
   
 
 

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: MAKINERIA ETA EKIPO INDUSTRIALAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMAQ0208) MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO AUTOMATIZATUEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA, 
MANTENTZE-LANAK ETA IKUSKAPENA EGITEA (715/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Makineria, tresneria industriala eta ekoizpen-lerro automatizatuen lantokiko instalazioa ikuskatzea eta kontrolatzea gauzatze-proiektu bat abiapuntu hartuz, eta martxan jartzea; 
zerbitzuan dagoen bitartean egin beharreko mantentze-lanak planifikatzea, kudeatzea edo egitea, instalazioak hobetzeko edo aldatzeko proiektu txikiak garatuz, betiere ezarritako arauak betez eta 
aurreikusitako kalitate-maila lortuz, eta instalazioaren segurtasun integrala eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa bermatuz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

3 

IMA377_3 MAKINERIA, TRESNERIA 
INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN MUNTAKETAREN 
PLANGINTZA, KUDEAKETA, MANTENTZE-
LANAK ETA IKUSKAPENA EGITEA.  
(182/2008 EDa, 2008ko otsailaren 8koa). 

UC1282_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen lantokiko instalazioa 
planifikatzea eta ikuskatzea 

− Makineria eta tresneria industrialeko 
instalazioen mantentze-lanen 
prozesuen plangintza eta prozesuetako 
teknikaria. 

− Makineria eta tresneria industrialeko 
instalazioen muntatzaileen ekipoburua. 

− Makineria eta tresneria industrialeko 
instalazioen mantentze-lanetako 
langileen ekipoburua. 

UC1283_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro  
automatizatuen instalazioen mantentze-lanak planifikatzea 

UC1284_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen mantentze-
lanak ikuskatzea eta egitea 

UC1285_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen probak 
kontrolatzea eta martxan jartzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF1282_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-
lerro automatizatuen instalazioen muntaketa 
planifikatzea eta ikuskatzea 

130 

UF0628 
Ekoizpen-lerro automatizatuetako makineriaren mekanizazio- eta muntaketa-lanak 
lantokian 

70 30 

UF0629 Ekoizpen-lerro automatizatuetako makineriaren muntaketa-lana planifikatzea 30 30 

UF0630 
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa makineria eta tresneria industrialaren muntaketa- eta 
mantentze-lanetan 

30 20 

MF1283_3 
Makineria eta tresneria industrialeko 
instalazioen mantentze-lanak antolatzea 

80   80 50 

MF1284_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-
lerro automatizatuen mantentze-lanak 
ikuskatzea eta egitea 

170 

UF0631 Ekoizpen-lerro automatizatuetako matxurak aurkitzea eta aztertzea. 70 30 

UF0632 Ekipo eta lerro automatizatuetako matxurak konpontzea. 70 30 

UF0630 
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa makineria eta tresneria industrialaren muntaketa- eta 
mantentze-lanetan 

30 20 

MF1285_3 
Makineria, tresneria industriala eta ekoizpen-
lerro automatizatuak martxan jartzea 

140 
UF0633 Funtzionaltasun- eta segurtasun-probak ekipo eta lerro automatizatuetan 80 50 

UF0634  Ekipo eta lerro automatizatuak martxan jartzea 60 30 

MP0131 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua  80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 570 270 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

MF1282_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

− Batxilergoko titulua izatea. 

− 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

− Lanbide-arlo eta lanbide-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 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. 

 

UF0628  

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

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

2 urte 
UF0629 UF0628 gainditua izan behar du 

UF0630  

MF1283_3   2 urte 

MF1284_3 

UF0631  

2 urte UF0632 UF0631 gainditua izan behar du 

UF0630 UF0632 gainditua izan behar du 

MF1285_3 
UF0633 

 

2 urte 

UF0634 UF0633 gainditua izan behar du 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60 
   

Makineria eta ekipo industrialen tailerra 150 150 
   

 


