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IZENA 
ZERAMIKA-PRODUKTUEN ERREPRODUKZIO-ERAGIKETA ESKUZKOAK EDO ERDIAUTOMATIKOAK 
 

KODEA 
VICF0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Beira eta Zeramika. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Zeramikagintza 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
VIC205_1 Zeramika-produktuen erreprodukzio-eragiketa eskuzkoak edo erdiautomatikoak (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Zeramika-produktuak moldekatzeko, esmaltatzeko, dekoratzeko eta egosteko eragiketa eskuzkoak edo erdiautomatikoak 
egitea, aldez aurretik ezarritako diseinuak eta modeloak oinarri gisa hartuta, emandako argibide teknikoak jarraituz eta 
eragiketen kalitatea eta segurtasuna bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0649_1 Zeramika-produktuak konformatzea kolatze bidez eta moldeak erreproduzitzea. 
- UC0650_1 Zeramika-produktuak konformatzea moldekatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren bitartez ore plastikoak 
oinarri gisa hartuta. 
- UC0651_1 Esmalteak eta dekorazioak eskuz aplikatzea zeramika-produktuetan. 
- UC0652_1 Labea kargatzeko, kargatutakoa egosteko eta labetik deskargatzeko eragiketak egitea zeramika-produktuak 

eskuz edo erdiautomatikoki fabrikatzeko. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Etxeko erabilerako eta dekorazioko zeramika-produktuen fabrikazio-enpresetan edo artisau-lantegietan garatzen du 
bere lanbide-jarduera. Mendeko langile gisa dihardu, produkzioaren gauzatze-eremuan, bere maila baino goragokoa 
duten arduradun eta teknikariek esleitutako funtzioen eta helburuen esparruan edo artisau artistaren gidaritzapean 
eginez bere lana. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Zeramika-ontziteria fabrikatzeko enpresak, baldosak «hirugarren sualdi» bidez dekoratzeko enpresak, etxerako 
artikuluak eta dekorazio-artikuluak fabrikatzeko enpresak, eta artisau-lantegiak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
Zeramika-modelatzailea: kolatzaileak, muntatzaileak, itsasleak. 
Prentsaketa plastikoko langilea. 
Kalibraketa-tornuko langilea 
Buztingintzako langilea. 
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Zeramika-produktuen eskuzko dekorazio-lineako pintoreak. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0649_1  
Zeramika-produktuen kolatzea eta moldeen 
erreprodukzioa 

80   

MF0650_1  
Zeramika-produktuen moldekatze eskuzkoa eta 
erdiautomatikoa egoera plastikoan dauden 
pastak oinarri gisa hartuta 

150 

UF1078: Pasten prestaketa 
egoera plastikoan konformatzeko 30 

UF1079: Plakak eta biribilkiak 
moldekatzea 50 

UF1080: Mukilak moldekatzea 
eltzegile-gurpil bidez 70 

MF0651_1 
Zeramika-produktuen eskuzko esmaltatzea eta 
dekorazioa 

100 

UF1081: Disoluzioen, tinten, 
esmalteen eta engalben 
egokitzapena 

30 

UF1082: Zeramika-produktuen 
eskuzko esmaltatzea 30 

UF1083: Zeramika-produktuen 
eskuzko dekorazioa 40 

MF0652_1 
Zeramika-produktuen egosketa 50   

MP0223 
Zeramika-produktuen erreprodukzio-eragiketa 
eskuzko edo erdiautomatikoetako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

40   

Iraupena, guztira 420 
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1. gaitasun-atala:  
ZERAMIKA-PRODUKTUAK KONFORMATZEA KOLATZE BIDEZ ETA 
MOLDEAK ERREPRODUZITZEA 

 

Kodea: UC0649_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kolatzeko beharrezkoak diren baldintzetan prestatzea barbotina, ezarritako prozeduren eta kalitate-baldintzen 
arabera.  

BI1.1 Lehengaien, uraren eta gehigarrien ordena eta horiek gehitzeko modua bat datoz eragiketa-prozeduretan 
adierazitakoarekin. 
BI1.2 Lehengaien, uraren eta gehigarrien nahasketak eta homogeneizazioak ahalbidetzen dute kolatze bidez 
konformatutako zeramika-produktuak lortzeko zehaztutako baldintzak dituen barbotina lortzea. Aipatutako 
baldintza horiek dentsitatea, biskositatea eta banaketa granulometrikoa dira. 
BI1.3 Bahearen hautaketak, horren muntaiak eta baheketa-eragiketak bermatzen dute prozeduretan edo laneko 
aginduetan zehaztutako tamaina baino tamaina handiagoa duen partikularik gabeko pasta prestatuko dela. 
BI1.4 Barbotinaren dentsitatearen eta biskositatearen kontrolak egiteak ahalbidetzen du prozesu-parametroei 
dagokienez zehaztutako balioak lortzea.  
BI1.5 Baheketa-hondakinei eta deposituen nahiz desegite-ekipamenduen garbiketatik eratorritako lohiei enpresak 
ezarritako tratamendua aplikatzen zaie.  
BI1.6 Bere erantzukizunpeko langunean txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 

LB2: Kolatze bidezko zeramika-produktuak konformatzeko eta ore plastikoetarako beharrezkoak diren moldeak 
prestatzea, prozeduren arabera, eta ezarritako kalitate-baldintzetan.  

BI2.1 Eskaiolaren edo, hala badagokio, erretxin sintetikoaren prestaketari eta trokel eta erreminta eta lanabes 
egokiak hautatzeari eta erabiltzeari esker, kolatzeko moldeak egingo dira zehaztutako prozeduren arabera. 
BI2.2 Moldetik ateratzeko gai egokia prestatzeak eta aplikatzeak ahalbidetzen du kolatzeko moldeak prestatzea, 
zehaztutako prozeduren arabera. 
BI2.3 Moldearen osagaien muntaia prozeduretan zehaztutako denboran, ordenan eta moduan egiten da. 
BI2.4 Moldeak garbitzen, manipulatzen eta lehortzen dira moldeen kalitateari dagokionez kalterik eta lerma 
onartezinik pairatu gabe. 
BI2.5 Moldeak identifikatzeak eta biltegiratzeak ahalbidetzen du moldeak berehala aurkitzea eta kontserbatzea.  
BI2.6 Laneko arropa eta ekipamenduak eta erantzukizunpean duen eremua garbi eta txukun mantentzen dira. 

LB3: Kolatze bidezko zeramika-produktuak konformatzea ezarritako produkzioa eta kalitatea lortuz, eta segurtasun- 
nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI3.1 Betetzeko, husteko eta moldetik ateratzeko eragiketak egiteak ahalbidetzen du zeramika-piezak eskatutako 
kalitate-ezaugarrien arabera egitea. 
BI3.2 Kolatze-denbora bat dator prozeduretan zehaztutako denborarekin. 
BI3.3 Kolatzearen eta moldeak hustetik eratorritako barbotinaren hondakinei enpresak ezarritako tratamendua 
aplikatzen zaie.  
BI3.4 Osagaiak itsasteko eta muntatzeko eta junturak errepasatzeko eragiketak egiteak ahalbidetzen du zeramika-
pieza konposatuak egitea eskatutako kalitate-ezaugarrien arabera. 
BI3.5 Enpresaren logotipoa estanpazio bidez edo kalkomaniaren aplikazio bidez aplikatzen da, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI3.6 Laneko arropa eta ekipamenduak eta erantzukizunpean duen eremua garbi eta txukun mantentzen dira. 

LB4: Kolatze bidez konformatutako produktuak lehortzea, piezak kargatuz eta deskargatuz eta lehortze-baldintzak 
kontrolatuz, betiere produktuaren kalitatea bermatuz eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI4.1 Piezak hainbat alderdi (esate baterako, lehortu beharreko piezek izango dituzten lehortze-uzkurdurak, pieza 
guztien aireztapen egokia eta eragiketarekin lotutako akatsen prebentzioa) kontuan hartuta jartzen dira lehortegian, 
edo lehortze-gunean (aire zabalean lehortzen direnean); era berean, piezen posizioa eta euskarrien nahiz 
sostenguen kokapena alderdi horiek kontuan hartuta gauzatzen dira. 
BI4.2 Lehortegia martxan jartzea edo, hala badagokio, lehortze-gunearen egokitzapena aurretik ezarritako 
prozeduraren arabera gauzatzen da.  
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BI4.3 Lehortutako produktuen kontrol bisualari esker desadostasunak detekta daitezke, eta, hala badagokio, 
konformazio- eta lehortze-prozesuetan dauden anomaliak eta desbideratzeak zuzen daitezke zehaztutako 
prozeduren arabera. 
BI4.4 Lehortutako produktuak segurtasun-baldintzetan deskargatzen, garraiatzen eta biltegiratzen dira, eta beren 
ezaugarriei dagokienez kalte edo alterazio onartezinik pairatu gabe. 
BI4.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Buztinak eta lehengai deskoipetzaile ehoak. Desmalutatzaileak, aglutinatzaileak, plastikotzaileak, koloragarriak. 
Trokelak. Eskaiolak eta polimeroak moldeak egiteko. Moldetik ateratzeko gaiak. Irabiagailuak-desegiteko gailuak. 
Baheak. Dentsitatea eta biskositatea kontrolatzeko lanabesak. Burdina kentzeko gailuak. Hainbat molde egiteko tresnak, 
hala nola zurezko xaflak edo tefloi-xaflak, zizelak, sarjentak eta gomak. Moldekatzeko, muntatzeko eta errepasatzeko 
tresnak, hala nola ebakigailuak, hustugailuak, espatulak, pintzelak, berdintzeko makinak eta terrailak. Lehortegia. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Kolatze bidezko zeramika-produktuak egiteko eta ore plastikoetarako moldeak. Edukiontzi gisako zeramika-produktuak, 
hala nola pitxerrak, loreontziak, potoak eta anforak. Zeramika-baxerak eta apaindura-objektu manufakturatuak.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Konformatu beharreko produktuen eskemak eta bozetoak. Erabilitako materialen espezifikazioak. Fabrikazio-programak, 
prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak 
eta gorabehera-parteak. Laneko osasunari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudia. 
 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ZERAMIKA-PRODUKTUAK KONFORMATZEA MOLDEKATZE 
ESKUZKOAREN EDO ERDIAUTOMATIKOAREN BITARTEZ ORE 
PLASTIKOAK OINARRI GISA HARTUTA 

 

Kodea: UC0650_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Konformatzeko beharrezkoak diren baldintzetan prestatzea zeramika-pasta, ezarritako prozeduren eta kalitate-
baldintzen arabera. 

BI1.1 Pasta eskuz nahasteak eta oratzeak egoera plastikoan konformatzeko eragiketarako beharrezkoak diren 
homogeneotasun-gradua, hezetasuna eta aire okludituaren gabezia bermatzen dituzte. 
BI1.2 Oragailuaren eta estrusio-makinaren eragiketa-parametroen erregulazioak eta kontrolak egoera plastikoan 
konformatzeko eragiketarako beharrezkoak diren homogeneotasun-gradua, hezetasuna eta aire okludituaren 
gabezia bermatzen dituzte. 
BI1.3 Prestatutako pastaren mukilen paketatze- eta biltegiratze-baldintzek egoera plastikoan moldekatzeko 
beharrezkoak diren kalitate-ezaugarriak mantenduko direla bermatzen dute. 
BI1.4 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 
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LB2: Zeramika-produktuak konformatzea ore plastikoak moldekatzeko teknika eskuzkoak edo erdiautomatikoak erabiliz, 
ezarritako produkzioa eta kalitatea lortuz, eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI2.1 Zeramika-produktuak teknika jakin batzuk erabiliz (hala nola eltzegile-gurpil bidezko moldekatze-teknika, 
plakak, lauza txikiak edo baldosak molde ireki bidez edo tiraketa bidez moldekatzeko teknika eta buztinezko 
plantxak mozteko teknika eta molde gainean “estutuz” moldekatzeko teknika) konformatzeko eskuzko eragiketak 
egiteak ahalbidetzen du zeramika-piezak egitea zehaztutako kalitate-ezaugarrien arabera. 
BI2.2 Zeramika-produktuak teknika jakin batzuk erabiliz (hala nola plakak, lauza txikiak edo baldosak estrusio 
bidez moldekatzeko teknika, kalibratze bidezko moldekatze-teknika eltzegile-gurpilean eta ore plastikoen 
prentsaketa bidezko moldekatze-teknika) konformatzeko eragiketa erdiautomatikoak egiteak ahalbidetzen du 
zeramika-piezak egitea zehaztutako kalitate-ezaugarrien arabera.  
BI2.3 Egoera plastikoan dauden kirtenak, muturrak eta/edo apaindura-elementuak itsatsi egiten dira ezarritako 
prozeduren arabera. 
BI2.4 Enpresaren logotipoa estanpazio bidez edo kalkomaniaren aplikazio bidez aplikatzen da, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI2.5 Oinarria tornuan birlantzeak eta gainazalak leuntzeak ahalbidetzen dute pieza eskatutako kalitate-
baldintzetan akabatzea. 
BI2.6 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 

