
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: ENERGIA ELEKTRIKOA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ENAL0108) ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN KUDEAKETA (643/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Eragiketa-lanak kudeatzea, koordinatzea eta kontrolatzea, produkzio-prozesuaren gainbegiraketa bultzatzea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea zentral termoelektrikoetan, plantaren 
funtzionamendu egokia bermatuz fidagarritasunaren, energia-efizientziaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren ikuspuntutik. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1198_3 Zentral termoelektrikoetako eragiketen prozesuak gainbegiratzea erregimen egonkorrean 

UC1199_3 Zentral termoelektrikoetako eragiketa-maniobrak kontrolatzea abiatze- eta gelditze-
prozesuetan eta funtzionamendu-egoera anomaloetan 

UC1200_3 Zentral elektrikoen eragiketa-arloan inplikatutako gizataldea koordinatzea eta prestatzea 
3 

ENA359_3 ZENTRAL 
TERMOELEKTRIKOETAKO 
ERAGIKETEN KUDEAKETA 
 
(1698/2007 EDa, abenduaren 14koa) 

UC1201_2 Zentral termoelektrikoetako plantan jardutea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea 

3023.019.2 Zentral termoelektrikoetarako 
eragiketen laguntzaile teknikoa. 
8161.001.9 Zentral termoelektrikoko plantako 
operadorea. 
8161.002.0 Zentral termoelektrikoko kontrol-
operadorea. 
Kogenerazio-sistemen eragiketen eta 
mantentze-lanen arduraduna. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0555 Zentral termoelektriko baten ekipamendu eta sistema nagusien gainbegiraketa 90 70 
UF0556 Zentral termoelektriko baten ekipamendu eta sistema osagarrien gainbegiraketa 60 50 MF1198_3 Zentral termoelektrikoetako prozesuak 

gainbegiratzea. 200 
UF0557 Ekipamenduen eta sistemen deskarguaren eta lehen mailako mantentze-lanen gainbegiraketa 50 20 
UF0558 Zentral termoelektriko baten abiatze eta gelditzeari dagozkion maniobrak 80 40 
UF0559 Zentral termoelektriko baten funtzionamenduko anomalia arruntei dagozkien maniobrak eta egiaztapenak 80 10 MF1199_3 

Zentral termoelektrikoetan abiatze- eta 
gelditze-maniobrak eta egoera anomaloak 
kontrolatzea 

230 
UF0560 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa zentral termoelektrikoetan 70 40 
UF0561 Zentral elektriko bateko eragiketa-taldearen lanbide-funtzioak eta prestakuntza 50 40 

MF1200_3 
Zentral elektrikoetako eragiketetan 
inplikatutako gizataldeak koordinatzea eta 
horiei laguntzea 

100 
UF0562 Komunikazioak eta informazio-transmisioa zentral elektriko bateko eragiketa-taldean 50 30 

UF0563 Zentral termoelektrikoetako plantako eragiketak eta horren mantentze-lanetarako zeregin osagarriak 60 10 
MF1201_2 Zentral termoelektrikoetako plantako eragiketak 

eta lehen mailako mantentze-lanak. 140 
UF0564 Lehen mailako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak zentral termoelektriko batean 80 10 

MP0121: 
Zentral termoelektrikoetako eragiketen 
kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 750 320 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0555  

UF0556 UF0555 gainditua izan behar du MF1198_3 

UF557 UF0556 gainditua izan behar du 

2 urte 

UF0558  

UF0559 UF0558 gainditua izan behar du MF1199_3 

UF0560  

2 urte 

UF0561  
MF1200_3 

UF0562  
2 urte 

UF0563
 

MF1201_2 

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

UF0564
 

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

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

2 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 



  
 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Zentral termoelektrikoko plantako 
langilea (328/1999 EDa, 1999ko 
otsailaren 26koa) eta zentral elektrikoko 
tresnetako eta kontroleko langilea 
(407/1997 EDa, 1997ko martxoaren 
21ekoa) PRESTAKUNTZA-GUNEA 

Azalera (m²) 
15 ikasle 

Azalera (m²) 
25 ikasle 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Zentral termoelektrikoko plantako 
langilea” eta “Zentral elektrikoko 
tresnetako eta kontroleko langilea” 
“Zentral termoelektrikoetako eragiketen 
kudeaketa”rekin 

Kudeaketa-gela 45 60    

Mantentze-lanen lantegia 120 120    
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