna txikiak transformatzean eta diseinatzean irtenbide konstruktiboak asmatzea. 
EI4.1 Tresnen transformazioari eragiten dioten dokumentazio teknikoa eta araudia hautatzea eta interpretatzea. 
EI4.2 Kasu bakoitzean krokisa egitea, araudiaren edo jardunbide egokiaren arabera, eskatutako argitasun eta 
txukuntasunarekin. 
EI4.3 Irudikapen grafikoa egitea sistema axonometrikoan eta/edo proiekzio ortogonalean. 
EI4.4 Tresnaren diseinuan erabili behar diren materialak eta baliabideak identifikatzea, gauzatzean eta kostuan egon 
litezkeen zailtasunak kontuan hartuz. 
EI4.5 Eragiketetan azal litezkeen arazoentzako irtenbide konstruktiboak proposatzea. 
EI4.6 Segurtasunaren aldetik aukeratutako irtenbidea eta haren bideragarritasun konstruktiboa justifikatzea. 
EI4.7 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 

 
Edukiak: 

1. Ibilgailuaren osaera 
- Karrozeria-motak eta ezaugarriak 
- Kabina- eta xasis-motak. 
- Altzairuzko eta aluminiozko karrozeria autosostengagarri baten diseinua. 
- Kanpoko eta barruko elementu mugigarrien deskribapena 
- Lotura desmuntagarriak 

• Erabilitako loturen eta elementuen ezaugarriak. 

• Lotura-prozedurak eta teknikak. 

• Loturak: Torlojutuak, itsatsiak, errematxatuak, grapatuak, artikulatuak. 
- Beira-motak; ezaugarri teknikoak eta muntaketa-ezaugarriak. 

2. Kanpoko eta barruko elementu mugigarriak  
- Espezifikazio teknikoak. 
- Elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak: 

• Torlojutuak 

• Errematxatuak 

• Bandekin finkatuak. 

• Itsatsiak. 
- Ixte-sistemak; funtzionamendua, matxurak eta manipulazioa. 
- Jasotze-sistemak; funtzionamendua, matxurak eta manipulazioa. 
- Beirak ordezkatzeko prozesuak [itsatsiak, gomarekin muntatuak eta hariztatuak (edo antzekoak)] 
- Elementu mugigarriak doitzeko metodoak. 
- Beira ijeztuak konpontzeko teknikak. 

3. Egiturazkoak ez diren elementu finkoak desmuntatzeko, bereizteko eta muntatzeko lanak 
- Elementuak desmuntatzeko eta lotzeko behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak: 

• Ordezkapen osoa edo partziala. 

• Elementua eta soldadura korrosioaren kontra babesteko metodoa. 

• Ebaketa-eremuetako teilakatze-teknika. 

• Aluminiozko konponketetako berezitasunak. 

• Fabrikatzailearen arau teknikoak. 

• Ordezko piezaren prestaketa eta doikuntza. 
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- Irudikapen grafikoa: krokisa, kotazioa eta trazadura. 
- Ebaketa-prozesuen bidez desmuntatzeko/bereizteko lanak 

• Puntak moztea eta/edo gakoak kentzea. 

• Elementuen ebaketa. 

• Itsasgarriak askatzea. 
- Lotura-eragiketak: Soldatzeko metodoak 

• Soldadura bidez: 

- Puntukako soldadura elektrikoa 

- MIG/MAG 

- Soldadura biguna 

- Ekipoen funtzioa, ezaugarriak, ekarpen-materialak eta erabilera. 

• Itsasgarrien, teilakatze-kontratxapatuen eta gako bidez eustearen bidez 

4. Tresneriaren diseinua eta oinarrizko mekanizazioa 
- Metrologia; neurketa-aparatuak.  
- Tresna txikiak diseinatzeko edo aldatzeko beharrak. 
- Tresneriari buruzko dokumentu teknikoak interpretatzea. 
- Krokisak eta plantillak egitea. 
- Irudikapen grafikoak: sistema axonometrikoa eta proiekzio ortogonala 
- Materialen propietateak eta mekanizatzeko erraztasuna baloratuta erabili beharreko materialei buruzko ezagutza 
- Mekanizazio-prozedurak: 

• Soldadura 

• Hariztaketa  

• Eskuzko ebaketa. 

• Zulaketa. 

• Errematxaketa. 
- Tresneriaren diseinuaren segurtasun-arauak 

 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN EGITURAK 

 

Kodea: MF0135_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0135_3 Ibilgailuen egiturak konpontzeko prozesuak planifikatzea, haien 

gauzatzea kontrolatuz 
 

Iraupena: 130 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
EGITURAZKO DEFORMAZIOEN DIAGNOSTIKOA 
 
Kodea: UF1253 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

2 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Karrozeria, bastidore, kabina eta ekipoen osaera aztertzea, eta haien osagaiak eta mihiztadura-metodoak fabrikazio- eta 
konponketa-prozesuekin erlazionatzea. 

EI1.1 Karrozeriako osagaiak mihiztatzeko metodoak aztertzea, haien fabrikazio-prozesuen arabera.  
EI1.2 Gorputz hutsen fabrikazio-prozesuak aztertzea (estanpazio bidezkoak). 
EI1.3 Egiturazko elementuak ordezkatzeko eta/edo konpontzeko prozesuak zehaztea, eta materialaren osaera eta 
fabrikazio-prozesua erlazionatzea. 
EI1.4 Ibilgailuaren egituran aztertu beharreko parametroak zehaztea, dagokion dokumentazio teknikoa interpretatuz. 

A2: Egiturak izan ditzakeen deformazioak (simulatuak nahiz errealak) diagnostikatzea, kasu bakoitzeko konponketa-
prozedura zehazteko. 

EI2.1 Oinarrizko egituran, karrozerian, kabinan edo xasisean hauek identifikatzea: 

- Zuzeneko kalteak. 

- Zeharkako kalteak. 

- Zimurren ikuskapen bisuala 

- Hasierako egoerara itzularazteko egin beharreko ekintzak. 
EI2.2 Neurtzeko aparatu desberdinak erabiltzea —hagadun konpasa, maila-galgak, osagaiak (beirak, ateak...), 
txantiloiak—, egitura aztertzeko eta bankada behar den ala ez zehazteko. 

A3: Bankadako egitura konformatzeko eta neurtzeko egin beharreko lanak ezartzea. 
EI3.1 Bankadak neurtzeko lanak egitea, kotak neurtzeko erreferentzia-puntuetan jarriz tresnak (kontrol positiboa, 
unibertsalak, tresneria unibertsalekoa, kalibreena, maila-galgena, neurtzeko sistema optikoa duena, neurketa-sistema 
elektronikoak). 
EI3.2 Egiaztapenetan lortutako parametroen balioak interpretatzea, eta dokumentazio teknikoan emandakoekin 
konparatzea. 