LB3: Moldekatze bidez konformatutako produktuak lehortzea, piezak kargatuz eta deskargatuz eta lehortze-baldintzak 
kontrolatuz, betiere produktuaren kalitatea bermatuz eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI3.1 Piezak hainbat alderdi (esate baterako, lehortu beharreko piezek izango dituzten lehortze-uzkurdurak, pieza 
guztien aireztapen egokia eta eragiketarekin lotutako akatsen prebentzioa) kontuan hartuta jartzen dira lehortegian, 
edo lehortze-gunean (aire zabalean lehortzen direnean); era berean, piezen posizioa eta euskarrien nahiz 
sostenguen kokapena alderdi horiek kontuan hartuta gauzatzen dira. 
BI3.2 Lehortegia martxan jartzea edo, hala badagokio, lehortze-gunearen egokitzapena aurretik ezarritako 
prozeduraren arabera gauzatzen da.  
BI3.3 Lehortutako produktuen kontrol bisualari esker desadostasunak detekta daitezke, eta, hala badagokio, 
konformazio- eta lehortze-prozesuetan anomaliak eta desbideratzeak zuzen daitezke zehaztutako prozeduren 
arabera. 
BI3.4 Lehortutako produktuak segurtasun-baldintzetan deskargatzen, garraiatzen eta biltegiratzen dira, eta beren 
ezaugarriei dagokienez kalte edo alterazio onartezinik pairatu gabe. 
BI3.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hezetasun-gradu desberdina duten zeramika-pastak. Zeramika-produktuak egiteko moldeak egoera plastikoan 
konformatzeko teknikak erabiliz. Mukilak mozteko ekipamendua. Oragailua, estrusio-makina, prentsa eskuzkoa edo 
erdiautomatikoa ore plastikoak prentsatzeko, eltzegile-gurpila. Kalibratze-ekipamendua, eltzegile-gurpiletara egoki 
daitekeena. Moldekatzeko, muntatzeko eta errepasatzeko tresnak, hala nola ebakigailuak, hustugailuak, espatulak, 
pintzelak, berdintzeko makinak, terrailak eta bestelakoak. Lehortegia. Lehortzeko euskarriak eta sostenguak. Logoak 
estanpatzeko lanabesak eta kalkak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Edukiontzi gisako zeramika-produktuak, hala nola pitxerrak, loreontziak, potoak eta anforak. Zeramika-baxerak. Plakak 
eta baldosak. Zeramika-muralak. Apaintzeko objektu manufakturatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Konformatu beharreko produktuen eskemak eta bozetoak. Erabilitako materialen espezifikazioak. Fabrikazio-programak, 
prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak 
eta gorabehera-parteak. Laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak. 
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3. gaitasun-atala: 
ESMALTEAK ETA DEKORAZIOAK ESKUZ APLIKATZEA ZERAMIKA-
PRODUKTUETAN 

 

Kodea: UC0651_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Esmalteak, engalbak, tinta serigrafikoak, koloreak eta gatz disolbagarriak egokitzea aplikatzeko, prozeduren eta 
ezarritako kalitate-baldintzen arabera.  

BI1.1 Lehengaien, uraren eta gehigarrien nahasketak eta homogeneizazioak ahalbidetzen dute esmalteen, 
engalben, tinta serigrafikoen eta koloreen esekidurak lortzea zehaztutako baldintzetan.  
BI1.2 Gatz disolbagarriei eta urari dagokionez ezarritako kantitateak dosifikatzeak ahalbidetzen du zehaztutako 
kontzentrazioa duten disoluzioak lortzea. 
BI1.3 Bahearen hautaketak, horren muntaiak eta baheketa-eragiketak bermatzen dute prozeduretan edo laneko 
aginduetan zehaztutako tamaina baino tamaina handiagoa duen partikularik gabeko esmalteen, engalben, tinta 
serigrafikoen eta koloreen esekidurak lortzea. 
BI1.4 Gatz disolbagarriaren esekidura edo disoluzioa dagokion deposituan husten da eta modu argian eta 
ezabaezinean identifikatzen da, betiere ezarritako prozeduraren arabera.  
BI1.5 Zehaztutako maila-zuloaren araberako hondakinaren, dentsitatearen eta biskositatearen kontrolak 
ahalbidetzen du egiaztatzea prestatutako esekidurek prozeduretan edo laneko aginduetan zehaztutako ezaugarri 
teknikoak betetzen dituztela. 
BI1.6 Esmalteen, engalben, tinta serigrafikoen, koloreen eta gatz disolbagarrien aplikazioen eta eredu-patroien 
arteko alderaketa bisualak ahalbidetzen du egiaztatzea prestatutako esekidurek eta disoluzioek prozeduretan edo 
laneko aginduetan zehaztutako ezaugarri teknikoak betetzen dituztela. 
BI1.7 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 

LB2: Zeramika-produktuen esmaltatzea egitea prozedura eskuzkoak edo erdiautomatikoak erabiliz, ezarritako 
produkzioa eta kalitatea lortuz eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez. 

BI2.1 Esmaltatu beharreko produktuen prestaketak bermatzen du hautsik, koiperik edo esmaltatuaren kalitatea 
gutxitu lezaketen bestelako produkturik gabeko gainazala lortuko dela. 
BI2.2 Esmalteak eta engalbak beharrezkoak diren lanabesak eta baliabideak erabiliz edo makina eta ekipamendu 
erdiautomatikoen laguntzarekin aplikatzen dira, ezarritako prozeduren arabera, eta eskatutako kalitatea lortuz. 
BI2.3 Esmaltatze-eragiketak babes-baliabide egokiekin egiten dira, segurtasunari, laneko osasunari eta 
ingurumena babesteari buruzko baldintza egokiak mantenduz. 
BI2.4 Esmaltatutako produktuen kontrol bisualak ahalbidetzen du desadostasunak dituzten piezak detektatzea, 
eta, hala badagokio, desadostasunak zuzentzea zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
BI2.5 Desadostasunak dituzten produktuei ematen zaien tratamendua enpresak ezarritakoa da. 
BI2.6 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 

LB3: Zeramika-produktuen dekorazioa egitea prozedura eskuzkoak edo erdiautomatikoak erabiliz, ezarritako produkzioa 
eta kalitatea lortuz eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez. 

BI3.1 Dekoratu beharreko produktuen prestaketak bermatzen du hautsik, koiperik edo dekorazioaren kalitatea 
gutxitu lezaketen bestelako produkturik gabeko gainazala lortuko dela. 
BI3.2 Txantiloiaren hautaketak eta kokapen egokiak eta ikatz-ziria txantiloiz pintatuz aplikatzeak ahalbidetzen dute 
pieza dekoratzeko gida lortzea.  
BI3.3 Txantiloiaren hautaketak eta kokapen egokiak ahalbidetzen dute dekorazioak lortzea trepa- edo aerografia-
teknikaren bitartez.  
BI3.4 Pantailaren hautaketak eta kokapen egokiak ahalbidetzen dute dekorazioak lortzea serigrafia-teknikaren 
bitartez.  
BI3.5 Kalkomaniaren prestaketak eta aplikazioak bermatzen dute eskatutako kalitate-parametroak dituen produktu 
dekoratua lortzea.  
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BI3.6 Tinta serigrafikoak, engalba-esekidurak eta/edo esmalte koloreztatuak eta gatz disolbagarrien disoluzioak 
margotze-, serigrafia-, trepa- edo aerografia-tekniken bidezko aplikazioa beharrezkoak diren lanabesak eta 
baliabideak erabiliz edo makina eta ekipamendu erdiautomatikoen laguntzarekin gauzatzen da, ezarritako 
prozeduren arabera, eta eskatutako kalitatea lortuz. 
BI3.7 Dekoratutako produktuen kontrol bisualak ahalbidetzen du aplikazio-akatsak detektatzea, eta, hala 
badagokio, akats horiek zuzentzea zehaztutako prozedurei jarraikiz.  
BI3.8 Dekorazio-eragiketak norbera babesteko baliabide egokiekin egiten dira, segurtasunari, laneko osasunari eta 
ingurumena babesteari buruzko baldintza egokiak mantenduz. 
BI3.9 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Engalba eta esmalte molturatuak. Desmalutatzaileak, aglutinatzaileak, plastikotzaileak eta koloragarriak. Zeramika-
pigmentuak, tinta serigrafikoak eta gatz disolbagarrien disoluzioak. Kalkomania beiraztagarriak. Irabiagailuak-desegiteko 
gailuak. Baheak. Likidoetarako piknometroa, balantza, erorketa-biskosimetroa, kontrol-baheak, esmaltatze-gidaria eta 
pintzelak. Esmalteak eskuz aplikatzeko kabina. Aerografoa. Aire-konpresorea. Pantaila serigrafikoak. Trepa- edo 
aerografia-tekniketarako txantiloiak. Pintatzeko txantiloiak. Serigrafiak eskuz aplikatzeko burua. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Edukiontzi gisako zeramika-produktuak, hala nola pitxerrak, loreontziak, potoak eta anforak. Zeramika-baxerak. Plakak 
eta baldosak. Zeramika-muralak. Apaintzeko objektu manufakturatuak, esmaltatuak eta dekoratuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Konformatu beharreko produktuen eskemak eta bozetoak. Erabilitako materialen espezifikazioak. Fabrikazio-programak, 
prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak 
eta gorabehera-parteak. Laneko osasunari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudia. Dekoraziorako 
modelo eta eredu orijinalak. 

 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
LABEA KARGATZEKO, KARGATUTAKOA EGOSTEKO ETA LABETIK 
DESKARGATZEKO ERAGIKETAK EGITEA ZERAMIKA-PRODUKTUAK 
ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI FABRIKATZEKO 

 

Kodea: UC0652_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Labea kargatzeko eragiketak prozesuari buruzko informazioan zehaztutakoaren arabera egitea, ezarritako kalitatea 
lortuz eta segurtasun-arauak betez. 

BI1.1 Laberatzeko material erregogorren hautaketak eta kokapen egokiak ahalbidetzen dute labea behar bezala 
kargatzea. 
BI1.2 Egosi beharreko produktuen hondar-hezetasunaren azterketa bisualak ahalbidetzen du produktu horiek 
egostea beren kalitatean onartezinak diren lermak pairatu gabe. 
BI1.3 Esmaltatutako produktuen oinarrien garbiketak eta bereizgailu erregogorren kokapen egokiak eragozten dute 
produktuak laberatze-plaketan itsastea. 
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BI1.4 Produktuak labe barruan jartzeak ahalbidetzen du produktu horiek egostea beren kalitatean onartezinak 
diren lermak pairatu gabe. 
BI1.5 Produktuak labe barruan jartzen dira erabilgarri dagoen tokia ahalik eta gehien aprobetxatu behar dela, 
gasek behar bezala zirkulatu behar dutela eta labe barruko tenperaturen homogeneizazioa kontuan hartuta. 
BI1.6 Laberatze-bagoneten, -plaken eta -euskarrien azterketak eta garbiketak ez ezik, estibatzeko materialak 
engalba erregogorra aplikatuz babesteak ere ahalbidetzen dute produktuak ezarritako kalitate-baldintzen arabera 
kargatzea eta egostea. 
BI1.7 Labea kargatzeko eta laberatzeko elementuak nahiz labeak garbitzeko eragiketak norbera babesteko 
egokiak diren baliabideekin egiten dira, segurtasunari, laneko osasunari eta ingurumenari buruzko baldintza 
egokiak mantenduz. 
BI1.8 Laneko arropa eta ekipamenduak eta bere erantzukizunpeko eremua garbi eta txukun mantentzen dira. 

