INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
Lanbide-eremua: SISTEMAK ETA TELEMATIKA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IFCT0209) SISTEMA MIKROINFORMATIKOAK (686/11 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa)

Gaitasun orokorra: Sistema mikroinformatikoak instalatzea, konfiguratzea eta mantentze-lanak egitea erabiltzeko moduan egon daitezen, eta sistema horiei buruzko aplikazioak maneiatzen laguntzea
erabiltzaileari, erakunde baten laguntza informatikoko zerbitzuaren barruan.
Maila

2

Erreferentziako lanbideprestakuntza

IFC078_2 SISTEMA
MIKROINFORMATIKOAK
(295/2004 Errege Dekretua, 2004ko
otsailaren 20koa; 2007ko irailaren
14ko 1201/2007 Errege Dekretuaren
bitartez aldatu zen).

Gaitasun-atalak

UC0219_2

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

Oinarrizko softwarea sistema mikroinformatikoetan instalatzea eta konfiguratzea
Sare lokaleko elementuak instalatzea, konfiguratzea eta egiaztatzea ezarritako
prozeduren arabera
Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio espezifikoak instalatzea,
konfiguratzea eta mantentze-lanak egitea
Helburu orokorreko pakete informatikoak eta aplikazio espezifikoak erabil ditzan
ahalbidetzea erabiltzaileari

UC0220_2
UC0221_2
UC0222_2

−
−
−
−
−
−

3812.1023 Sistema
mikroinformatikoetako teknikaria.
Ekipo mikroinformatikoen instalatzailea.
Mikroordenagailuen konpontzailea.
Mikroinformatikako komertziala.
Laguntza teknikoko langilea.
Telelaguntzako operadorea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Ordu
ak

MF0219_2

Sistema eragileen instalazioa eta konfigurazioa

140

MF0220_2

Sare lokaleko elementuen ezarpena

160

MF0221_2

Aplikazio informatikoen instalazioa eta
konfigurazioa

60

MF0222_2

MP0177

Aplikazio mikroinformatikoak

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

200

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh. ordualdea

UF0852

Sistema eragileak instalatzea eta eguneratzea

80

40

UF0853

Sistema mikroinformatikoaren funtzionalitateen ustiapena

60

30

UF0854

Sare lokal baten nodoen instalazioa eta konfigurazioa

90

50

UF0855

Sare lokal batean gorabeheren egiaztapena eta konponketa

70

40

60

30

UF0856

Erabiltzaileen laguntza bulegotikako eta posta elektronikoko aplikazioen erabileran

40

30

UF0857

Testu-dokumentuak lantzea

50

40

UF0858

Kalkulu-orriak lantzea

50

40

UF0859

Aurkezpenak egitea

30

20

UF0860

Irudiak eta bestelako elementu grafikoak lantzea eta aldatzea

30

20

40
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

40
600

340

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0221_2

MF0222_2

Eskatzen den akreditazioa

UF0852

MF0219_2

MF0220_2

Eskatzen den lanbideesperientzia

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 erdimailako 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.

UF0853

UF0852 gainditua izan behar du

UF0854
UF0855

UF0854 gainditua izan behar du

•
•

UF0856

•

UF0857

•

UF0858

UF0856 eta UF0857 gaindituak
izan behar ditu

UF0859

UF0856 eta UF0857 gaindituak
izan behar ditu

UF0860

UF0856 eta UF0857 gaindituak
izan behar ditu

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Goi-mailako teknikaria Informatika eta Komunikazioen
lanbide-arloan.
Informatika eta Komunikazioen lanbide-arloko 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak

Akreditazioar
ekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Informatika Gela

Azalera (m²)
15 ikasle

60

Azalera (m²)
25 ikasle

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Sistema mikroinformatikoen teknikaria
(1598/97 EDa, 1997ko urriaren 17koa)

75

PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI
BALIOKIDEAK

“Sistema mikroinformatikoen teknikaria”
eta “Sistema mikroinformatikoak”