- Neurketa-fitxak. 

- Indarrak. 

- Momentuak. 
EI3.3 Kontrolak egitea, ezarritako metodologiari jarraituz, eta ainguraketa-eremuak identifikatzea, deformazioaren 
arabera. 

- Finkatzeko eta lotzeko sistemak jartzea. 

- Luzatze-tresnak jartzea. 

- Segurtasun-eslinga jartzea. 

- Tiroen eta kontratiroen norabidea, indarra eta kokapena. 

- Egiaztapena. 

 
Edukiak: 

1. Ibilgailuen geometria espaziala: luzatzearen printzipioak. 
- Indar-sistemak: konposizioa eta deskonposizioa. 
- Ordezkaria eta momentu ordezkariak. 
- Irudikapen grafikoa: sinbologia eta normalizazioa. 
- Neurketa- eta enbutizio-teknikak. 
- Estanpazio- eta mihiztatze-prozesuak. 
- Fabrikatzaileak emandako egiturazko informazioa interpretatzea. 
- Karrozeria- eta bastidore-motak. 
- Kalte-motak. 

2. Egiaztatzean behar diren ekipoak eta tresnak 
- Jasogailua. 
- Maila-galgak. 
- Neurgailu unibertsala. 
- Metroa. 
- Hagadun konpasa. 
- Lerrokagailuaren funtzioa eta ezaugarriak. 
- Egituren jasotze-sistemak. 
- Egitura deformatuak mugitzeko tresnak. 

3. Egiaztatze-prozesuetako metodoak eta teknikak. Diagnostiko-teknikak 
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- Zoruetako egitura-elementuak begiratzeko teknikak. 
- Ateak dituzten guneen egitura aztertzeko metodoa. 
- Beirak dituzten guneen egitura egiaztatzeko metodoa. 
- Egiturazko deformazioak kontrolatzeko teknikak. 
- Kapotaren azpiko gunea eta maletategia kontrolatzeko metodoa. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
IBILGAILUEN EGITURA-ELEMENTUEN KONPONKETA EDO ORDEZKAPENA 
 
Kodea: UF1254 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ordezkapen osoetan edo partzialetan, fabrikatzailearen eskuliburua interpretatzea, ebaketa-eremuen argibideei jarraituz, 
kalteen arabera. 

EI1.1 Fabrikatzailearen eskuliburua teknikoki interpretatzea. 

- Ibilgailuaren piezakatzea. 

- Lotura-teknikak. 

- Ordezko pieza merkaturatzea. 

- Fabrikatzaileak lanari ikusi dizkion mugak. 
EI1.2 Ordezkapen osoetan edo partzialetan ebaketa-guneak zehaztea. 

- Fabrikatzaileak zehaztutako ebaketa-guneak. 

- Egiturazko elementuetako eta egiturazkoak ez diren elementuetako ebaketa-guneak. 

- Ebaketa-guneak zehaztea eta aurkitzea. 

A2: Egitura eta mihiztatze-metodoa erabat konformatzea, ebaketa-guneen argibideei jarraituz, kalteen arabera. 
EI2.1 Behar diren tiroak eta kontratiroak zehaztea. 

- Tiroen eta kontratiroen kokapena. 

- Aplikatu beharreko indarrak. 

- Tiro-angelu mota hautatzea. 
EI2.2 Egiturak tiroak eta kontratiroak egitea. 
EI2.3 Ekipoetan eta baliabideetan erabilera- eta segurtasun-arauak aplikatzea, bai eta segurtasun pertsonaleko 
arauak ere. 

A3: Ibilgailuaren eraginkortasuna eta azken portaera aztertzea, ebaketa-guneen argibideei jarraituz, kalteen arabera. 
EI3.1 Konponketaren eta haren portaeraren azken emaitza begiratzea. 

- Ondoko piezetako tolerantzia begiratzea. 

- Konpondutako edo ordezkatutako piezen doikuntza aztertzea. 

- Konponketan kaltetutako kristalen edo beiren estankotasuna kontrolatzea. 
EI3.2 Zaratarik ez dagoela egiaztatzea barrutik. 

 
Edukiak: 

1. Eskuliburuaren interpretazio teknikoari lotutako kontzeptuak 
- Fabrikatzailearen eskuliburua erabiltzeko metodoa. 
- Fabrikatzaileen krokisak egitea. 
- Deformagarritasun- eta konformagarritasun-teoria. 
- Programa informatikoak erabiltzeko metodoa  
- Lotura-teknika motak. 
- Ordezko pieza hautatzea. 
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2. Egiturak konformatzeko bankaden erabilera 
- Tiroen eta kontratiroen kokapena. 
- Ainguratze-teknikak. 
- Karrozeriak tenkatzeko teknikak. 
- Indarren aplikazioa. 
- Tiro-angeluen aplikazioa. 
- Tiroko katu hidraulikoak jartzea. 

3. Ibilgailuen egiturei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Bankadaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Ibilgailuaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Kontrol-fitxak. 
- Esekidura-dorretxoen kontrol-fitxak. 

4. Egiturak posizionatzean eta kontrolatzean erabiltzen diren erremintak eta tresnak. 
- Ainguratze bereziko eta unibertsaleko baraila. 
- Erakusle pantografikoa. 
- Kontrol positibo, unibertsal, maila-galga, neurketa-sistema optiko eta neurketa-sistema elektroniko bidezko 

bankadaren tresnak. 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak. 
- Trakzio-pintzak. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Segurtasun-eslingak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
KARROZERIA JARTZEAREN ETA BERRITZE GARRANTZITSUAK EGITEAREN 
PLANGINTZA ETA GARAPENA 
 
Kodea: UF1255 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ibilgailuak berritzean eta karrozak jartzean erabiltzen diren lan-sistemak planifikatzea eta garatzea. 
EI1.1 Lantegia antolatzea: lan-eremuetan banaketa-planak egitea, martxan jartzeko eskakizunak aztertzea, eta lan-
kargak giza baliabideekin eta baliabide materialekin lotzea. 
EI1.2 Ordezko piezen eremua antolatzea: biltegi baten banaketa fisikoa eta izakinen kontrola planifikatzea, urteko 
inbentarioa egitea eta baliabide informatikoekin datu-base bat sortzea. 

A2: Multzo osoaren eraginkortasunean bete beharreko araudiak, legediak eta prozedurei buruzko informazio teknikoa 
aztertzea.  