LB2: Egosketa-zikloa hautatzeko eta kontrolatzeko eragiketak, jarduteko eta labetik deskargatzeko eragiketak jasotako 
argibide teknikoen arabera egiten dira, produktuaren kalitatea bermatuz eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI2.1 Ezarritako egosketa-zikloaren hautaketa egosi beharreko materialaren ezaugarriak, eta, beharrezkoa izanez 
gero, material horrek labean izango duen kokapena kontuan hartuta egiten da.  
BI2.2 Piezen kokapenak eta egosketa-zikloak ahalbidetzen dute zeramika-produktu manufakturatuak eskatutako 
kalitate-baldintzetan egostea. 
BI2.3 Labe barruko tenperaturak kono eta eraztun pirometrikoen edo bestelako kontrol-baliabideen bitartez 
gauzatutako aldizkako kontrolak ahalbidetzen du labea behar bezala dabilela egiaztatzea. 
BI2.4 Labe barruko tenperatura kontuan hartuta irekitzen labea eta deskargatzen da pieza labetik, segurtasun-
baldintzetan eta piezen kalitateak lerma onartezinik pairatu gabe.  
BI2.5 Labetik deskargatzeko eragiketak norbera babesteko baliabide egokiekin egiten dira, segurtasunari, laneko 
osasunari eta ingurumenari buruzko baldintza egokiak mantenduz. 
BI2.6 Gasa igarotzeko balbulen eta etengailu elektrikoen egoeraren, gas-eroapenen egoeraren eta alarmen nahiz 
segurtasun-gailuen egoeraren azterketak ahalbidetzen du instalazioen segurtasun-baldintzak mantentzea. 
BI2.7 Laneko arropa eta ekipamenduak eta bere erantzukizunpeko eremua garbi eta txukun mantentzen dira. 

LB3: Egositako produktuak kontrolatzeko, errepasatzeko, sailkatzeko eta enbalatzeko eragiketak ezarritako kalitate-
espezifikazioen arabera egiten dira, segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez.  

BI3.1 Egositako produktuen kontrol bisualari esker desadostasunak dituzten produktuak detekta daitezke, eta, hala 
badagokio, elaborazio-prozesuan anomaliak eta desbideratzeak zuzen daitezke zehaztutako prozeduren arabera. 
BI3.2 Egositako produktuen ertzak eta gainazalak errepasatzeko eta leuntzeko tratamendu mekanikoak nahi ez 
diren inperfekzioak kentzen ditu. 
BI3.3 Materiala ezarritako prozedura eta argibide teknikoen arabera sailkatzen da. 
BI3.4 Produktu bukatuen enbalajeak eta etiketatzeak bermatzen dute produktua behar bezala babesten eta 
identifikatzen dela eta produktuaren maneiua eta garraioa errazten dute. 
BI3.5 Egositako produktuak errepasatzeko, sailkatzeko eta enbalatzeko eragiketak norbera babesteko baliabide 
egokiekin egiten dira, eta segurtasunari, laneko osasunari eta ingurumenari buruzko baldintza egokiak mantenduz. 
BI3.6 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta txukun mantentzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Bizkotxatuetarako zeramika-produktuak. Monoegosketarako zeramika-produktuak, esmaltatuak edo ez. Bigarren 
egosketarako zeramika-produktu esmaltatuak. Hirugarren sualdi bidez dekoratzeko zeramika-produktuak. Aurretik 
kargatzeko edo programagailua eta erantsitako egosketa-zikloak dituen bagoneta bidez kargatzeko labe jarraituak. 
Bagonetak. Gas bidezko labe jarraituak edo labe jarraitu elektrikoak. Kono eta eraztun pirometrikoak. Laberatzeko 
materialak, hala nola oinarri, euskarri eta plaka erregogorrak. Engalba erregogorrak estiba-plakak egokitzeko. 
Errepasatzeko eta leuntzeko tratamendu mekanikoko ekipamenduak. Enbalatzeko eta etiketatzeko materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Monoegosketa bidez lortutako zeramika-produktuak, esmaltatuak edo ez. Bi aldiz egosiz lortutako zeramika-produktu 
esmaltatuak eta dekoratuak. «Hirugarren sualdi» bidez dekoratutako zeramika-produktuak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitako materialen espezifikazioak. Fabrikazio-programak, prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Ataleko 
arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak eta gorabehera-parteak. Egosketa-zikloak. Laneko 
osasunari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-PRODUKTUEN KOLATZEA ETA MOLDEEN 
ERREPRODUKZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-PRODUKTUEN MOLDEKATZE ESKUZKOA EDO 
ERDIAUTOMATIKOA EGOERA PLASTIKOAN DAUDEN PASTAK OINARRI 

GISA HARTUTA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-PRODUKTUEN ESKUZKO ESMALTATZEA ETA DEKORAZIOA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-PRODUKTUEN EGOSKETA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-PRODUKTUEN ERREPRODUKZIO-ERAGIKETA ESKUZKO 
EDO ERDIAUTOMATIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 

2 
3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ZERAMIKA-PRODUKTUEN KOLATZEA ETA MOLDEEN 
ERREPRODUKZIOA 

 

Kodea: MF0649_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0649_1 Zeramika-produktuak konformatzea kolatze bidez eta moldeak 

erreproduzitzea. 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kolatze bidezko zeramika-produktuak eskuz egiteko teknikak eta prozedurak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.1 Kolatze bidezko zeramika-produktuen elaborazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren teknikak eta prozedurak 
deskribatzea, eta beren ezaugarri teknologikoen eta lortutako produktuen arabera sailkatzea. 
EI1.2 Moldeak eskuz egiteko, barbotinak egokitzeko eta kolatze bidezko zeramika-produktuak konformatzeko 
eragiketetan dauden laneko arrisku nagusiak eta erabili behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak 
deskribatzea. 
EI1.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kolatze bidez konformatutako hainbat zeramika-produktu 
erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Zeramika-produktuak molde-motarekin eta moldea egiteko erabilitako prozedurekin lotzea. 

- Produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Molde bakoitza eta produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak 

identifikatzea. 

A2: Moldeak erreproduzitzea zeramika-produktuak lortzeko kolatze bidez edo ore plastikoak moldekatuz. 
EI2.1 Trokelak eta zeramika-moldeak egiteko eskaiola-moten eta erretxina sintetikoen oinarrizko alderdiak 
zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI2.2 Modelo jakin bat oinarri gisa hartuta, moldeak prestatzeko trokelak egiteko prozesua deskribatzea. 
EI2.3 Dagoeneko eginda dauden trokelak oinarri gisa hartuta moldeak erreproduzitzeko prozesua deskribatzea eta 
moldearen osagai bakoitza egiteko ataltze egokia identifikatzea krokis bidez. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, trokel jakin bat oinarri gisa hartuta, molde bat egitea 
proposatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Material eta tresna egokiak hautatzea eta prestatzea. 

- Trokelaren osagai guztiak hautatzea eta muntatzea. 

- Moldearen osagai guztiak egitea eskatutako kalitate-baldintzetan. 

- Egindako moldea muntatzea. 

- Muntatutako moldea lehortzea. 

A3: Kolatze bidezko zeramika-produktuak lortzeko zeramika-barbotinak egokitzea kalitateari dagokionez ezarritako 
prozeduren eta baldintzen arabera.  

EI3.1 Kolatzeko barbotinak egiteko eta egokitzeko teknikak eta prozedurak, erabilitako materialak eta beharrezkoak 
diren ekipamenduak eta erremintak deskribatzea. 
EI3.2 Kolatzeko barbotinak egokitzeko erabilitako gehigarri nagusiak eta gehigarri horiek barbotinetan betetzen duten 
funtzioaren funtsezko alderdiak identifikatzea. 
EI3.3 Kolatzeko barbotinak prestatzeko prozesuan kontrolatu behar diren aldagaiak, prozesu hori kontrolatzeko 
jarraitutako prozedura eta beharrezkoak diren ekipamenduak deskribatzea.  
EI3.4 Kolatzeko barbotina egokitzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Barbotinaren dentsitatea eta biskositatea neurtzea eta neurri hori prozeduretan ezarritako estandarrekin 

alderatzea. 

- Barbotina doitzeko material eta lanabes egokiak hautatzea eta prestatzea. 

- Dentsitatea eta biskositatea ura edo beharrezkoak diren gehigarriak gehituz egokitzea. 

- Beharrezkoa izanez gero, dentsitatea egokitzea konposizio bera eta dentsoagoa duen barbotinarekin 

nahastuz. 
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- Prestatutako barbotina zehaztutako lan-baldintzetarako egokia dela egiaztatzea.  

A4: Kolatze bidezko zeramika-produktuen konformazioa egitea aldez aurretik prestatutako eta egokitutako moldeak oinarri 
gisa hartuta.  

EI4.1 Kolatze sakon bidezko zeramika-produktuak egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI4.2 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen bitartez eta dagokion modeloaren bitartez (zeramikan edo bozetoan) 
behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kolatze bidezko zeramika-produktuen konformazioa gauzatu behar 
da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Moldea hautatzea, muntatzea eta prestatzea laneko baldintzen arabera.  
- Barbotina zehaztutako lan-baldintzen arabera isurtzea. 

- Soberako barbotina isurtzea kolatze-denbora nahi den pareta-lodiera lortzeko egokia dela egiaztatu ondoren, 

betiere laneko aginduen arabera. 

- Pieza moldetik ateratzea, moldea garbitzea eta lehortzea. 

- Hala badagokio, piezak muntatzea eta errepasatzea. 

A5: Kolatze bidez lortutako zeramika-produktuak lehortzea. 
EI5.1 Zeramika-materialen lehortze naturala (esparru irekietan) egiteko kontuan hartu behar diren alderdi nagusiak 
deskribatzea. 
EI5.2 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen bitartez behar bezala zehaztutako kasu batean, kolatze bidez lortutako 
zeramika-produktuen lehortze behartua egin behar da; honako lan hauek egin behar dira:  

- Piezak lehortegian jartzeko erretiluak, euskarriak eta lanabesak hautatzea eta prestatzea. 

- Piezak lehortegira eramatea eta lehortegian kokatzea, aireztapen eta tenperaturen banaketa egokiak 

bermatzeko moduan. 

- Lehortze-parametroak (tenperatura, aireztapen behartua) hautatzea eta lehorketa egitea. 

- Lehortegitik deskargatzea. 

A6: Kolatze bidezko zeramika-produktuak konformatzeko eragiketekin lotutako akats nagusiak deskribatzea.  
EI6.1 Kolatzearekin eta lehortzearekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide nagusiak deskribatzea.  
EI6.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kolatze- eta lehortze-eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-
akatsak dituzten zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Kolatzeko zeramika-pastak 
- Kolatzeko zeramika-pastak sailkatzeko irizpideak: Sailkapena lortutako produktuaren arabera: Maiolikarako pastak. 

Lozak. Gres. Portzelana. Erregogorrak. Zeramika teknikoak. 
- Kolatzeko zeramika-pasten ezaugarri nagusiak:  

• Plastikotasuna 

• Kolorea egosi ondoren 

• Heltze-tenperatura 

• Ur-xurgapena eta heltze-tenperaturarekiko uzkurdura lineala. 
- Pasten osaeren adibideak:  

• Maiolikarako pastak 

• Lozak 

• Gres  
• Portzelana 

- Kolatzeko pasten osagaien zereginari buruzko nozioak: 

• Buztinak eta kaolinak. 

• Material deskoipetzaileak: Kuartzoa 
• Feldespatoak. Talkoa. Karbonatoak. Txamotak. Material koloragarriak.  

2. Kolatzeko barbotinen prestaketa 
- Kolatzeko barbotinen ezaugarri nagusiak: 

• Dentsitatea eta edukia solidoetan (edo hezetasuna). 
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• Biskositatea. 

• Egonkortasuna: biskositatearen aldaketa pausagune-denborarekin (tixotropia-maila) eta osagaien egonkortze-
joera. 

- Kolatzeko barbotinen prestaketa osagaien ehotze bidez: 

• Kargatzeko formula kalkulatzea. 

• Material deskoipetzaileen ehotzea. 

• Bitarteko heze bidezko ehotzea, Alsing erroten bitartez: Errotara kargatzeko, errota martxan jartzeko eta 
errotatik deskargatzeko eragiketak. 

- Kolatzeko barbotinen prestaketa desegite bidez: 

• Lehengaiek bete beharreko ezaugarriak. 

• Eragiketaren osagaiak eta aldagaiak gehitzeko ordena hautatzea. 

• Desegiteko gailuak eta desegiteko turbogailuak kargatzeko, martxan jartzeko eta deskargatzeko eragiketak. 
- Barbotinen baheketa: 

• Bahearen parametro identifikatzaileak: 

o Mailaren zuloa. 

o Maila-kopurua. 

• Bibrazio-bahe bidezko baheketa. 

• Burdina kentzeko gailuen muntaketa eta garbiketa.  
- Pastak barbotinan koloreztatzea: 

• Koloreztatzeko prozedurak. 

• Erabilitako pigmentuak. 
- Barbotinen egokitzapena: 

• Barbotinen egokitzapenari buruzko nozioak. 

