
   
 

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua: EKOIZPEN MEKANIKOA 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

EKIPO-ONDASUNEN ETA INDUSTRIA-MAKINEN MUNTAKETA ETA ABIARAZTEA (FMEE0208 – 2008/11/13) 

Gaitasun orokorra: Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzea eta martxan jartzea, muntaketa-planoetatik eta argibide teknikoetatik abiatuz, eta behar diren tresnak erabiliz. Ekipo-
ondasunak eta industria-makinak funtzionatzeko kondizioetan eta erabilgarri mantentzea berme-epean, betiere laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 

Maila Erreferentziako lanbide-prestakuntza Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC1263_2: 
Sistema mekanikoak muntatzea, konpontzea eta 
martxan jartzea 

UC1264_2 

Ekipo-ondasunetako eta industria-makinetako 
sistema pneumatiko, hidrauliko, elektriko eta 
elektronikoak muntatzea, konpontzea eta martxan 
jartzea 

2 

FME0352_2 EKIPO-ONDASUNEN ETA 
INDUSTRIA-MAKINEN MUNTAKETA ETA 
ABIARAZTEA 

(1699/07 EDa, abenduaren 14koa) 

UC1265_2 
Mekanizazio- eta lotura-eragiketak egitea ekipo-
ondasunak eta industria-makinak muntatzeko 
prozesuetan 

� 7613.007.2 Industria-makinen mekanikari konpontzailea, oro har. 
� 7613.023.2 Industria-makina eta -ekipoen instalatzaile doitzailea, oro 

har. 
� 7613.027.8 Automatismoen instalatzaile doitzaile konpontzailea. 
� Industria-makinen muntatzaile doitzailea, oro har 
� Muntatzaile elektromekanikoa, oro har 
� Ekipo-ondasunen muntatzailea 
� Ekipo elektrikoen muntatzailea 
� Ekipo elektronikoen muntatzailea 
� Automatismo pneumatiko eta hidraulikoen muntatzailea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0456 Sistema mekanikoen muntaketa eta konponketa 70 30 
MF1263_2 

Sistema mekanikoak muntatzeko, konpontzeko eta 
martxan jartzeko teknikak 

120 
UF0457 Sistema mekanikoen abiaraztea eta erregulazioa 50 20 

UF0458 
Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema elektrikoen eta elektronikoen 
muntaketa eta konponketa 

90 30 

UF0459 
Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema pneumatikoen eta hidraulikoen 
muntaketa eta konponketa 

90 30 

UF0460 
Ekipo-ondasunetako eta industria-makinetako kontrol-sistemak, eta dokumentu 
teknikoen prestakuntza 

70 30 

MF1264_2 
Sistema elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak 
eta hidraulikoak muntatzeko, konpontzeko eta 
martxan jartzeko teknikak 

340 

UF0461 
Sistema robotikoen eta ikusmen-sistemen muntaketa eta abiaraztea ekipo-
ondasunetan eta industria-makinetan 

90 30 

UF0462 Eskuzko mekanizazio-eragiketak 40 30 

UF0463 Bitarteko automatikoen bidezko mekanizazio eragiketak 70 10 MF1265_2 Fabrikazio mekanikoko teknikak 150 

UF0464 Lotura-eragiketak 40 10 

MP0097 
Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzeko eta 
martxan jartzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 690 220 

 



  

 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-

esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF0456  

MF1263_2 

UF0457 UF0456 gainditua izan behar du 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-automatikako eta -elektronikako ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa, Mekanika espezialitatea 
• Fabrikazio mekanikoko goi-mailako teknikaria 
• Fabrikazio mekanikoko lanbide-familiako 

profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte 

UF0458  

UF0459  

UF0460 
UF0458 eta UF0459 gaindituak 
izan behar ditu  

MF1264_2 

UF0461 UF0460 gainditua izan behar du 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-automatikako eta -elektronikako ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa, Mekanika espezialitatea 
• Fabrikazio mekanikoko goi-mailako teknikaria 
• Fabrikazio mekanikoko lanbide-familiako 

profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte 

UF0462  

UF0463 UF0462 gainditua izan behar du 
MF1265_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 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 

UF0464  

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa, Mekanika espezialitatea 
• Fabrikazio mekanikoko goi-mailako teknikaria 
• Fabrikazio mekanikoko lanbide-familiako 

profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Mekanikako lantegia 150 200    

Automatismoen lantegia 150 200    

Material suntsigarrien biltegia 40 40    



  

 