EI2.1 Karrozak jartzeari eta berritze garrantzitsuak egiteari buruz fabrikatzaileak ematen duen informazioa hautatzea. 
EI2.2 Karrozeria jartzeari buruzko araudia eta indarrean dagoen legedia hautatzea. 
EI2.3 Multzo osoari lotutako programa informatikoa hautatzea. 
EI2.4 Transformazioak egiteko krokisak eta planoak egitea. 

- Sortzen diren ohiko arazoak identifikatzea. 

- Egin beharreko lanei eragiten dieten baimenen inguruko erabakiak hartzea. 

A3: Egiaztatzea eta ziurtatzea azken eraginkortasunaren garapena bat datorrela indarrean dagoen araudiarekin eta 
bezeroak eskatutako berritzearekin. 

EI3.1 Ordezko piezak aztertzea, fabrikatzailearen, posizioaren, kokapenaren eta erresistentziaren arabera. 
EI3.2 Egiaztatzea ezarritako berritze-lanak egin direla, eskatutako kalitate-estandarrak betez. 
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EI3.3 Egiaztatzea ibilgailuaren egitura-elementuak tolerantziaren barruan daudela. 
EI3.4 Lanetan ezarritako doikuntzei jarraitu zaien begiratzea. 
EI3.5 Egiaztatzea kaltetutako sistema mekanikoak ondo konpondu edo ordezkatu direla. 
EI3.6 Egindako lanen itxura estetikoak eta azken kalitateak ibilgailuari behar dituen ezaugarriak ematen dizkien 
begiratzea. 

 
Edukiak: 

1. Plangintza eta garapena 
- Lantegiaren antolamendua: Plangintza. 
- Lantegiko instalazio orokorrak. 
- Karrozeria-, pintura- eta mekanika-arloetako lanaren egituraren planifikazioa. 
- Eragiketa- eta kudeaketa-ratioak kontrolatzeko metodoa. 
- Ordezko piezen arloa antolatzeko metodoa. 
- Plangintzari eta garapenari lotutako sistema informatikoak. 

2. Informazioa hautatzeko metodoak eta teknikak 
- Krokisak eta planoak egiteko metodoa. 
- Fabrikatzailearen informazioa erabiltzeko metodoa. 
- Programa informatikoak: Erabilera eta menderatzea. 
- Azken eraginkortasuna begiratzeko teknika. 

3. Berritzearen azken eraginkortasuna 
- Ordezko piezak begiratzeko teknika. 
- Egitura-elementuak begiratzeko teknika.  
- Ezarritako doikuntzak begiratzeko metodoa. 
- Sistema mekanikoen egiaztapena. 
- Berritzearen itxura eta azken kalitatea begiratzeko teknika. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
GAINAZALEN PRESTAKETA ETA TXUKUNKETA 

 

Kodea: MF0136_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0136_3 Gainazalak babesteko, konpontzeko eta txukuntzeko prozesuak 

planifikatzea, haien gauzatzea kontrolatuz. 
 

Iraupena: 180 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
GAINAZALAK BABESTEKO, PRESTATZEKO ETA BERDINTZEKO PROZESUEN 
PLANGINTZA, KONTROLA ETA GAUZATZEA 
 
Kodea: UF1256 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, produktuen kalitate-

kontrolari eta gainazalak berdintzeko teknika aplikatuei dagokienez. 
 

3 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Egin beharreko prozesuak planifikatzea, lantegiko lan-eremuen okupazio-maila eta langileen lan-karga kontuan hartuz. 
EI1.1 Korrosio-prozesuek eragindako eremuak identifikatzea, hura eragiten duen kausak aztertzea, eta mantentze- 
eta berritze-prozesua zehaztea. 
EI1.2 Behar den informazioa lortzea, korrosio-prozesuak eragin dituzten kausa posibleak zehazteko. 
EI1.3 Prozedura egokiena zehaztea, hauen arabera aplikatu beharrekoa: 

- Nahi den akabera- eta kalitate-maila. 

- Denbora erabilgarria 

- Produktuaren errentagarritasuna  

A2: Hornitzaileek garatzen dituzten produktuen eta lan-sistemen dokumentazioa eta informazio teknikoa eguneratuta 
edukitzea. 

EI2.1 Produktuen fabrikatzaileek karrozeriak berriro pintatzeari buruz duten informazio teknikoa eskuratzea. 
EI2.2 Produktu eta lan-sistema egokienak hautatzea, ekipamenduaren, ibilgailu-motaren eta nahi den kalitate-
mailaren arabera. 

A3: Ibilgailu baten gainazalaren babes-geruzak eta berdintzea berreraikitzea:  
EI3.1 Lixatze-lanekin lagunduta gainazalei ematen zaizkien babes-geruzak identifikatzea. 
EI3.2 Geruza bakoitza aplikatzean erabiltzen diren produktuak zehaztea. 
EI3.3 Geruzen lodierak eta tonalitatea zehaztea, arazoaren tipologiaren eta azken akaberaren kolorearen arabera, eta 
gainazalak prestatzeko aplikatu behar den mantentze-lanen prozedura azaltzea. 

A4: Metalezko nahiz plastikozko eta material konposatuko gainazalak babesteko, berdintzeko eta txukuntzeko prozesuak 
garatzeko teknikak aplikatzea. 

EI4.1 Haiek gauzatzeko behar diren ekipo, erreminta eta tresna espezifikoak erabiltzea. 
EI4.2 Eragiketen sekuentzia kudeatzea, ezarritako prozedurari jarraituz, espezifikazio teknikoen arabera. 
EI4.3 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko 
arauak errespetatzea. 

A5: Pintatu beharreko gainazalak babesteko eta prestatzeko prozesuaren faseetako kalitate-kontrolak egitea  
EI5.1 Egiaztatzea konponketa-prozesuan korrosio-arrasto guztiak ezabatu direla eta kaltetutako eremuaren garbiketa 
sakona egin dela.  
EI5.2 Geruzei lodiera egokia aplikatu zaien begiratzea.  
EI5.3 Egiaztatzea fabrikatzaileek ezarritako baldintzak betetzen direla produktuak prestatzean eta aplikatzean.  
EI5.4 Egiaztatzea egindako lanek aukera ematen dutela akabera-produktuaren geruzak modu egokian ainguratzeko. 

 
Edukiak: 

1. Korrosioaren aurka babesteko teknikak 
- Olioekin eta koipeekin estaltzea. 
- Argizariekin zigilatzea. 
- Pinturekin eta bernizekin estaltzea. 
- Plastikozko estaldura: 

• Murgiltze bidez PVCarekin estaltzea 

• Sinterizazio bidez polietilenozkoarekin estaltzea 
- Metalezko estaldurak 

• Galvanizazioa 

• Eztainuz, berunez eta zinkez estaltzea 

• Sugar bidezko metalizazioa. 