• Dentsitatea doitzea: kalkuluak eta doitze-eragiketak. 
• Biskositatea doitzea: Malutatzaileak edo desmalutatzaileak gehitzea. 

- Barbotinen prestaketaren edo egokitzapenaren ondoriozko konformazio-akatsak: 

• Akats dimentsionalak:  
o Lodiera eta/edo erresistentzia desegokiak. 

o Erregulartasunik eza hormetan. 

o Deformazioak. 

• Akats puntualak:  
o Kolatze-burbuilak. 

o Kolatze-orbana. 

o Molde-itsasketa. 
- Laneko osasuna eta ingurumen-babesa barbotinak prestatzeko eragiketetan: 

• Barbotinen prestaketan erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 

• Barbotinak prestatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa:  
o Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
o Laneko arropa. 

o Norbera babesteko elementuak. 

• Barbotinak prestatzeko eragiketen ondoriozko hondakin eta kutsatzaile nagusiak:  
o Identifikazioa. 

o Arriskugarritasuna. 

o Tratamendua. 

3. Moldeen prestaketa eta erreprodukzioa 
- Eskemak eta bozetoak interpretatzea:  

• Akotatzeko eta irudikatzeko sistemei buruzko oinarrizko nozioak. 

• Moldeen ataltzea. 
- Molde-motak: 

• Molde-motak materialaren arabera:  
o Euskarri zurruneko moldeak (eskaiolak). 

o Euskarri malguko moldeak (erretxinak). 

o Kolatze sakonerako moldeak. 

o Estutzeko moldeak. 

o Eltzegile-gurpilean kalibratzeko moldeak. 
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- Moldeak egiteko erabilitako materialak: 

• Eskaiolak:  
o Eskaiola-motak moldeak izan behar dituen ezaugarri nagusien arabera.  
o Eskaiolen propietate nagusiak (fraguatzea, porositatea, moldeari emandako gainazala, egonkortasuna). 

o Eskaiolaren prestaketa. 

• Erretxina sintetikoak:  
o Erabilitako erretxina-motak.  
o Silikonazko elastometroak eta binilo erretxinak.  
o Horien ezaugarri nagusiei buruzko nozioak (malgutasuna, egonkortasuna beroan, malgutasuna hotzean). 

- Kolatze sakonerako eta estutzeko moldeak egitea emandako trokelak oinarri gisa hartuta: 

• Eskaiola edo erretxina sintetikoa prestatzea. 

• Trokelak prestatzea. 

o Horien osagaiak muntatzea.  
o Moldetik ateratzeko gaia aplikatzea. 

• Moldea osatzen duten piezak erreproduzitzeko eragiketak. 

• Eskaiola-moldeak lehortzea. 
- Eltzegile-gurpilean kalibratzeko moldeak egitea emandako trokelak oinarri gisa hartuta. 
- Moldeak biltegiratzea eta kontserbatzea. 
- Konformazio-akatsak, moldeen prestaketaren edo egokitzapenaren ondoriozkoak: 

• Irregulartasunak gainazalean edo itxuran, erregulartasunik eza hormetan, porositatean edo gainazalaren 
egoeran heterogeneotasunak daudelako  

• Akats puntualak: Molde-itsasketa, soberakinak. 
- Laneko osasuna eta ingurumen-babesa moldeak prestatzeko eragiketetan: 

• Moldeen prestaketan erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 

• Moldeak prestatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa:  
o Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
o Laneko arropa. 

o Norbera babesteko elementuak. 

• Moldeak prestatzeko eragiketen ondoriozko hondakin eta kutsatzaile nagusiak:  
o – Identifikazioa.  
o – Arriskugarritasuna.  
o – Tratamendua. 

4. Kolatze bidezko konformazioa 
- Kolatze bidezko konformazioaren oinarrizko funtsak: 

• Horma sortzea likidoaren xurgapen bidez. Esku hartzen duten aldagaiak. 
• Horma sortzeko abiadura eta kolatze-denbora. Moldearen porositatearen eta pastaren plastikotasunaren 

zeregina. 
- Kolatze bidezko zeramika-produktuak egitea: 

• Moldeak prestatzeko eta muntatzeko eragiketak. 

• Barbotina isurtzeko eragiketak. 

• Pieza moldetik ateratzeko eta erauzteko eragiketak. 
- Kolatze-eragiketaren ondoriozko konformazio-akatsak: 

• Osotasun-akatsak: Pitzadurak. Piezak haustea. 
• Manipulazio-akatsak: Zikinkeria. Hausturak. 
• Akats puntualak: Molde-itsasketa. Soberakinak. 

- Laneko osasuna eta ingurumen-babesa kolatze bidezko konformazio-eragiketetan: 

• Kolaketan erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 

• Kolatze-eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa: Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. Laneko arropa. 
Norbera babesteko elementuak 

• Kolatze- eragiketen ondoriozko hondakin eta kutsatzaile nagusiak: Identifikazioa. Arriskugarritasuna. 
Tratamendua.  

5. Kolatze bidez lortutako zeramika-produktuak lehortzea 
- Zeramika-produktuen lehortzearen oinarrizko funtsak: 

• Oinarrizko kontzeptuak: Hezetasuna. Hondar-hezetasuna. Oreka-hezetasuna 
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• Lehorketan esku hartzen duten aldagaiak: Tenperatura. Hezetasuna. Airearen abiadura. Lehortu beharreko 
solidoaren ezaugarriak 

• Lehortze naturala eta lehortze behartua. 
- Kolatze bidez lortutako zeramika-produktuak lehortzeko erabilitako lehortegiak. 
- Lehortze-eragiketak: 

• Lehortegia kargatzea 

• Lehortze-zikloaren hastapena. 

• Deskargatzea: 
- Lehortze-akatsak: 

• Osotasun-akatsak: Pitzadurak. Piezak haustea 
- Laneko osasuna eta ingurumen-babesa lehorketan: 

• Lehortegiko materialak manipulatzeko eta materialak lehortegira garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 

• Lehortze-eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa: Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. Laneko 
arropa. Norbera babesteko elementuak 

• Lehortze- eragiketen ondoriozko hondakin eta kutsatzaile nagusiak: Identifikazioa. Arriskugarritasuna. 
Tratamendua 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ZERAMIKA-PRODUKTUEN MOLDEKATZE ESKUZKOA ETA 
ERDIAUTOMATIKOA EGOERA PLASTIKOAN DAUDEN PASTAK OINARRI 
GISA HARTUTA 
 

Kodea: MF0650_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0650_1 Zeramika-produktuak konformatzea moldekatze eskuzkoaren edo 

erdiautomatikoaren bitartez ore plastikoak oinarri gisa hartuta 
 

Iraupena: 150 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
PASTEN PRESTAKETA EGOERA PLASTIKOAN KONFORMATZEKO 
 

Kodea: UF1078 
 

Iraupena: 30 ordu 
 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Egoera plastikoko zeramika-pastak prestatzeko eragiketa nagusiak deskribatzea. 
EI1.1 Zeramika-produktuen plastikozko konformazio eskuzkoan edo erdiautomatikoan erabilitako pasta-motak 
identifikatzea eta sailkatzea. 
EI1.2 Egoera plastikoko pastak prestatzeko teknologia nagusiak deskribatzea eta konformazio eskuzkoaren edo 
erdiautomatikoaren bidez lortutako zeramika-produktu nagusiekin lotzea. 

2 
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EI1.3 Egoera plastikoko pasten prestaketan erabilitako ekipamendu nagusien funtzionamendua eta osaera 
deskribatzea. 
EI1.4 Ore plastikoak paketatzeko eta biltegiratzeko baldintza nagusiak deskribatzea. 
EI1.5 Laneko arrisku nagusiak eta egoera plastikoko zeramika-pastak prestatzeko erabili behar diren segurtasun-
neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, behar bezala zehaztutako teknika eskuzkoen edo 
erdiautomatikoen bitartez konformatutako hainbat zeramika-produkturen propietateak deskribatzen dira; honako lan 
hauek egin behar dira: 

- Konformatzeko erabilitako teknikaren arabera, zeramika-pasta bakoitzak izan behar dituen ezaugarri tekniko 

esanguratsuenak identifikatzea. 

- Pasta bakoitzaren ezaugarri teknikoak merkatuan dauden merkataritza-pastekin lotzea 

- Pasta bakoitza prestatzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak identifikatzea. 

A2: Egoera plastikoko zeramika-pastak prestatzea eta egokitzea. 
EI2.1 Buztinezko mukilak oratzea eskuzko oratze bidez. 
EI2.2 Buztinezko mukilak oratzea eta horien hezetasuna egokitzea oragailu mekanikoa behar bezala erabiliz. 
EI2.3 Plastikozko konformaziorako buztinezko mukilak lortzea estrusio-makina behar bezala erabiliz. 

A3: Ore plastikoen konformazio bidez egindako produktuetan dauden akats nagusiak, pasten prestaketari egotz 
dakizkiokeenak, deskribatzea. 

EI3.1 Pasta plastikoen prestaketarekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, pastak prestatzeko eragiketei egotz dakizkiekeen fakribazio-
akatsak dituzten zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Egoera plastikoan modelatzeko zeramika-pastak 
- Egoera plastikoan modelatzeko zeramika-pastak sailkatzeko irizpideak: 

• Sailkapena lortutako produktuaren arabera: Maiolikarako pastak. Lozak. Gres. Portzelana 
- Egoera plastikoan modelatzeko zeramika-pasten ezaugarri nagusiak: 

• Hezetasuna 

• Plastikotasuna. 

• Kolorea egosi ondoren. 

• Heltze-tenperatura. 

• Ur-xurgapena eta heltze-tenperaturarekiko uzkurdura lineala. 
- Egoera plastikoan modelatzeko pasten osaeren adibideak:  

• Maiolikarako pastak 

• Lozak 

• Gres  
• Portzelana 

- Kolatzeko pasten osagaien zereginari buruzko nozioak. 

• Buztinak eta kaolinak. 

• Material deskoipetzaileak: Kuartzoa. Feldespatoak. Talkoa. Karbonatoak. Txamotak 
• Material koloragarriak.  

2. Egoera plastikoko zeramika-pastak prestatzea eta egokitzea 
- Zeramika-pastak oratzea: 

• Mukilak eskuz oratzea. 

• Pastak oratzea oragailu bidez: Kargatzeko, oratzeko eta deskargatzeko eragiketak. Osagaien dosifikazioa.  
• Hezetasunaren aldaketa oratze bidez. 

- Mukilak lortzea oratutako pasten estrusio bidez: 

• Estrusio-makina kargatzea eta erregulatzea. 

• Erregulazio- eta kontrol-parametroak. 

• Estrusio-makina garbitzeko eragiketak. 
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- Pastak koloratzea: 

• Pastan koloreztatutako produktuak. 

• Erabilitako pigmentuak.  

3. Masa plastikoen konformazio bidez egindako produktuetan dauden akatsak, pasten prestaketari egotz 
dakizkiokeenak. 

- Burbuilak eta aire okluditua. 
- Hezetasun desegokiari egotz dakizkiokeen akatsak: Pitzadurak. Zartadurak. Gehiegizko hezetasunaren ondoriozko 

deformazioak. 
- Pastak homogeneizaziorik ez izateari egotz dakizkiokeen akatsak: Pitzadurak. Hausturak 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
PLAKAK ETA BIRIBILKIAK MOLDEKATZEA 
 
Kodea: UF1079 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin eta plakak eta biribilkiak 

modelatzeari dagokionez LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, egoera plastikoko zeramika-pastak modelatzeko eragiketa nagusiak 
deskribatzea. 

EI1.1 Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, egoera plastikoko pasten modelatze eskuzkoaren edo 
erdiautomatikoaren teknika nagusiak deskribatzea. 
EI1.2 Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, egoera plastikoko pasten modelatze eskuzkoan edo erdiautomatikoan 
erabiltzen diren lanabes eta erreminta nagusiak identifikatzea eta deskribatzea, eta lanabes eta erreminta horiek 
erabiltzen diren modelatze-teknikekin lotzea. 
EI1.3 Laneko arrisku nagusiak eta plakak nahiz biribilkiak oinarri gisa hartuta, egoera plastikoko pasten modelatze 
eskuzkoan edo erdiautomatikoan erabili behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea  
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, masa plastikoetako plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, 
teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bitartez konformatutako zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan 
hauek egin behar dira:  

- Zeramika-produktuak erabilitako konformazio-teknikekin lotzea. 

- Zeramika-produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Zeramika-produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak identifikatzea. 

