ARTE GRAFIKOAK
Lanbide-eremua: KOADERNAKETA INDUSTRIALA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(ARG290) JOSTE-TRENETAKO ERAGIKETAK (712/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Makinak prestatzeko eta kontrolatzeko lanak egitea tartekatuz edo alanbrez josiz eta altxatuz edo landare-hariz josiz, eta prozesu grafikoan esku hartzea ezarritako produktibitatearen
eta kalitatearen arabera, lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko planak aplikatuz.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

ARG290_2 Joste-trenetako eragiketak
(1135/2007 EDa, 2007ko abuztuaren 31koa)

Gaitasun-atalak

UC0200_2

Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta produktibitate-baldintzetan
jardutea.

UC0691_2

Lehengaiak eta produktu osagarriak koadernaketarako prestatzea

UC0926_2

Parametroak doitzea, ekipoak sinkronizatzea eta grapaz koadernatzea

UC0927_2

Parametroak doitzea, elementuak nibelatzea, altxatzea eta landarehariz jostea

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

− Grapaz koadernatzeko makinen
makinaria.
− Altxatzeko makinen eta hari-landarez
josteko makinen makinaria.
− Landare-hariz josteko makinaren
gidaria.
− Kaierak josteko makinaren operadorea.
− Altxatzeko makinaren operadorea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0200_2

Prestakuntza-moduluak

Arte grafikoetako prozesuak.

Orduak

100

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0241

Arte grafikoetako faseak eta prozesuak

40

30

UF0242

Kalitatea prozesu grafikoetan

30

20

UF0509

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa industria grafikoan

30

20

MF0691_2

Koadernaketarako materialak eta produktuak

80

80

50

MF0926_2

Grapaz koadernatzea

90

90

30

MF0927_2

Altxatzea eta landare-hariz jostea

90

90

30

MP0271

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak jostetrenetako eragiketetan

120

90

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

480

180

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0200_2

MF0691_2

MF0926_2

MF0927_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar
UF0241
da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
UF0242
graduatu-titulua izatea.
–
2. mailako profesionaltasunUF0509
ziurtagiriren bat edukitzea.
–
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–
Erdi-mailako heziketa-zikloetan
sartzeko baldintza akademikoak
betetzea edo erdi-mailako zikloetara
sartzeko dagozkion probak gainditu
izana.
–25 urte baino gehiagokoentzako
eta/edo 45 urtetik gorakoentzako
unibertsitatera sartzeko proba gainditu
izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF0241 eta UF0242 gaindituak
izan behar ditu
•
•
•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Arte grafikoen lanbide-arloko goi-teknikaria.
Arte grafikoen lanbide-arloko inprimaketaren eta
koadernaketa industrialaren lanbide-eremuetako
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. mailakoak.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Grapaz koadernatzeko, altxatzeko eta landare-hariz josteko
tailerra

90

120

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