• Estaldura ijeztua. 
- Babes anodikoa 
- Fosfatazio banandua 
- Ilunketa. 

2. Kalitate-kontrola 
- Pintura-lantegian sartzean ibilgailuak zer egoera duen kontrolatzea: 

• Konpondu beharreko eremua hautematea eta mugatzea. 

• Agindutako lanari eragin liezazkiekeen konponketak hautematea. 
- Konponketa-faseko kalitate-kontrola: 
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• Aukeratutako konponketa-metodoari egokitutako produktuak erabiltzea. 

• Produktuak prestatzea eta ematea, fabrikatzailearen arauei jarraituz: 

• Gainazalaren aurretiazko tratamendua edo prestaketa. 

• Produktuen nahasketa. 

• Aplikazioa 

• Akabera-produktuak emateko tratamendua 
- Azken faseko kalitate-kontrola: 

• Ainguratzea 

• Estaltzea 

• Zabalgarritasuna 

• Lodiera 

• Malgutasuna 

• Tonalitatea  

3. Banakako babes pertsonaleko ekipoak 
- Hauts-maskarak. 
- Karbono aktibatuko maskarak. 
- Babes kimikoko eskularruak:  

• Latexa 

• Poliuretanoa 
- Poliamidazko lan-jantzia eta azpantarrak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
GAINAZALAK TXUKUNTZEKO ETA DEKORATZEKO PROZESUEN PLANGINTZA 
ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF1257 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Nahasketak prestatzean jarraitu beharreko prozesuak planifikatzea, kasu bakoitzean eskatzen den kolorea lortzeko, 
teknika kolorimetrikoak erabiliz. 

EI1.1 Berniz-mota desberdinen propietateak identifikatzea (pinturak eta lakak), eta konponketa-mota bakoitzerako 
egokiena aukeratzea. 
EI1.2 Ibilgailuren pintura-mota (geruza bakarrekoa, bi geruzakoa eta beste akabera-efektu batzuetakoak) eta kolore-
kodea identifikatzea, espezifikazio teknikoei jarraituz 
EI1.3 Nahasi beharreko produktuak identifikatzea eta nahastea, haien ezaugarrien arabera, pintura-fabrikatzailearen 
dokumentazio teknikoa interpretatuz. 
EI1.4 Oinarrizko koloreak oinarri hartuta egiten diren nahasketen bidez koloreak lortzeko metodoak aplikatzea. 
EI1.5 Proportzionaltasun- eta biskositate-arauak errespetatuz produktuak nahastea, balantza elektronikoa eta 
nahasgailua erabiliz. 
EI1.6 Ganbera kromatikoan probetak aplikatzea eta saiakuntzak egitea, eta, behar izanez gero, kolore-doikuntzak 
egitea.  

A2: Gainazalak babesteko metodoak kontrolatzea, eta metodo egokiena hautatzea, irizpide hauek aintzat hartuz: kalitatea, 
eraginkortasuna, instalazioa egiteko azkartasuna eta lehortze-sistema.  

EI2.1 Kaltetuta dauden eta babestu behar diren eremuak eta elementuak identifikatzea. 
EI2.2 Dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea, euskarri-motaren eta erabili beharreko ekipoen 
arabera. 
EI2.3 Gainazalak babesteko behar diren metodoak, materialak, tresnak eta erremintak desberdintzea. 
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EI2.4 Egindako lanaren kalitate-kontrola egitea, akabera-pinturen produktuak ematen hasi aurretik: ikustea ertzak 
definituta daudela eta ez dagoela ez poltsarik, ez zimurrik, ez lainoztatzean mugi litekeen estaldura-ertzik 
EI2.5 Estaltzean erabiltzen den materiala ezabatzea, hondakinak hautatzeko ingurumen-irizpideei jarraikiz. 

A3: Lakak eta bernizak emateko prozesuei jarraitzea, ezarritako akabera lortzeko. 
EI3.1 Ezarritako parametroak betetzea egindako lanetan (nahasketak, lehortzeko denbora-tarteak, labearen 
tenperatura…) 
EI3.2 Gainazalen tratamendu-lanetan erabiltzen diren ekipoak, tresnak, erremintak eta materialak modu egokian 
erabiltzea.  
EI3.3 Tratatutako gainazalei hasierako ezaugarriak ematea, egin beharreko lanak eginez. 

 
Edukiak: 

1. Kolorimetria. 
- Kolorimetriaren oinarrizko printzipioak: 

• Daltonismoa 

• Argia eta kolorea. 

• Nahasketa aditiboa, nahasketa kengarria 

• Metamerismoa 
- Karrozeriaren kolorea. 

• Geruza bakarreko kolore solidoak 

• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak 

• Hiru geruzako perla-koloreak 

• Efektuduna  

2. Koloreak nahasteko eta berdintzeko orientabideak: 
- Kolore kromatikoak 
- Kolore akromatikoak 
- Kolore neutroak 
- Kolore metalizatuak eta perla-koloreak 
- Kolore-kodeak eta haien formulazioa 

3. Konponketako pintaketa-prozesuak. 
- Pintaketa-prozesua: 1K, 2K... 
- Ur-pinturen prozesua. 
- Aluminiozko piezak pintatzeko prozesua. 
- Ibilgailu osoak pintatzeko prozesua. 
- Gainazal handiak pintatzeko prozesua. 
- Akabera-pinturak: 

• Geruza bakarreko kolore solidoak. 

• Bi geruzako kolore solidoak eta metalizatuak. 

• Hiru geruzako perla-koloreak eta efektudunak. 

4. Pintatzeko erremintak eta ekipoak. 
- Aire konprimatua sortzeko, banatzeko, erregulatzeko eta garbitzeko ekipoak. 
- Pintura emateko ekipoak:  

• Xurgatze- edo grabitate-pistola konbentzionalak 

• Transferentzia-tasa altuko pistolak: HVL edo hibridoak 
- Lehortzeko ekipoak. 

• Aire beroaren konbekzio bidezkoa 

• Uhin laburreko edo ertaineko IR bidezkoa 

• UV bidezkoa 
- Pintatzeko eremuan erabiltzen diren ekipo osagarriak: 

• Pistola-garbigailuak. Birziklagailuak 

• Venturiak. Paper-paketatzaileak 
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3.3. prestakuntza-atala 
AKABERAKO AKATSAK ZUZENTZEKO ETA GAINAZALAK DEKORATZEKO 
PROZESUEN PLANGINTZA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF1258 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ibilgailuaren kalteak konpontzeko jarraitu beharreko prozesua planifikatzea, material-mota kontuan hartuz (metala, 
plastikoa, konpositeak, elastomeroak) eta akatsa galdatzeko prozesuen teknikei jarraituz. 