A2: Zeramika-produktuak konformatzea ore plastikoak modelatzeko teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bitartez, 
betiere plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta. 

EI2.1 Buztinezko biribilkiak lortzea eskuzko modelatze bidez. 
EI2.2 Buztinezko biribilkiak lortzea ore plastikoen estrusio bidez. 
EI2.3 Buztinezko plaken eskuzko tiraketa egitea lodiera desberdinetan, eta plaka horiek ezarritako dimentsioen 
arabera moztea. 
EI2.4 Buztinezko plaken tiraketa egitea lodiera desberdinetan ijezteko makina erabiliz, eta plaka horiek ezarritako 
dimentsioen arabera moztea. 
EI2.5 Buztinezko lauza txikiak egitea estrusio bidez. 
EI2.6 Buztinezko lauza txikiak eta plakak egitea molde ireki bidez. 
EI2.7 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen bitartez eta dagokion modeloaren bitartez (zeramikan edo bozetoan) 
behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, plaken eta biribilkien modelatze bidezko zeramika-produktuak 
konformatzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Goporrak, platerak eta pitxerrak egitea biribilkiak itsatsiz eta gainazalak finduz eta leunduz. 

- Loreontziak eta loreontziaren euskarriak egitea plakak itsatsiz. 

- Platerak edo goporrak egitea plastikoan prentsatuz. 

- Platerak egitea eltzegile-gurpilean kalibratuz. 
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- Heldulekuak eta ornamentuzko elementuak egitea eskuzko moldekatze bidez edo eskaiolazko molde jakin 

baten bitartez, eta behar duten piezetan itsastea heldulekuak. 

- Berdeko piezari nortasun-logotipoa jartzea estanpatuz edo kalkografiazko aplikazio bidez. 

A3: Plakak eta biribilkiak moldekatzeko teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bitartez lortutako zeramika-produktuak 
lehortzea.  

EI3.1 Zeramika-materialen lehortze naturala (esparru irekietan) egiteko kontuan hartu behar diren alderdi nagusiak 
deskribatzea. 
EI3.2 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen bitartez eta dagokion modeloaren bitartez (zeramikan edo bozetoan) 
behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, plaken eta biribilkien modelatze bidez lortutako zeramika-produktuen 
lehorketa behartua egin behar da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Piezak lehortegian jartzeko erretiluak, euskarriak eta lanabesak hautatzea eta prestatzea. 

- Piezak lehortegira eramatea eta lehortegian kokatzea, aireztapen eta tenperaturen banaketa egokiak 

bermatzeko moduan. 

- Lehortze-parametroak hautatzea, hala nola tenperatura eta aireztapen behartua, eta lehorketa gauzatzea. 

- Lehortegitik deskargatzea. 

A4: Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, zeramika-produktuak modelatzeko eta lehortzeko eragiketekin lotutako akats 
nagusiak deskribatzea. 

EI4.1 Zeramika-produktuen konformazio eskuzkoarekin edo erdiautomatikoarekin eta lehortzearekin lotutako akatsak 
sailkatzeko irizpide nagusiak deskribatzea. 
EI4.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, plaken eta biribilkien eskuzko modelatze bidez lortutako 
zeramika-produktuak —konformatze- eta lehortze-eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-akatsak dituztenak— 
erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuen plastiko-konformazioari buruzko oinarrizko kontzeptuak 
- Egoera plastikoari buruzko kontzeptuak: 

• Ezaugarri nagusiak. 

• Horren propietateek moldekatze-prozesuan eta lortutako produktuaren kalitatean duten eragina. 
- Ore plastikoen konformazio eskuzkoaren eta erdiautomatikoaren motak: 

• Modelatze-teknikak sailkatzeko irizpideak. 

• Plaken eta biribilkien moldekatzea 

• Eltzegile-gurpil bidezko moldekatzea. 

2. Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta, zeramika-produktuen plastiko-konformazioa 
- Eskemak eta bozetoak interpretatzea. 
- Egoera plastikoko oreak egokitzea 
- Plaka eta biribilkiak egitea: 

• Buztinezko plakak eskuz tiratzea eta moztea. 

• Buztinezko plakak ijezteko makina bidez tiratzea eta moztea. 

• Plakak, lauza txikiak edo baldosak estrusio bidez lortzea. 

• Plakak, lauza txikiak edo baldosak molde ireki bidez lortzea. 

• Biribilkiak eskuzko oratze bidez lortzea 

• Biribilkiak estrusio bidez lortzea. 
- Plakak eta biribilkiak moldekatzeko teknikak: 

• Zeramika-produktuak egitea plaken moldekatze bidez. 

• Zeramika-produktuak egitea plakak eltzegile-gurpilean kalibratuta moldekatuz. Erabilitako moldeen 
ezaugarriak 

• Zeramika-produktuak egitea ore plastikoa prentsatuz gauzatutako moldekatze bidez. Erabilitako moldeen 
ezaugarriak 

• Zeramika-produktuak egitea plakak molde gainean “estutze” bidez moldekatuz. Erabilitako moldeen 
ezaugarriak 
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• Plastikoko loturak. 
- Plaken eta biribilkien modelatze-akatsak:  

• Plaken eta biribilkien lotura-akatsak: Kurbadurak. Pitzadurak. Hausturak 
• Akats dimentsionalak: Kurbadurak. Erregulartasunik eza hormetan eta deformazioak.  

3. Plakak eta biribilkiak oinarri gisa hartuta modelatutako zeramika-produktuak lehortzea 
- Egoera plastikoan konformatutako zeramika-produktuen lehortzearen oinarrizko funtsak. 
- Lehortze naturala eta lehortze behartua.  
- Egoera plastikoan konformatutako zeramika-produktuak lehortzeko erabilitako lehortegiak.  
- Piezak lehortegian kokatzea: hodiratuta, “akantillatuta”, eta bestelakoak. 
- Lehortzeko, lehortegia abiarazteko eta zikloa kontrolatzeko ezarritako programa hautatzea. 
- Lehortze-akatsak:  

• Kurbadurak, pitzadurak eta piezen hausturak. 

• Lehortze eskasa: gehiegizko hondar-hezetasuna.  

4. Laneko osasuna eta ingurumen-babesa egoera plastikoan modelatzeko eragiketetan. 
- Barbotinen prestaketan erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 
- Barbotinak prestatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa:  

• Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 

• Laneko arropa  
• Norbera babesteko elementuak. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
MUKILAK MOLDEKATZEA ELTZEGILE-GURPIL BIDEZ 
 
Kodea: UF1080 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin eta mukilak eltzegile-gurpil 

bidez modelatzeari dagokionez LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-oreak eltzegile-gurpilak modelatzeko eragiketa nagusiak deskribatzea. 
EI1.2 Eltzegile-gurpilean moldekatzeko teknika nagusiak deskribatzea: mukilak zentratzea, “mukilez” modelatzea, 
forma itxien modelatzea, forma itxien modelatzea eta tornuan birlantzeak.  
EI1.3 Eltzegile-gurpileko modelaketan erabiltzen diren lanabes eta erreminta nagusiak identifikatzea eta deskribatzea, 
eta erabilitako teknikekin lotzea.  
EI1.4 Eltzegile-gurpila erregulatzeko elementu nagusiak eta eragiketa guztiak egiteko elementu osagarriak 
deskribatzea. 
EI1.5 Laneko arrisku nagusiak eta eltzegile-gurpileko modelaketan erabili behar diren segurtasun-ekipamenduak eta -
neurriak deskribatzea. 

A2: Zeramika-produktuak lortzea eltzegile-gurpilean.  
EI2.1 Mukilak zentratzea. 
EI2.2 Gopor eta pitxer txikiak lortzea eltzegile-gurpilean “mukilez” modelatuz. 
EI2.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren bitartez (zeramikan edo bozetoan) behar 
bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zeramika-produktuak konformatzea eltzegile-gurpilean modelatuz; honako 
lan hauek egin behar dira: 

- Gutxienez 20 cm-ko altuera duen pitxerra egitea. 

- Gutxienez 30 cm-ko ahoa duen goporra egitea. 

- Egindako piezak akabatzea, oinarriak tornuan birlanduz eta gainazalak leunduz. 

- Heldulekuak eta dekorazio-elementuak egitea eskuzko moldekatze bidez edo eskaiolazko molde jakin baten 

bitartez, eta behar duten piezetan itsastea heldulekuak. 
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- Berdeko piezari nortasun-logotipoa jartzea estanpatuz edo kalkografiazko aplikazio bidez. 

A3: Eltzegile-gurpilean modelatuz lortutako zeramika-produktuak lehortzea 
EI3.1 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen bidez eta dagokion modeloaren bidez (zeramikan edo bozetoan) behar 
bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eltzegile-gurpil bidez lortutako zeramika-produktuen lehortze behartu egin 
behar da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Piezak lehortegian jartzeko erretiluak, euskarriak eta lanabesak hautatzea eta prestatzea. 

- Piezak lehortegira eramatea eta lehortegian kokatzea, aireztapen eta tenperaturen banaketa egokiak 

bermatzeko moduan. 

- Lehortze-parametroak hautatzea, hala nola tenperatura eta aireztapen behartua, eta lehorketa gauzatzea. 

- Lehortegitik deskargatzea. 

A4: Eltzegile-gurpil bidez lortutako zeramika-produktuak modelatzeko eta lehortzeko eragiketekin lotutako akats nagusiak 
deskribatzea. 

EI4.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eltzegile-gurpilaren bitartez lortutako zeramika-produktuak —
konformatze- eta lehortze-eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-akatsak dituztenak— erakusten dira; honako lan 
hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Mukilak eltzegile-gurpilean zentratzea. 
- Mukilak oratzea eta prestatzea tornuan modelatzeko. 
- Mukilak zentratzeko teknikak. 
- Hainbat tamainatako mukil zentratuak lortzea. 

2. “Mukilez” modelatzea 
- Eskemak eta bozetoak interpretatzea. 
- Goporrak eta kaikuak modelatzea. 
- Tamaina txikiko pitxerrak modelatzea. 
- Pitxerrentzako estalkiak modelatzea. 
- Akats ohikoenak, kausak eta egon daitezkeen konponbideak. 

3. Forma itxiak modelatzea eltzegile-gurpil bidez 
- Zilindroak modelatzea. 
- Pitxerrak eta botilak modelatzea. 
- Platerak modelatzea. 
- Tornuan birlantzea. 
- Heldulekuak, muturrak eta ornamentuzko elementuak modelatzea eta itsastea. 
- Akats ohikoenak, kausak eta egon daitezkeen konponbideak. 

4. Forma irekiak modelatzea eltzegile-gurpil bidez 
- Kaikuak modelatzea. 
- Katiluak modelatzea. 
- Platerak modelatzea. 
- Tornuan birlantzea. 
- Heldulekuak eta ornamentuzko elementuak modelatzea eta itsastea. 

5. Akats ohikoenak, kausak eta egon daitezkeen konponbideak 
- Akats dimentsionalak: Kurbadurak. Erregulartasunik eza hormetan. Deformazioak.  
- Osagaien lotura-akatsak: Pitzadurak. Hausturak 
- Pitzadurak oinarrian.  

 

6. Eltzegile-gurpilean modelatutako zeramika-produktuak lehortzea 
- Piezak lehortegian kokatzea: hodiratuta, “akantillatuta”, eta bestelakoak. 
- Lehortzeko, lehortegia abiarazteko eta zikloa kontrolatzeko ezarritako programa hautatzea. 
- Lehortze-akatsak: Kurbadurak, pitzadurak eta piezen hausturak. Lehortze eskasa: gehiegizko hondar-hezetasuna.  
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7. Laneko osasuna eta ingurumen-babesa egoera plastikoan modelatzeko eragiketetan 
- Barbotinen prestaketan erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 
- Barbotinak prestatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa: Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 

Laneko arropa. Norbera babesteko elementuak 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
ZERAMIKA-PRODUKTUEN ESKUZKO ESMALTATZEA ETA DEKORAZIOA 
 

Kodea: MF0651_1 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0651_1 Esmalteak eta dekorazioak eskuz aplikatzea zeramika-

produktuetan. 

 

Iraupena: 100 ordu 
 

 

3.1 prestakuntza-atala 

DISOLUZIOEN, TINTEN, ESMALTEEN ETA ENGALBEN EGOKITZAPENA 
 

Kodea: UF1081 
 

Iraupena: 30 ordu 
 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Esekidura beiraztagarriak eta zeramika-produktuak esmaltatzeko nahiz dekoratzeko erabilitako gatz-disoluzioak 
egokitzeko teknika nagusiak deskribatzea. 

