
   
 
 

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 

Lanbide-eremua: Telekomunikazio-instalazioak 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ELES0109) LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN ETA TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA 

MANTENTZE-LANAK (683/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa) 
Gaitasun orokorra: Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak egitea, kasuan-kasuan behar diren teknikak eta prozedurak 
aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, eta segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

ELE188_2 LOKALETAKO 
MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-
INSTALAZIOEN ETA TELEBISTA-
ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-
LANAK 
(1228/2006 Errege Dekretua, 2006ko 
urriaren 27koa) 

UC0597_2 
Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-
instalazioak muntatzea eta haien mantentze-
lanak egitea. 

� Megafonia-instalatzailea. 
� Soinu-instalazioetako teknikaria. 
� Segurtasun-sistemen instalatzailea. 

UC0598_2 
Telebista-zirkuitu itxien instalazioak muntatzea 
eta haien mantentze-lanak egitea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0597_2 
Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-
instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak 

150 

UF0898 Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen muntaketa 60 30 

UF0899 Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen mantentze-lanak 60 20 

UF0886 
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen muntaketan eta 
mantentze-lanetan 

30 20 

MF0598_2 
Telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketa 
eta mantentze-lanak. 

150 

UF0900 Telebista-zirkuitu itxien (CCTV) instalazioen muntaketa 60 30 

UF0901 Telebista-zirkuitu itxien instalazioen mantentze-lanak 60 20 

UF0886 
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen muntaketan eta 
mantentze-lanetan 

30 20 

MP0184 
Megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-
zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta mantentze-
lanetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 350 120 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0597_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-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 urtetik gorakoentzako 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. 

UF0898  

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

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

�  Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

�  Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko telekomunikazio-
instalazioen lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte UF0899 UF0898 gainditua izan behar du 

UF0886  

MF0598_2 

UF0900  

2 urte 4 urte UF0901 UF0900 gainditua izan behar du 

UF0886  

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

Komunikazio-ekipoen eta -sistemen 
instalatzailea (943/97 EDa, 1997ko ekainaren 
20koa) 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Komunikazio-ekipoen eta -sistemen 
instalatzailea” eta “Lokaletako megafonia- 
eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-
zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta 
mantentze-lanak” Kudeaketa-gela 45 60  

Megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta CCTVko 
instalazioen lantegia. 

80 135 
   

 