EI1.1 Material kaltetuak identifikatzea eta sailkatzea (metalezkoak; plastikozkoak, barrukoak eta kanpokoak; 
konpositeak; eta elastomeroak). 
EI1.2 Metalezko piezak (barrukoak) pintatzeko teknika egokiak hautatzea. 
EI1.3 Esku-hartzea egiteko eremua hautatzea, plantxa azkarra edo normala, lanaren ziklo arrunta kontuan izanik.  
EI1.4 Kalteak eta akatsak ezabatzeko esku-hartzeak egitea. 

A2: Kalteak konpontzea, prozesu horiei dagozkien teknikei jarraikiz, azaldutako akatsaren arabera.  
EI2.1 Gainazala prestatzea, ainguratze-aparailuak eta -inprimazioak emanez, kalitateko akabera izateko. 
EI2.2 Gainazala behar bezala prestatzea, azken pintaketa egiteko. 
EI2.3 Pintura prestatzea, jatorrizko tonalitatera ahalik eta gehien hurbilduz. 
EI2.4 Katalizatzea eta diluitzea, ingurune-kondizioen arabera, produktua behar bezala emateko. 
EI2.5 Pintura emateko hainbat teknikaren bidez dagokion eremua pintatzea, eta emaitza ona lortzea. 
EI2.6 Lan-ekipoen eta -tresnen mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

A3: Egindako lanaren azken kalitatea kontrolatzea, eta pintatu gabeko gainazalak berriro egokitzea. 
EI3.1 Konpondutako piezaren ondokoak leuntzeko eta distirarazteko jarraitu beharreko produktuak eta metodologia 
hautatzea, egin beharreko urraduraren arabera. 
EI3.2 Gometako eta estalduretako produktu- edo lainoztatze-arrastoak garbitzeko eta lehengo tonalitatea emateko 
produktu egokiak hautatzea. 
EI3.3 Kristalak garbitzeko metodo egokiena aukeratzea. 
EI3.4 Azken kalitatea kontrolatzea: 

- Gomen eta estalduren tonuak homogeneoak izatea 

- Pinturaren tonalitatea eta distira berdina izatea 

- Gaizki prestatzeak edo produktuak gaizki emateak eragiten dituzten akatsik ez izatea (lixatze-marrak eta -

ertzak, koskatzeak, altxatuak, urak, silikonak…) 
EI3.5 Egiaztatzea logotipoak, anagramak eta matrikulak ondo jarrita daudela eta konponketa egiteko kendu diren 
elementu elektriko eta mekanikoek eta karrozeriakoek ondo funtzionatzen dutela. 

 
Edukiak: 

1. Akabera-pinturaren kalteen kausak 
- Gainazala modu desegokian prestatzeak eragindako akatsak: 
- Produktuak gaizki nahasteak, emateak eta lehortzeak eragindako akatsak: 
- Pistola aerografikoa gaizki erabiltzeak eragindako akatsak: 
- Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak gaizki egiteak eragindako akatsak: 
- Produktua emateko ingurune-baldintzak ez kontrolatzeak eragindako akatsak: 

• Hezetasuna  

• Tenperatura 

• Hautsa 
- Kanpoko agenteek eragindako akatsak: 

• Agente biologikoak 

• Klimatikoak 
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• Jatorri industrialekoak 

• Mekanikoak  

2. Akatsak zuzentzeko teknikak 
- Akatsak berriz pintatu gabe zuzentzea: 

• Urradura- eta leunketa-teknikak. 
- Akatsak berriz pintatuta zuzentzea: 

• Dena berriz pintatzea 

• Zati bat berriz pintatzea edo lausotzeko teknikak erabiltzea. 

3. Ibilgailua entregatu aurretiko kalitate-kontrola 
- Ateen, kapoten eta kolpe-leungailuen frankiziak. 
- Ate- eta kapot-itxigailuek ondo funtzionatzea. 
- Argiztapen-sistemak eta direkzio-adierazleak doitzea eta ondo funtzionatzea. 
- Ibilgailuaren estankotasuna (ateak, kapotak eta kristalak ondo zigilatuta egotea). 
- Ibilgailuaren garbiketa orokorra. 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN MANTENTZEN-LANETAKO KUDEAKETA ETA LOGISTIKA 

 

Kodea: MF0137_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0137_3 Ibilgailuen mantentze-lanak eta haiekin lotutako logistika 

kudeatzea, eraginkortasun-, segurtasun- eta kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 
 

Iraupena: 130 ordu 

 
 

4.1. prestakuntza-atala 
IBILGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO ETA LAN-KARGEN BANAKETAKO 
PROZESUEN PLANGINTZA 
 
Kodea: UF1259 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ibilgailuen mantentze-lanen planak egitea, eta tartean diren aldagaiak aztertzea, metodoak eta denbora kontuan izanik. 
EI1.1 Denbora aztertzeko teknikak deskribatzea, hala nola kronometratzeak eta ezarritako denbora-tarteak. 
EI1.2 Prozesu baten denbora-tarte ez-produktiboak aztertzea, aintzat harturik eskuragarri dagoen informazioa, 
segurtasun-arauak eta langilearen nekea. 
EI1.3 Prozesu berri bat definitzea edo lehengoa hobetzea, aurretiaz egindako azterketan lortutako datuak kontuan 
hartuz. 
EI1.4 Esku-hartze bakoitzerako baliabide egokiak definitzea, ziurtatuz prozesuaren alderdi guztiak errespetatzen 
direla. 
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A2: Lana banatzeko planak egitea, lan-kargak instalazio eta ekipoen eraginkortasunarekin erlazionatuz. 
EI2.1 Mantentze-lan motak deskribatzea (prediktiboak, zuzentzaileak eta prebentiboak), eta haietako bakoitzaren 
ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Lan-karga kontzeptua definitzea; mota desberdinak deskribatzea.EI2.3 Mantentze-lanen prozesuak 
programatzea, kontuan izanik non, noiz eta nola egiten diren, zer baliabide dauden erabilgarri eta zer lehentasun-
irizpideri jarraitu behar zaien. 
EI2.4 Jardueren maiztasun-kurbak egitea. 
EI2.5 Lana banatzeko plan bat egitea, baldintzatzaile teknikoak eta giza baldintzatzaileak kontuan hartuz. 
EI2.6 Ekipoen eta instalazioen mantentze-lan prebentiboen eta prediktiboen grafiko bat egitea, aldizkakotasuna, 
kostuak eta aukerak kontuan hartuz 

A3: Flota handietarako mantentze-lanen planak egitea, haien ezaugarriak eta eskakizunak aztertuz. 
EI3.1 Programatutako mantentze-lanetan berriro definitu beharreko parametroak zehaztea, ibilgailu bakoitzean egin 
beharreko lanaren ezaugarrien arabera. 
EI3.2 Programatutako mantentze-lanetan aldaketak sartzea, ibilgailuen fabrikatzaileak gomendatuta. 
EI3.3 Flotaren mantentze-lan eraginkorrenak lortzeko instalazio, ekipamendu eta giza baliabide optimoak zehaztea.  