EI1.1 Desegite bidez lortutako engalben eta esmalteen esekidurak egokitzeko teknikak deskribatzea, eragiketen 
sekuentzia eta beharrezkoak diren ekipamenduak identifikatuz.  
EI1.2 Zeramika-produktuak dekoratzeko tinten esekidurak egokitzeko teknikak deskribatzea, eragiketen sekuentzia 
eta beharrezkoak diren ekipamenduak identifikatuz.  
EI1.3 Zeramika-produktuak dekoratzeko gatz-disoluzioak prestatzeko teknikak deskribatzea, eragiketen sekuentzia 
eta beharrezkoak diren ekipamenduak identifikatuz.  
EI1.4 Laneko arrisku nagusiak eta esekidura beiraztagarriak eta gatz-disoluzioak egokitzeko erabili behar diren 
segurtasun-ekipamenduak eta -neurriak deskribatzea. 

A2: Engalben, esmalteen eta tinten esekidurak aurretik ezarritako baldintzetara egokitzea. 
EI2.1 Engalben edo esmalteen esekidurak lortzea deseginez, osagaien errezeta eta argibide teknikoak oinarri gisa 
hartuta. 

EI2.2 Prestatutako esmalteen eta engalben esekidurak ezarritako depositura bahetzea eta deskargatzea. 

EI2.3 Engalben eta esmalteen esekiduren dentsitatea eta biskositatea isurketa, engalbe eta esmalte horiek murgilketa 
bidez, aerografia bidez eta margotuz aplikatzeko eskatzen diren baldintzetara —ahozko edo idatzizko argibideetan 
ezarrita daudenetara— egokitzea. 

EI2.4 Tinta beiraztagarrien esekidurak lortzea aldez aurretik xehatutako osagaiak nahasteko eta homogeneizatzeko 
zeharkako prozedura bidez. 

EI2.5 Tinta beiraztagarriak lortzea uretakoa ez den eramaile batean osagaiak ehotzeko zuzeneko prozedura bidez. 

3 
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EI2.6 Gatz disolbagarrien ur-disoluzioak lortzea zeramika-produktuak dekoratzeko osagaien errezeta eta argibide 
teknikoak oinarri gisa hartuta. 

A3: Esekidura beiraztagarrien eta zeramika-produktuak esmaltatzeko nahiz dekoratzeko erabilitako gatz-disoluzioen 
egokitasun-kontrolak egitea. 

EI3.1 Esekiduren eta disoluzioen dentsitate-kontrolak egitea likidoen piknometro bidez, eta lortutako emaitzak unitate 
egokietan nahiz eskatzen den zehaztasunarekin adieraztea. 

EI3.2 Biskositate-kontrolak egitea “Copa Ford” motako erorketa-biskosimetro bidez, eta lortutako emaitzak unitate 
egokietan nahiz eskatzen den zehaztasunarekin adieraztea. 

EI3.3 Mailaren zulo jakin baten hondakin-kontrolak egitea baheketa heze bidez, eta lortutako emaitzak unitate 
egokietan nahiz eskatzen den zehaztasunarekin adieraztea. 

EI3.4 Esmalteen eta disoluzioen egokitasun-kontrolak egitea aldez aurretik ezarritako probeta estandarrekin 
alderatuz. 

 

Edukiak: 

1. Esekidura beiraztagarriak egokitzeko teknikak 
- Engalbak eta esmalteak desegitea: 

• Erabilitako materialek bete beharreko ezaugarriak. 

• Eragiketen sekuentzia eta horien justifikazioa. 

• Erabilitako ekipamenduak eta erremintak. 

- Tinta beiraztagarriak egokitzeko teknikak: 

• Tintak prestatzeko zuzeneko metodoa. 

• Tintak prestatzeko zeharkako metodoa. 

• Erabilitako ekipamenduak eta erremintak. 

- Gatz disolbagarrien ur-disoluzioak prestatzeko prozedurak. 

2. Desegite bidezko esmalteak eta engalbeak, tinta beiraztagarriak eta gatz disolbagarrien disoluzioak 
egokitzea zeramika-produktuak dekoratzeko 

- Erabilitako lehengaien errezetak, neurri-unitateak, eta izen tekniko nahiz komertzialak interpretatzea. 

- Esekiduren ezaugarri tekniko nagusiak: Dentsitatea. Biskositatea. 
- Desegite bidezko esmalteen eta engalben esekidura beiraztagarriak prestatzea: 

• Eragiketaren osagaiak eta aldagaiak gehitzeko ordena. 

• Irabiagailuak edo desegiteko gailuak kargatzeko, martxan jartzeko eta deskargatzeko eragiketak. 

- Esekidura bahetzea: 

• Bahe egokia aukeratzeko irizpideak. 

• Bahearen parametro identifikatzaileak: Mailaren zuloa. Maila-kopurua. 
• Bibrazio-bahe bidezko baheketa. 

• Burdina kentzeko gailuen muntaketa eta garbiketa.  
- Esekiduren egokitzapena: 

• Dentsitatea doitzea: kalkuluak eta doitze-eragiketak. 
• Biskositatea doitzea: Malutatzaileak edo desmalutatzaileak gehitzea. 

- Zeramika-produktuak dekoratzeko tinta beiraztagarrien egokitzapena. 

- Erabilitako lehengaien errezetak, neurri-unitateak, eta izen tekniko nahiz komertzialak interpretatzea. 
- Tinta beiraztagarriak prestatzeko teknikak. 

• Zuzeneko metodoa. Osagai solidoen eta eramailearen nahasketa zuzenean ehoz lortzea tinta. 

• Zeharkako metodoa: Aldez aurretik ehotako osagaiak nahasiz eta homogeneizatuz lortzea tinta. 

- Tinta beiraztagarrien ezaugarri tekniko nagusiak: Dentsitatea. Biskositatea. 

- Tinta beiraztagarriak prestatzea zuzeneko metodoaren bitartez. 

- Tinta beiraztagarriak prestatzea zeharkako metodoaren bitartez. 

- Tinta beiraztagarrien esekiduren egokitzapena: Dentsitatea doitzeko eragiketak. 

- Zeramika-produktuak dekoratzeko gatz disolbagarrien disoluzioen egokitzapena. 

- Erabilitako lehengaien errezetak, neurri-unitateak, eta izen tekniko nahiz komertzialak interpretatzea. 

- Disoluzioen ezaugarri tekniko nagusiak: Dentsitatea. Kontzentrazioa. 

- Uretan disolba daitezkeen gatzen ur-disoluzioak uretan prestatzea.  
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• Solutuaren eta disolbatzailearen kontzeptua. 

• Disoluzioaren prestaketan esku hartzen duten aldagaiak.  

• Kargatzeko, martxan jartzeko eta deskargatzeko eragiketak. 

- Esekiduren egokitzapena. Dentsitatea doitzea: kalkuluak eta doitze-eragiketak. 

3. Material beiraztagarrien esekiduren eta gatz disolbagarrien disoluzioen kontrolak egitea 
- Engalbak eta esmalteak kontrolatzea:  

• Hondakin-kontrola bolumenari eta pisuari dagokionez. 

• Dentsitatea kontrolatzea eta doitzea. 

• Biskositatea kontrolatzea eta doitzea: Erabilitako malutatzaileak eta desmalutatzaileak.  

• Aplikatutako esmaltearen pisua kontrolatzea. 

• Esmalte estandarrekin alderatzea. 
- Tinten kontrola.  

• Dentsitatea doitzea. 

• Biskositatea doitzea: Erabilitako malutatzaileak eta desmalutatzaileak.  

• Tinta estandarrekin alderatzea. 
- Disoluzioen kontrola.  

• Dentsitatea doitzea. 

• Estandarrarekin alderatzea. 
 
 

3.2 prestakuntza-atala 

ZERAMIKA-PRODUKTUEN ESKUZKO ESMALTATZEA 

 

Kodea: UF1082 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren teknika nagusiak deskribatzea.  
EI1.1 Esmalteak eta engalbak aplikatzeko prozesu nagusiak deskribatzea, eta beren ezaugarri teknologikoen eta 
lortutako produktuen arabera sailkatzea. 
EI1.2 Laneko arrisku nagusiak eta zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoa edo erdiautomatikoa egiteko erabili 
behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea.  
EI1.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bidez esmaltatutako 
hainbat zeramika-produktu erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Zeramika-produktuak erabilitako esmaltatze-teknikekin lotzea. 

- Erabilitako esmaltatze-teknikaren arabera, zeramika-aplikazio bakoitzak izan behar dituen ezaugarri tekniko 

nagusiak identifikatzea. 

- Engalbak eta esmalteak aplikatzeko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Zeramika-produktu bakoitza esmaltatzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak 

identifikatzea. 

A2: Zeramika-esmalteen eta -engalben aplikazio eskuzkoak edo erdiautomatikoak egitea. 
EI2.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, esmalteak edo engalbak isurketa edo murgilketa bidez aplikatu 
behar dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Esmaltatu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Esekidura aplikatzea aplikazio- edo murgilketa-denbora kontrolatuz. 

- Aplikatutako esmaltearen pisua eta/edo aplikatutako geruzaren lodiera kalitateari dagokionez bete beharreko 

kalitate-eskakizunetara egokitzen direla kontrolatzea. 

- Oinarriak, tantak eta soberakinak garbitzea. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, esmalteak edo engalbak margotuz aplikatu behar dira gainazal 
gordin edo beiraztatuen gainean; honako lan hauek egin behar dira: 



 
 

Zeramika-produktuen erreprodukzio-eragiketa 
eskuzkoak edo erdiautomatikoak 

 

 

 
 

 

31 

- Hala badagokio, esmaltatu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Egin nahi den aplikaziorako egokia den pintzela aukeratzea. 

- Esekidura aplikatzea.  

- Esmaltatutako piezen oinarria garbitzea 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, esmalteak edo engalbak aerografia bidez aplikatu behar dira: 

- Esmaltatu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Pita egokia aukeratzea eta aire-presioa nahiz haizemailearen irekidura doitzea aplikazio-motaren eta lortu 

nahi den efektuaren arabera. 

- Esekidura aplikatzea.  

- Aplikatutako esmaltearen pisua eta/edo aplikatutako geruzaren lodiera kalitateari dagokionez bete beharreko 

kalitate-eskakizunetara egokitzen direla kontrolatzea. 

- Pistola desmuntatzea eta garbitzea, eta berriz ere muntatzea. 

- Aplikazio-kabina garbitzea. 

A3: Zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketekin lotutako akats nagusiak 
deskribatzea.  

EI3.1 Zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoarekin edo erdiautomatikoarekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide 
nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, esmaltatze-eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-akatsak 
dituzten zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Zeramika-engalbak eta -esmalteak  
- Zeramika-engalbak. 

• Ezaugarri nagusiak: Zigilatze-tenperatura. Heltze-tenperatura. Kolorea egosi ondoren 

• Osagaien zereginari buruzko nozioak: Material plastikoak. Fritakinak eta urgarriak. Opakutzaileak eta 
koloragarriak 

• Erabilitako konposizioen adibideak. 
- Zeramika-esmalteak. 

• Ezaugarri nagusiak:  

o Egosketa-maila 

o Heltze-tenperatura 

o Tiraketa 

o Distira-matetasuna 

o Gardentasuna-opakutasuna 

o Kolorea 

• Osagaien zereginari buruzko nozioak:  

o Fritakinak 

o Lehengai ez-fritatuak 

o Opakutzaileak 

o Koloragarriak eta pigmentuak 

o Gehigarriak 

• Esmalte-motak eta konposizioen adibideak. 

2. Esmaltatze-teknikak: Aplikazio eskuzkoak eta erdiautomatikoak 
- Esmalteen edo engalben aplikazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa isurketa bidez. 

• Lortutako produktu-moten adibideak 

• Esekidurak eta gainazalak bete behar dituzten ezaugarri nagusiak 

• Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 

• Objektu esmaltatuak lortzea isurketa bidez 
- Esmalteen edo engalben aplikazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa murgilketa bidez. 

• Lortutako produktu-moten adibideak 
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• Esekidurak eta gainazalak bete behar dituzten ezaugarri nagusiak 

• Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 

• Objektu esmaltatuak lortzea murgilketa bidez 
- Esmalteen edo engalben aplikazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa margotuz. 

• Lortutako produktu-moten adibideak 

• Esekidurak eta gainazalak bete behar dituzten ezaugarri nagusiak 

• Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 

• Objektu esmaltatuak lortzea margotuz 
- Esmalteen edo engalben aplikazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa aerografia bidez. 

