ARTE GRAFIKOAK
Lanbide-eremua: INPRIMAKETA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(ARGI0109) OFFSET BIDEZKO INPRIMAKETA (712/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Orri bidezko offset inprimaketa egitea, inprimaketa-prozesuko elementuak eta beharrezko lehengaiak zehaztutako produktibitatearen eta kalitatearen arabera prestatuz eta doituz, eta
prozesu grafikoan segurtasun-, osasun- eta ingurumen-araudiari jarraikiz esku hartuz.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

ARGO72_2: Offset bidezko inprimaketa
(2004ko otsailaren 20ko 295/2004 Errege
Dekretua, 2005eko irailaren 16ko 1087/2005
Errege Dekretuak aldatua).

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

UC0200_2

Prozesu grafikoan, segurtasun-, kalitate- eta produktibitatebaldintzetan jardutea.

−
−

UC0201_2

Lehengaiak eta bitarteko produktuak inprimaketarako prestatzea

−

UC0202_2

Offset bidezko inprimaketa-prozesuak zehaztea eta doitzea

−

UC0203_2

Offset bidez inprimatzea

7622.1134 Offset makinaren operadorea
7622.1125 Formatu txikiko offset makinaren
operadorea
3129.1161 Offset bidezko inprimaketateknikaria.
Offset makinaren operadorea, oro har: orri
bidezko offset makina eta bobina bidezko
offset makina

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0200_2
MF0201_2

MF0202_2

Prestakuntza-moduluak

Arte grafikoetako prozesuak.
Inprimaketako materialak eta produktuak

Offset bidezko inprimaketa prestatzea

Orduak

100

Kodea

Prestakuntza-atalak

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

90

50

90

160

Iraupenak

UF0243

Offset bidez inprimatzeko makinetako elikatze-sistemak prestatzea eta erregulatzea

40

10

UF0244

Offset bidez inprimatzeko makinetako inprimatze-multzoa prestatzea eta kalibratzea

60

10

UF0245

Offset bidez inprimatzeko makinetako tindatze-sistema, hezegailua eta irteerako eta
akaberako gailua prestatzea

60

10
20

MF0203_2

Offset bidezko inprimaketa

90

90

MP0058

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak offset bidezko
inprimaketan

120

120
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

560

170

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazio
arekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF0241
MF0200_2

MF0201_2

MF0202_2

MF0203_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatutitulua izatea.
–
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
–Lanbide-arlo eta lanbide-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 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba
gainditu izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbideezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren
arabera.

UF0242
UF0509

UF0241 eta UF0242 gaindituak
izan behar ditu
•
•

UF0243

•
•

UF0244
UF0245

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 profesionaltasunziurtagiriak, 3. mailakoak.

UF0243 eta UF0244 gaindituak
izan behar ditu

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Offset bidezko inprimaketa-praktiketarako tailerra

120

120

Offset bidezko inprimaketaren biltegia

10

10

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Orri bidezko offset inprimatzaile lanbidearen
profesionaltasun-ziurtagiria. (347/1998 Errege
Dekretua, 1998ko martxoaren 6koa)

PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI
BALIOKIDEAK

“Orri bidezko offset inprimatzailea” eta “Offset
bidezko inprimaketa”