A4: Mantentze-lanen planak antolatzea, ibilgailuen historia kontsultatuz. 
EI4.1 Taulak edo irudikapen grafikoak egitea, gorabeherak eta haien aldizkakotasuna adierazteko. 
EI4.2 Aldizkako azterketak direla-eta ibilgailu bakoitza gelditzeko denbora-tartea zehaztea, egin behar diren 
mantentze-lanen arabera. 
EI4.3 Mantentze-lanen plana zehaztea, ezarritako helburuak eta lantegiaren gaitasun produktiboa kontuan hartuz. 

A5: Langileen prestakuntza antolatzea, eta lortu beharreko helburuak zerrendatzea. 
EI5.1 Lortu behar diren helburuak deskribatzea, prozedura guztien ikuspegi orokorra emanez. 
EI5.2 Eraginkortasun-grafikoak egitea, denbora-tarteak, motak eta helburuen lorpena kontuan hartuz. 
EI5.3 Metodo berri bat dela-eta langileek zer prestakuntza-behar dituzten definitzea, eskatutako produktibitatea eta 
kalitatea lortzeko. 

 
Edukiak: 

1. Mantentze-lanen planak 
- Denbora aztertzeko teknikak. 
- Zehaztutako iraupenaren sistemak. 
- Jarduera baloratzeko teknikak. 
- Langileen lekualdatzeak aztertzeko teknikak. 
- Lan- eta mugimendu-metodoak. 

2. Lanaren banaketa 
- Lan-banaketaren planak. 
- Mantentze-lan motak: prediktiboa, zuzentzailea eta prebentiboa. 
- Lan-kargak.  
- Motak eta dokumentuak. 

3. Mantentze-lanen planen definizioa eta antolakuntza 
- Programatutako mantentze-lanetako parametroak. 
- Gorabeheren kontrola. 
- Aldizkako azterketak. 
- Ezarritako mantentze-lanen plan batean aldaketak egitea. 
- Azterketa historikoak 
- Geldialdien iraupena. 
- Mantentze-lanen plana programatzea eta egitea.  
- Ordezko ibilgailuen kudeaketa.  

4. Langilearen prestakuntzaren antolakuntza  
- Metodoak eta haien ezarpena definitzeko teknikak. 
- Langileei irakasteko teknikak. 
- Helbururako lana 
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4.2. prestakuntza-atala 
IBILGAILUEN HARRERAKO KUDEAKETA 
 
Kodea: UF1260 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB6 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ordezko piezen atal baten funtzionamendua antolatzea, banaketa fisikoa ezartzeko eta izakinak kontrolatzeko, eta 
kudeaketa-ereduak aztertzea. 

EI1.1 Biltegiko izakin optimoak zehazteko teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Biltegiko izakinen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, eskaera-puntua 
zehazteko eta izakinak baloratzeko. 
EI1.3 Biltegi baten urteko inbentarioa egitea, hainbat aldagai kontuan hartuz (irteerak, sarrerak, hondatutako piezen 
ehunekoa, etab.). 
EI1.4 Biltegi baten banaketa fisikoa planifikatzea, hauek kontuan hartuz: piezen ezaugarriak, haien eskaerak, lege-
arauak eta produktuen txandaketa. 
EI1.5 Ibilgailuen ordezko piezen biltegi batean aplikatu beharreko segurtasun-arauak deskribatzea.  

A2: Erosketen programazioa antolatzea, erosketan eragiten duten aldagaiak deskribatzea eta prozesua telematikoki 
mekanizatzea.  

EI2.1 Eskaera bat egitean kontuan hartu behar diren erosketako aldagaiak deskribatzea —hala nola kalitatea, 
prezioak, deskontuak eta entregatzeko epeak—, eskaintza onena aukeratzeko. 
EI2.2 Hornitzaileen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, eskaerak programatzeko 
eta merkantzien harrera berrikusteko. 

A3: Txostenak, aurrekontuak eta beste dokumentu batzuk egitea, programa informatikoen bidez, eta emaitzak aztertzea. 
EI3.1 Matxuren aurrediagnosia egitea, eta konponketak lantegiko zer eremuri esleitu zehaztea. 
EI3.2 Lan-orriak informatizatzea, eta ibilgailua entregatzeko data adieraztea, lan-kargen eta lantegiaren gaitasunaren 
arabera; ibilgailuaren egoerari buruzko txostena idaztea, kontzeptu hauek barnean dituela: matxuraren kausak, 
garrantzia, kostuak, konponketa egitean hauteman diren beste matxura batzuk. 
EI3.3 Bezeroen datu-base bat sortzea, baliabide informatikoak erabiliz, eta aplikatzea, berrikusketen abisuak, 
fakturazioa eta beste dokumentu batzuk programatzeko. 
EI3.4 Aurrekontuak egitea, programa informatikoen bidez 
EI3.5 Ibilgailuaren egoerari buruzko txosten bat egitea, eta egingo ez diren konponketen berri ematea bezeroari. 

A4: Ibilgailuen mantentze-lanetan eta konponketetan sortzen diren hondakinen tratamendua kudeatzea, agente 
kutsatzaileak identifikatzea, eta ingurumenean dituen eraginak deskribatzea. 

EI4.1 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegiko hondakinen kudeaketa arautzen duen lege-araudia 
deskribatzea 
EI4.2 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituen lantegi batek sortzen dituen hondakinak identifikatzea, eta arrisku-
maila zehaztea. 
EI4.3 Hondakinak toxikotasunaren eta ingurumen-inpaktuaren arabera sailkatzeko organigrama bat egitea. 
EI4.4 Aplikatu beharreko lege-mugak identifikatzea. 
EI4.5 Hondakinak kudeatzeko prozesua zehaztea, baimendutako gestoreen bidez.EI4.6 Lantegiaren eremuko 
hondakinak tratatzeko eta kontrolatzeko sistemak deskribatzea. 
EI4.7 Lantegiko hondakinak kudeatzeko instalazioak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI4.8 Hondakinen gaikako bilketa kudeatzea. 