• Lortutako produktu-moten adibideak 

• Esekidurak eta gainazalak bete behar dituzten ezaugarri nagusiak 

• Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 

• Objektu esmaltatuak lortzea murgilketa bidez 

3. Zeramika-produktuen esmaltatzearen akatsak 
- Ezpurutasunei egotz dakizkiekeen akatsak: 

• Zulatuak, kraterrak eta burbuilak 

• Puntu koloreztatuak. 

• Kare-pikorrak 

• Efloreszentziak 
- Esekidurak aplikatzeari egotz dakizkiokeen akatsak:  

• Esmalte-geruzaren lodiera irregularra 

• Esmaltea euskarriari ez itsastea 

• Baztertuak 

• Pitzadurak 

• Zulatuak 

• Aire okludituaren ondoriozko kraterrak 

• Manipulazio-akatsak: orbanak, hausturak, zarramazkak, urradurak, tantak, pikorrak. 
 
 

3.3 prestakuntza-atala 

ZERAMIKA-PRODUKTUEN ESKUZKO DEKORAZIOA 

 

Kodea: UF1083 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren teknika nagusiak deskribatzea.  
EI1.1 Dekorazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren prozesu nagusiak deskribatzea, eta beren ezaugarri 
teknologikoen eta lortutako produktuen arabera sailkatzea. 
EI1.2 Laneko arrisku nagusiak eta zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa egiteko erabili 
behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea.  
EI1.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bidez dekoratutako 
hainbat zeramika-produktu erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Zeramika-produktuak erabilitako dekorazio-teknikekin lotzea. 

- Erabilitako dekorazio-teknikaren arabera, zeramika-aplikazio bakoitzak izan behar dituen ezaugarri tekniko 

nagusiak identifikatzea. 

- Dekorazioak aplikatzeko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Zeramika-produktu bakoitza dekoratzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak 

identifikatzea. 
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A2: Dekorazio eskuzkoak edo erdiautomatikoak esmalteekin, engalbekin, tinta serigrafikoekin, koloreekin eta gatz 
disolbagarriekin egitea.  

EI2.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, dekorazioak egin behar dira esmalteak edo engalbak erabiliz 
margotze bidez gainazal gordin edo beiraztatuen gainean; honako lan hauek egin behar dira: 

- Hala badagokio, esmaltatu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Egin nahi den aplikaziorako egokia den pintzela aukeratzea. 

- Esekidura aplikatzea.  
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zeramika-produktuen dekorazioak egin behar dira kalkografien 
bitartez: 

- Aplikatu behar den kalkomania hautatzea. 

- Dekoratu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Kalkografia aplikatzea 

- Aplikatutako dekorazioa bete behar diren kalitate-eskakizunekin bat datorrela egiaztatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zeramika-produktuen dekorazioak egin behar dira kalkografien 
bitartez: 

- Hala badagokio, trepa-teknikarako edo pintatzeko txantiloia hautatzea eta aplikatzea. 

- Dekoratu beharreko piezaren gainazala prestatzea. 

- Dekorazioa egitea honako honen bitartez: 

- Pieza lauen serigrafia. 

- Margotzea 

- Soka lehorra.  

- Aplikatutako dekorazioa bete behar diren kalitate-eskakizunekin bat datorrela egiaztatzea. 

A3: Zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketekin lotutako akats nagusiak deskribatzea.  
EI3.1 Zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoarekin edo erdiautomatikoarekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide 
nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, dekorazio-eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-akatsak 
dituzten zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoetan edo erdiautomatikoetan aplikatutako engalbak, 
esmalteak, tintak, koloreak eta disoluzioak 

- Fritakinak eta esmalte fritatuak: 

• Ezaugarri nagusiak:  

o Egosketa-maila 

o Heltze-tenperatura 

o Tiraketa, distira-matetasuna 

o Gardentasuna-opakutasuna 

o Kolorea 

• Erabilitako konposizioen adibideak eta osagaien zereginari buruzko nozio batzuk 
- Tinta serigrafikoak. 

• Ezaugarri nagusiak: 

o Heltze-tenperatura 

o Tiraketa, distira-matetasuna 

o Gardentasuna-opakutasuna 

o Kolorea.  

• Osagaiak: Fritatuak. Pigmentuak. Eramailea. 

• Konposizioen adibideak. 
- Uretan disolba daitezkeen gatzen ur-disoluzioak. 

2. Zeramika-produktuak dekoratzeko teknika eskuzkoak eta erdiautomatikoak 
- Dekorazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren teknikak: 

• Dekorazioak lortzea irudia transferitzeko tekniken bitartez:  
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o Pieza lauen serigrafia, trepa-teknika bidezko dekorazioa.  

o Dekoratzea txantiloiz pintatuz/margotuz.  

o Kalkomaniak aplikatzea.  
- Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak. 

• Dekorazioak lortzea zuzeneko dekorazioko tekniken bitartez:  

o Dekorazio-gaiak eta irudiak margotzea, soka lehorra.  

o Beharrezkoak diren ekipamenduak, lanabesak eta erremintak.  
- Dekorazio-teknikak “hirugarren sualdi” bidezko dekorazioari aplikatzea. 

• “Hirugarren sualdi” bidezko dekorazio-prozesuaren ezaugarriak. 

• Erabilitako esmalteak eta tintak. 

• Serigrafia. 

• Margotzea. 
- Dekorazioak lortzea gatz disolbagarrien disoluzioak aplikatuz. 

3. Zeramika-produktuen dekorazio-akatsak 
- Ezpurutasunei egotz dakizkiekeen akatsak. 

• Zulatuak, kraterrak eta burbuilak 

• Puntu koloreztatuak 

• Kare-pikorrak 

• Efloreszentziak 
- Dekorazio-prozesuari egotz dakizkiokeen akatsak.  

• Irudiaren inprimatze irregularra 

• Desberdintasunak tonalitatean 

• Baztertuak 

• Pitzadurak 

• Zulatuak 

• Manipulazio-akatsak: Orbanak. Hausturak. Itsatsiak. Zarramazkak. Urradurak. Tantak. Pikorrak 

4. Laneko osasuna eta ingurumen-babesa esekidurak eta disoluzioak egokitzeko eragiketetan, eskuzko 
dekorazioko eragiketetan eta esmaltatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketetan 

- Erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 
- Engalbak, esmalteak eta tinta serigrafikoak egokitzeko eragiketetatik eratorritako arriskuen prebentzioa. 
- Zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketetatik eratorritako arriskuen 

prebentzioa. 
- Zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketetatik eratorritako arriskuen 

prebentzioa: 

• Arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea 

• Laneko arropa 

• Norbera babesteko elementuak 
- Hondakin eta kutsatzaile nagusiak: Arriskugarritasuna. Tratamendua 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ZERAMIKA-PRODUKTUEN EGOSKETA 

 

Kodea: MF0652_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0652_1 Labea kargatzeko, kargatutakoa egosteko eta labetik 

deskargatzeko eragiketak egitea zeramika-produktuak eskuz edo erdiautomatikoki fabrikatzeko. 

4 
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Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuen egosketari eragiten dioten faktore nagusiak deskribatzea.  
EI1.1 Zeramikaren manufaktura-industrian erabilitako egosketa-teknika, erregai eta labe-mota nagusiak deskribatzea.  
EI1.2 Zeramika-produktu manufakturatuak erabilitako egosketa-teknikekin lotzea. 
EI1.3 Egosketa-zikloaren tarteak identifikatzea eta tarte horiek faktore mugatzaile nagusiekin lotzea. 
EI1.4 Zeramikaren manufaktura-industrian erabilitako labe-mota nagusiak eta labeen erregulazioko, segurtasuneko 
eta kontroleko elementuak deskribatzea. 
EI1.5 Erabilitako erregogor-mota eta material isolatzaile nagusiak identifikatzea, eta zeramika-produktuen egosketan 
horiek aplikatzearekin lotzea. 

A2: Zeramika-produktuak egostea.  
EI2.1 Laneko arrisku nagusiak eta zeramika-produktuen egosketean erabili behar diren segurtasun-neurriak eta -
ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, labe eten batean bizkotxatu nahi diren zeramika-produktu sorta 
bat daukagu (zeramika-produktu esmaltatu gabeak eta gordinak); honako lan hauek egin behar dira: 

- Laberatze egokia gauzatzeko elementuak hautatzea eta muntatzea. 

- Produktuak kargatzea. 

- Egosketa-ziklo egokia hautatzea. 

- Egostearen garapena aldizka kontrolatzea. 

- Produktuak egosi eta hoztu ostean deskargatzea eta biltegiratzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, labe eten batean egosi nahi diren zeramika-produktu esmaltatu 
sorta bat daukagu; honako lan hauek egin behar dira: 

- Laberatze egokia gauzatzeko elementuak hautatzea eta muntatzea. 

- Laberatzeko materialarekin kontaktuan dauden produktuen zatiak garbitzea. 

- Laberatzeko plakak garbitzea eta pasta erregogorreko barbotinaz garbitzea  

- Produktuak kargatzea. 

- Egosketa-ziklo egokia hautatzea. 

- Egostearen garapena aldizka kontrolatzea 

- Produktuak egosi eta hoztu ostean deskargatzea eta biltegiratzea. 

A3: Zeramika-produktuak egosteko eragiketekin lotutako akats nagusiak identifikatzea eta deskribatzea.  
EI3.1 Zeramika-produktuen egosketarekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide nagusiak deskribatzea. 
EI3.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, egosketa-eragiketari egotz dakizkiokeen fabrikazio-akatsak 
dituzten zeramika-produktuak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 
 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuen egosketa-zikloa. 
- Zeramika-produktuak egosteko oinarrizko alderdiak. 

• Beroaren eraginez zeramika-materialek pairatzen dituzten eraldaketa esanguratsuenak: Deskonposizioak. 
Fusioa. Beira sortzea. Sinterizazioa 

• Aldaketak zeramika-produktuen propietate fisikoetan egosi ondoren. 
- Egosketa-zikloa.  

• Egosketa-zikloaren oinarrizko alderdiak:  

o Iraupena 

o Berotze-abiadura 

o Egosketa-tenperatura 

o Egosketa-tenperaturan iraundako denbora 

o Labearen atmosfera  

o Hozte-abiadura. 
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• Egosketa-zikloaren tarteak: 

o Berotzea 

o Iraunkortasuna eta hoztea 

o Tarte bakoitzeko faktore mugatzaileak 

• Hainbat produktutarako egosketa-zikloaren adibideak: Portzelana. Gres. Maiolika. Lauza zuria. Eltzegintza. 

2. Zeramika-produktuak egosteko teknikak 
- Egosketa-instalazioak: Labeak.  

• Labe-motak: 

o Lan-erregimenaren arabera: Labe etenak. Labe jarraituak.  

o Produktuen posizioaren arabera bero-iturriari dagokionez: Sugar askeko labeak. Labe erdimuflatuak. 

Labe muflatuak 

o Erabilitako energia-iturriaren arabera: Labe elektrikoak. Sugarrezko labeak. Erregaiak 
- Labearen eskema orokorra: Labeen zatiak eta elementuak. 

• Labe jarraituak: Berotzeko, egosteko eta hozteko guneak. Erabilitako erregogorrak eta material isolatzaileak 
identifikatzea. Erregailuak eta gasen zirkulazio-erregimena identifikatzea. Hozte-sistemak. Erregulazioko, 
segurtasuneko eta kontroleko elementuak identifikatzea. 

- Labeak kargatzea eta deskargatzea. 
- Produktu gordinak eta egosiak biltegiratzeko baldintzak. 
- Laberatze-materiala: plakak, euskarriak eta muntaketa-elementuak. 
- Laberatze-prozedurak eta -teknikak:  

• Materialak labe etenetan kargatzea. 

• Materialak labe jarraituetarako edo etenetarako bagonetetan kargatzea. 

• Materialak estratu bakarreko labeen plaketan eta euskarrietan kargatzea. 
- Labea martxan jartzea, kontrolatzea eta gelditzea. 

• Egosketa-programa bat hautatzea. 

• Tenperatura-kontrola. 

