
   
 
 

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOGINTZA 

Lanbide-eremua: Arotzeriako eta altzarigintzako ekoizpena 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAMD0109) Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan bernizak eta lakak aplikatzea (717/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Akabera-produktuak aplikatzeko, azken produktua aplikatzeko gainazala prestatzeko eta lehorketa kontrolatzeko ekipoak prestatzen laguntzea, eta behar den kalitatea laneko segurtasun- eta 
osasun-kondizioetan lortzea. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

1 

MAM275_1 AROTZERIAKO ETA 
ALTZARIGINTZAKO 
ELEMENTUETAN BERNIZAK ETA 
LAKAK APLIKATZEA  
(1136/2007 EDa, 2007ko 
abuztuaren 31koa) 

UC0880_1 
Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan bernizak eta lakak 
aplikatzeko ekipoak eta baliabideak prestatzea. 

� 7820.1022 Zurezko altzarien akabera-emailea.  
� Parket-leuntzailea / -bernizatzailea.  
� 7232.1010 Zurezko altzarien nahiz artisautza-produktuen 

bernizatzaile lakatzailea.  
� 7232.1010 Zurezko artisautza-produktuen bernizatzaile lakatzailea.  
� 7232.1010 Zurezko altzarien bernizatzaile lakatzailea.  
� 7812.1113 Altzarien akabera-treneko langilea.  
� 9700.1065 Zurgintzako eta kortxogintzako peoia.  
� 7812.1038 Lixatzeko makinako operadorea (zurezko produktuen 

fabrikazioa). 

UC0167_1 
Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan gainazal-akaberako 
produktuak aplikatzea baliabide mekanikoekin eta eskuzkoekin. 

UC0881_1 
Arotzeriako eta altzarigintzako produktuei azken produktua 
aplikatzeko gainazala prestatzea eta haien lehorketa kontrolatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0880_1 
Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan 
bernizak eta lakak aplikatzeko ekipoen eta 
baliabideen prestaketa 

40   40 10 

MF0167_1 
Gainazal-akaberako produktuak aplikatzea 
arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan 

70   70 30 

MF0881_1 
Arotzeriako eta altzarigintzako produktuetako 
gainazalaren prestaketa eta lehortze-eragiketak   

60   60 20 

MP0178 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 210 60 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0880_1 

– Ez dago sartzeko eskakizunik 

  
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 

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

dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat  
• Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza lanbide-arloko 

teknikaria eta goi-mailako teknikaria.  
• Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza lanbide-arloko 

Zuraren eta Kortxoaren Transformazioa lanbide-eremuko 
2. eta 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 4 urte 

MF0167_1   2 urte 4 urte 

MF0881_1   2 urte 4 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 
INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

2568/96 EDa, 1996ko abenduaren 
13koa bernizatzaile lakatzaile 
lanbidearen profesionaltasun-ziurtagiria 
ezartzen duena 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

"Bernizatzaile lakatzailea" eta 
"Arotzeriako eta altzarigintzako 
elementuetan bernizak eta lakak 
aplikatzea" 

Erabilera anitzeko gela 30 50   

Bernizak eta lakak aplikatzeko lantegia 150 150  

Zuraren eta zuraren deribatuen biltegia 50 50  

Produktu kimikoen biltegia 40 40  

 