A5: Lantegi batek funtzionatzeko kalitate-planak egitea, kudeaketa-eraginkortasuna, zerbitzuaren gogobetetze-maila eta 
ingurumen-inpaktua ezarritako araudiaren aplikazioarekin erlazionatuz. 

EI5.1 Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegien kalitatea eta ingurumen-kudeaketa ziurtatzeko arauak 
deskribatzea. 
EI5.2 Ziurtapen, ikuskaritza eta ikuskaritza-ostekoaren prozesuak deskribatzea. 
EI5.3 Ingurumen-kudeaketaren eta bezeroen gogobetetzearen prozesuen kalitatea baloratzeko adierazleak ezartzea. 
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EI5.4 Lantegian egiten diren prozesuetan lortzen den kalitatea zehazteko barne-ikuskaritzarako prozesua zehaztea. 
EI5.5 Ingurumen-kudeaketaren eraginkortasuna zehazteko barne-ikuskaritzarako prozedura ezartzea. 
EI5.6 Bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko barne-ikuskaritzarako prozedura garatzea. 
EI5.7 Kalitatea, ingurumen-kudeaketa eta bezeroaren gogobetetzea hobetzeko plan bat deskribatzea. 

 
 
Edukiak: 

1. Erosketen programazioa 
- Inbentarioak. 
- Izakinen balorazioa. 
- Biltegi-mota eta haren antolakuntza fisikoa. 
- Merkantzien babesa eta kontserbazioa. 
- Biltegia kudeatzeko programa informatikoak. 
- Erosketa-puntu optimoa. 
- Erosketa eta salmentetako urteko helburuak. 

2. Hondakinen kudeaketa 
- Hondakinen kudeaketaren lege-araudia. 
- Hondakinak arriskugarritasun-ezaugarrien arabera sailkatzea eta biltegiratzea. 

• Hondakinen tratamendua eta bilketa. 

• Kalitatearen eta ingurumen-kudeaketaren planak eta araudiak. 
- Ibilgailuen mantentze-lanak egiten dituzten lantegietako prozesuen kalitatea zehazteko araudia. 
- Lantegietako ingurumen-kudeaketa espezifikoari buruzko araudia. 

• Egiaztapena. 

• Ikuskaritza. 

• Ikuskaritza-ostekoa. 
- Bezeroen gogobetetzearen adierazleak. 

3. Dokumentu teknikoak prestatzea  
- Lan-orriak: Datuak hartzea. 
- Lan-kargaren banaketa. 
- Lantegia kudeatzeko programak informatikoak. 
- Aurrekontuak egiteko programa informatikoak. 

• Kalteen balorazioa. 

• Programa informatikoetan datuak sartzea 

• Aurrekontuak egitea 

4. Konponketei buruzko aholkuak ematea 
- Bezeroarekiko komunikazioa. 
- Ibilgailuak hartzeko eta entregatzeko protokoloa 
- Lantegiak kudeatzeko softwarea: 

• Konponketa-aginduak kudeatzeko programak 

• Historiak kudeatzeko programak 

• Konponketak baloratzeko programak 

 
4.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko 
ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 

- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 

- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 
EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 

 
Edukiak: 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  
- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 

• Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak.  

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 
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• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 
- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 

• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 

• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 

• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 
- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
KARROZERIA-ARLOAREN PLANGINTZAKO ETA KONTROLEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0263 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ibilgailuen egiturako aluminiozko eta metalezko elementuen konponketako prozesuak zehaztea. 
EI1.1 Erabili beharreko ekipoak eta tresnak identifikatzea. 
EI1.2 Egitura eta mihiztatze-metodoa konformatzen parte hartzea, ebaketa-guneen argibideei jarraituz, kalteen 
arabera. 
EI1.3 Erabiltzen diren konponketa-prozesuak zehaztea, hasierako formak eta kotak emateko: 

- Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuak eta iritsi ezin den eremuak konpontzea. 

- Tas eta/edo mailu espezifiko bidez konkatua kentzea. 

- Deformazioak konformatzea, tinkatze-elementuen bidez, eta elementu espezifikoen bidez, aluminiozkoak 

direnean. 

- Eremu errematxatuetan edo itsasgarria duen eremuetan konponketak egitea. 

5 
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EI1.4 Elementuak jatorrizko forma eta kota berak dituen begiratzea. 
EI1.5 MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea, konponketa konbentzionalean eta aluminioarenean. 

A2: Gainazalak konpontzeko, berdintzeko eta txukuntzeko prozesuak programatzea eta egitea, eta egindako lanen kalitatea 
kontrolatzea. 

EI2.1 Karrozeriari hasierako ezaugarriak emateko egin beharreko lanak programatzen laguntzea, hauei dagokienez: 

- Korrosioaren aurkako babesa  

- Plantxaren gainazalean irregulartasunak ezabatzea 

- Txukuntzeko produktuak ematea. 
EI2.2 Programatu diren prozesuak egitea, aurrekontuaren parametroetara egokituz: denbora, aplikatu beharreko 
materialak eta aurreikusitako kalitate-maila. 
EI2.3 Lan-fase bakoitzean kalitate-kontrolak egitea. 
EI2.4 Akatsak ezabatzeko eragiketak programatzea.  
E2.5 Lantegiko lan-eremu baten eta bestearen okupazioa kudeatzea, eta kalitate-kontrola gainditu ez duten lanak 
egitea. 

A3: Ibilgailuen mantentze-lanen prozesuen jarraipena egitea, eta haien plangintza egitea edo lehendik daudenak hobetzea 
EI3.1 Prozesuen plangintza egiten parte hartzea, ekipoen eta instalazioen metodoak, iraupenak eta eraginkortasuna 
kontuan hartuz. 
EI3.2 Egiaztatzea konponketetan ematen den denbora bat datorrela prozesuan finkatutakoarekin, eta kalkuluak egitea 
zehaztu ez diren lanetan. 
EI3.3 Eraginkortasun-grafikoak egitea, zehaztutako eta eskatutako denbora-tarteen arabera. 
EI3.4 Denbora-tarte ez-produktiboak aztertzea, eta laburtzen saiatzea, prozesua errespetatuz eta langilearen nekea 
kontuan hartuz. 
EI3.5 Prozesua garatzeko eskuragarri dauden informazioa eta baliabideak aztertzea eta hobetzea, edo ezarri 
beharreko prozesu berria optimizatzea. 
EI3.6 Prozesu berria zehaztea, edo lehendik dagoena hobetzea, eta horretarako behar diren baliabideak ezartzea. 
EI3.7 Metodo berria dela-eta langileek zer prestakuntza-behar dituzten zehaztea, erabakitako kalitate-estandarrak eta 
eskatutako produktibitatea lortzeko. 
EI3.8 Besteak motibatzea, hobetzeko aukera gisa ikus dezaten aldaketa. 
EI3.9 Ahulguneak edo hobetzeko eremuak identifikatzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 