3. Egosketari egotz dakizkiokeen akatsak zeramika-produktuen elaborazio eskuzkoaren edo 
erdiautomatikoaren prozesuan 

- Labean karga akastuna egitearen ondoriozko akatsak: 

• Deformazioak eta hausturak 

• Itsatsiak 

• Egoste irregularra edo eskasa 
- Egosketa-zikloari egotz dakizkiokeen akatsak: 

• Aurre-berokuntzako pitzadurak 

• Akats dimentsionalak, deformazioak eta hausturak 

• Tonu-aldakuntzak 

• Zulatuak eta kraterrak 

• Gordinak 

• Egosketa-tenperatura gehiegizkoa izatearen ondoriozko akatsak: gehiegi egosita egotea 

• Deshaizeztatua 

• Kondentsazioen edo kutsaduren ondoriozko tantak 

• Itsatsiak 

• Esmaltearen eta euskarriaren artean egokitzapenik ez izatea: arrailduak eta histurak 

4. Laneko osasuna eta ingurumen-babesa zeramika-produktuak egosteko eragiketetan 
- Labea kargatzerakoan eta deskargatzerakoan materialak manipulatzeko kontuan izan behar direnak. 
- Egosketa-eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa. 
- Emisioak eta kutsatzaileak: arriskugarritasuna eta tratamendua. 
- Instalazioetako segurtasun-kontrola. 
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5. prestakuntza-modulua: 
ZERAMIKA-PRODUKTUEN ERREPRODUKZIO-ERAGIKETA ESKUZKO 
EDO ERDIAUTOMATIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0223 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuen konformatze eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko eragiketetan parte hartzea. 
EI1.1 Zeramika-produktuen konformatze eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko eragiketak egiteko enpresak 
ezarritako argibide teknikoak interpretatzea, ezarritako prozedurak, erabili behar diren ekipamenduak eta erremintak 
eta eskatutako produkzio- eta kalitate-estandarrak identifikatuz.  
EI1.2 Objektuen edo osagarrien (heldulekuak edo dekorazio-elementuak, esaterako) moldeak egitea trokel jakin bat 
eta enpresak ezarritako argibideak oinarri gisa hartuta. 
EI1.3 Kolatzeko barbotina industrialen dentsitatea eta biskositatea doitzen laguntzea, enpresak ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 
EI1.4 Muntatzeko, moldeak betetzeko, moldetik ateratzeko eta konformatutako piezei ukituak emateko eragiketetan 
parte hartzea, enpresak ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI1.5 Egoera plastikoan moldekatzeko eragiketetarako ezarritako pisua, dimentsioak edo propietateak dituzten 
buztinezko mukilak, plakak eta biribilkiak prestatzea.  
EI1.6 Piezak egitea ore plastikoen moldekatze bidez, bozetoak edo eredu fisikoak oinarri gisa hartuta, enpresak 
ezarritako denboran eta kalitatean. 
EI1.7 Heldulekuei, muturrei eta dekorazio-elementuei ukituak emateko, eta horiek itsasteko edo eltzegile-gurpilean 
moldekatutako produktuak tornuan birlantzeko eragiketak egitea enpresak ezarritako denboran eta kalitatean.  
EI1.8 Lehortegi industriala kargatzeko eta deskargatzeko eragiketetan parte hartzea enpresak ezarritako prozedurei 
jarraikiz.  
EI1.9 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A2: Zeramika-produktuak esmaltatzeko eta horien dekorazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko eragiketetan parte 
hartzea. 

EI2.1 Zeramika-produktuen esmaltatze eta dekorazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko eragiketak egiteko 
enpresak ezarritako argibide teknikoak interpretatzea, ezarritako prozedurak, erabili behar diren ekipamenduak eta 
erremintak eta eskatutako produkzio- eta kalitate-estandarrak identifikatuz.  
EI2.2 Engalben, esmalteen, tinten, koloreen edo gatz-disoluzioen kontrola egitea, ezarritako kontrol-prozedurei 
jarraikiz, eta dagozkion erregistroak betez. 
EI2.3 Engalba eta esmalte industrialen dentsitatea eta biskositatea doitzen laguntzea, enpresak ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 
EI2.4 Zeramika-produktuak esmaltatzea isurpen bidez, murgilketa bidez, margotuz edo aerografia bidez, prozedura 
teknikoei jarraikiz eta enpresak ezarritako denboran eta kalitatean. 
EI2.5 Zeramika-produktuak dekoratzea margotuz, serigrafia bidez, kalkomaniak aplikatuz, soka lehor bidez edo gatz-
disoluzioak aplikatuz, prozedura teknikoei jarraikiz, eta enpresak ezarritako denboran eta kalitatean. 
EI2.6 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A3: Labea kargatzeko, kargatutakoa egosteko eta labetik deskargatzeko eragiketetan parte hartzea. 
EI3.1 Zeramika-produktuak kargatzeko, egosteko eta deskargatzeko eragiketak egiteko enpresak ezarritako argibide 
teknikoak interpretatzea, ezarritako prozedurak, erabili behar diren ekipamenduak eta erremintak eta eskatutako 
produkzio- eta kalitate-estandarrak identifikatuz.  
EI3.2 Labea kargatzeko eta deskargatzeko eragiketetan parte hartzea enpresak ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.3 Enpresan erabilitako egosketa-zikloen oinarrizko alderdiak identifikatzea eta deskribatzea, eta fabrikatutako 
produktu-motekin lotzea. 
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EI3.4 Enpresan instalatutako labe industrialak erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak identifikatzea eta 
deskribatzea, eta egosketa-zikloaren oinarrizko etapekin lotzea. 
EI3.5 Egositako produktuei ukituak emateko eta akabatzeko eragiketak egitea enpresak ezarritako denboran eta 
kalitatean.  
EI3.6 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A4: Zeramika-produktuen fabrikazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko eragiketekin lotutako akatsak aztertzea.  
EI4.1 Produktu erdilanduetako fabrikazio-akatsak identifikatzea, behar bezala izendatuz, akats horien kausa 
probableenak adieraziz, eta egon daitezkeen konponbideak, baleude, aipatuz. 
EI4.2 Ahozko edo idatzizko argibideen bitartez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, produktu bukatuetan 
ageriko fabrikazio-akatsak erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Aurkeztutako fabrikazio-akatsak identifikatzea. 

- Akatsa prozesuaren zein etapatan sortu zen identifikatzea. 

- Akatsa sortu zen prozesuaren etapan detektatu eta zuzendu ote zitekeen adieraztea. 
EI4.3 Produktu bukatuak sailkatzeko zereginetan parte hartzea, produktu horiek hautatuz eta enpresak ezarritako 
adostasun-irizpideen arabera tratatuz. 

A5: Segurtasunari, laneko osasunari eta ingurumenari buruzko araudia aplikatzea zeramika-produktuen elaborazio 
eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren prozesuetan. 

EI5.1 Enpresan indarrean dagoen segurtasuneko eta laneko osasuneko araudia —ekipamenduei, materialei eta 
egindako prozesuari buruzkoa— norbera babesteko eskatzen diren elementuak eta instalazioetako eta makinetako 
segurtasun-elementuak behar bezala erabiliz. 
EI5.2 Enpresan indarrean dagoen ingurumen-araudia —zeramika-produktuen fabrikazio eskukoaren edo 
erdiautomatikoaren prozesuari buruzkoa— aplikatzea. 
EI5.3 Ekipamenduen eta instalazioen lehen mailako mantentze-eragiketetan parte hartzea, laneko osasunari, 
segurtasunari eta kalitateari dagokionez ezarritako baldintzetan. 
EI5.4 Makinen eta ekipamenduen doikuntzak egiten parte hartzea, laneko osasunari, segurtasunari eta kalitateari 
dagokionez ezarritako baldintzetan. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuen konformatzea eskuzkoa edo erdiautomatikoa 
- Enpresak egindako produktuak ezagutzea eta erabilitako konformatze-teknikekin lotzea. 
- Enpresan erabilitako konformatze-teknikak, ekipamenduak eta instalazioak identifikatzea.  
- Erabilitako produktuen eta moldeen bozetoak eta eskemak interpretatzea. 
- Seriean egindako zeramika-produktuak moldekatzea egoera plastikoan. 
- Seriean egindako zeramika-produktuak moldekatzea kolatze bidez. 
- Erabilitako makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea.  

2. Zeramika-produktuen esmaltatzea, dekorazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa eta egosketa 
- Esmalte, engalba eta tinta industrialen esekidurak prestatzea eta doitzea. 
- Enpresan erabiltzen diren esmaltatze- eta dekorazio-teknikak identifikatzea, eta landutako produktuekin lotzea. 
- Engalben, esmalteen, tinten, koloreen edo gatz-disoluzioen egokitasun-kontrolak egitea eta lortutako emaitzak 

erregistratzea.  
- Seriatutako zeramika-produktuen esmaltatze eskuzkoa edo erdiautomatikoa. 
- Seriatutako zeramika-produktuen dekorazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Zeramika-produktuen egosketa. 
- Enpresako egosketa-instalazioak identifikatzea eta lortutako produktuekin lotzea. 
- Laberatze-sistema, prozedurak eta materialak hautatzea. 
- Labeak aukeratutako materialekin eta prozedurekin kargatzeko eta deskargatzeko eragiketak egitea.  
- Labeak erregulatzeko eta kontrolatzeko eragiketak egitea.  
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- Egositako produktuei ukituak emateko eta produktu horiek akabatzeko eragiketak egitea. 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea.  

3. Zeramika-produktu bukatuak sailkatzea 
- Fabrikatutako produktu nagusiei dagokienez enpresaren adostasun-irizpideak identifikatzea. 
- Akatsak identifikatzea produktu erdilanduetan. 
- Akatsen eta desadostasunen larritasuna ebaluatzea enpresaren adostasun-irizpideen arabera. 
- Detektatutako akatsen kausak identifikatzea eta egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
- Akatsak identifikatzea produktu bukatuetan. 
- Desadostasunak dituzten produktuak tratatzeko eragiketak egitea. 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0649_1:  
Zeramika-produktuen 
kolatzea eta moldeen 
erreprodukzioa 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0650_1:  
Zeramika-produktuen 
moldekatze eskuzkoa eta 
erdiautomatikoa egoera 
plastikoan dauden pastak 
oinarri gisa hartuta 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0651_1:  
Zeramika-produktuen 
eskuzko esmaltatzea eta 
dekorazioa 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0652_1:  
Zeramika-produktuen 
egosketa 

 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

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

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

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

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

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Zeramika-lantegia 250 300 

 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Zeramika-lantegia X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

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

Zeramika-lantegia 

- Errota azkar bikoitzak (2 motor) 
- 500 cc-ko edukierako pitxerrak. 5 litroko pitxerrak 
- Pitxarrak biratzeko errota bastidorea 
- 2 litroko edukierako plastikozko poto estalkidunak 
- 0,5 litroko edukierako plastikozko poto estalkidunak 
- Irabiagailu eramangarriak 
- 100 litroko edukierako plastikozko deposituak 
- Eskaiolarako tornuak, terraila-sortarekin. 
- Banda-lixagailua. Inguratzeko zerra. Minizulagailua osagarriekin 
- Eskaiolazko moldeak egiteko plakak, erremintak eta osagarriak 
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Zeramika-lantegia 

- Barbotinak kolatzeko moldeak eta ekipamenduak. 
- Laborategiko estrusio-makina 
- Oragailua. Zeramikarako ijezteko makina 
- Mukiletarako eta buztin-blokeetako beira-zuntzezko edukiontzi 

gurpilduna 
- Zeramika-produktuetarako lehortegia. Eltzegintzako tornu 

elektrikoak. Eskuzko torneaketarako erreminta-sortak. 
- Arkatz aerografikoak. Mahai gaineko tornetak. Pistola aerografikoak 
- Laborategiko irabiagailu paladunak (gehienez ere 2 litro))  
- Konpresorea (edo aire konprimatuaren instalaziorako sarbidea) 
- Esmalteak eskuz aplikatzeko kabina, estrakzio-ekipoarekin 
- Eskuzko serigrafia-mahaiak 
- Kalka serigrafikoak lehortzeko erretilu-raka 
- Eskuzko serigrafiarako mahaiak 
- Zeramika-tintak enpastatzeko eta fintzeko ekipamendua 
- “Copa Ford” motako erorketa-biskosimetroak 
- Likidoetarako piknometroak 
- Balantza elektroniko digitalak (8000 g/0,1 g) 
- 20 cm-ko diametroko altzairu herdoilgaitzezko baheak, 2000, 1000 

eta 500 mikrakoak 
- 10 cm-ko diametroko altzairu herdoilgaitzezko baheak, 63 eta 45 

mikrakoak 
- Mufla motako 500 litroko labe elektrikoak 1300 ºC-rako 
- Mufla motako 250 litroko labe elektrikoak 1300 ºC-rako 
- Kargarako plaka eta euskarri erregogorrak  
- Eskuzko transpaleta 
- Materialak biltegiratzeko instalazioak 
- Oin gaineko begi-garbigailua dutxa bertikalarekin 
- Norbera babesteko ekipamenduak 

 

 

� Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 

 
� Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 

irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 

 
� Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, 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 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 



 

 

 
 



 

 

 