1. Lan-eremuen kudeaketa 
- Karrozeria- eta pintura-lantegiko ibilgailuen fluxuaren azterketa 
- Eremu bakoitzaren lan-kargaren azterketa 
- Konponketen iraupenak aztertzea 

2. Ibilgailuen mantentze-lanen prozesuen plangintza 
- Lantegiak kudeatzeko softwarea 
- Lana banatzeko planoak egitea, kargak eta eskura dauden baliabideak kontuan hartuz 
- Ibilgailuen eta flota handien mantentze-lanen planoak egitea 
- Lan-etapa bakoitzari lotutako balorazioa eta dokumentazioa 
- Mantentze-lanak 
- Diagnosi-ekipoen erabilera 
- Konponketa-tekniken aplikazioa 
- Dokumentu teknikoen interpretazioa 

3. Ibilgailuen harrera eta entrega 
- Ibilgailuak hartzeko eta entregatzeko protokoloa 
- Lantegiak kudeatzeko softwarea 
- Komunikazio eraginkorrak ezartzea 
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- Informazioa lortzeko eta transmititzeko teknikak aplikatzea 
- Telefono bidezko arreta 
- Bezeroaren leialtzea 
- Irudi korporatiboa 
- Erreklamazioen kudeaketa. 

4. 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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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-
MODULUA 

BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN 
EREMUAN BEHAR DEN 

ESPERIENTZIA PROFESIONALA 

MF0134_3: 
Egiturazkoak ez diren 
elementu mugigarriak eta 
finkoak 
 

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

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

2 urte 

MF0135_3: 
Ibilgailuen egiturak 

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

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

2 urte 

MF0136_3: 
Gainazalen prestaketa eta 
txukunketa 

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

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

2 urte 

MF0137_3: 
Ibilgailuen mantentzen-
lanetako kudeaketa eta 
logistika 

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

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

2 urte 

 

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

---- 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Karrozeria-lantegia 210 350 

Bankada-lantegia 150 220 

Pintura-lantegia 200 250 

Kolorimetria-laborategia 30 30 

Laneko osagaietarako biltegia 50 50 

Hondakinen biltegia 10 10 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 
Karrozeria-lantegia X    
Bankada-lantegia  X   

Pintura-lantegia X X X  

Kolorimetria-laborategia   X  

Laneko osagaietarako biltegia X X X X 
Hondakinen biltegia X 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 birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
-  Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Karrozeria-lantegia 

- Oinarrizko elementu elektromekanikoak desmuntatzeko erreminta-
kaxa eta tresnak 

- Beirak ateratzeko eta jartzeko hainbat ekipo 
- MIG/MAG soldadura-ekipoak eta aluminiorako egokitzapenak. 
- Soldadura biguneko ekipoak. 
- Puntukako soldadurako ekipoak 
- Kanpotik konkatua kentzeko funtzio anitzeko ekipoa 
- Txapa eta aluminioa konformatzeko oinarrizko erremintak 
- Ebakitzeko, bereizteko eta lixatzeko erremintak. 
- Egiturazkoak ez diren elementu finko konbentzionalak eta 

aluminiozkoak ordezkatzeko oinarrizko erremintak. 
- Aluminioarekin lan egiteko produktu bereziak 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Bankada-lantegia 

- Jasogailua. 
- Neurgailu unibertsala 
- Kontrol positibo bidezko bankadako tresnak 
- Bankada unibertsaleko tresnak 
- Maila-galga bidezko bankadako tresnak 
- Neurtzeko sistema elektroniko bidezko bankadako tresnak 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Elementuak beren lekutik ez mugitzeko tiranteak. 
- Segurtasun-eslingak. 
-  Tiratzeko dorrea.  
- «L» motako tiro-eskuaira. 
- Dorre integratuko bankadak. 
- Kontrol positiboko bankada. 
- Bankada unibertsala. 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak.  

Pintura-lantegia 

- Pintatze- eta lehortze-kabina. 
- Plano xurgatzailea. 
- Infragorri bidez lehortzeko ekipoa (uhin laburrekoa). 
- Estaltze-ekipoa duen orga. 
- Pistolak garbitzeko makina. 
- Ur-oinarriko pinturetarako pistolak garbitzeko makina. 
- Disolbatzaileak birziklatzeko makina. 
- - Distirarazteko eta leuntzeko ekipo pneumatikoa. 
- Aerografia-ekipoa. 
- Biniloak eta antzekoak ebakitzeko plotterra. 
- Prestatzen ari diren piezentzako euskarriak. 
- Piezak pintatzeko astoak. 
- Xurgatze- eta grabitate-pistola aerografiko konbentzionalak. 
- Xurgatze- eta grabitate-pistola aerografiko hibridoak. 
- HVLP xurgatze- eta grabitate-pistola aerografikoak. 
- Xurgatze- eta grabitate-aparailuetarako pistola aerografikoak. 
- Ukituak emateko pistola aerografikoak. 
- Lixagailu birakari-eszentriko pneumatikoak. 
- Lixagailu orbital pneumatikoak. 
- Lixagailu birakari-orbital pneumatikoak. 
- Xurgagailu eramangarriak. 
- Xurgatze-besoa. 
- Pintatzeko erremintak. 
- Torlojudun konpresore birakaria. 
- Hautsa ateratzeko ekipo eramangarria. 
- Larrialdietarako begi-garbitzailea 

Kolorimetria-laborategia 

- Probetak lehortzeko labe elektrikoa. 
- Kamera kromatikoa 
- Pinturarako lodiera-neurgailua. 
- Biskositatea neurtzeko kopak (DIN, FORD). 
- Pinturarako boxa 

Laneko osagaietarako biltegia 

- Produktu sukoiak biltegiratzeko RF armairua. 
- Metalezko armairuak. 
- Kaxak biltegiratzeko apalategi-sistemak. 
- Ateak eta kapotak biltegiratzeko apalategi-sistemak. 

Hondakinen biltegia 
- Hondakin kutsatzaileak sailkatzeko edukiontziak: pintura-arrastoak, 

paper kutsatua, eta plastikozko eta metalezko ontziak 

 



 
 

Karrozeria-arloaren 
plangintza eta kontrola 
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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. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
. 

 



 

 

 




