
    
 

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Lanbide-eremua: Arrantza eta nabigazioa 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAPN0108) ARRANTZA-ARTEAK ETA -APARAILUAK EGITEA ETA HAIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA (1376/2009 EDa, 2009ko abuztuaren 28koa) 

Gaitasun orokorra: Arrantza-arteak eta -aparailuak egitea eta muntatzea, eta konpontzea eta mantentze-lanak egitea, planoetako argibideak eta prozedura tradizionalak erabiliz. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0013_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak egitea eta muntatzea 

2 
MAPN005_2 ARTEAK ETA APARAILUAK 
EGITEA ETA MUNTATZEA (295/2004 EDa) 
 UC0014_2 Arrantza-arteak eta -aparailuak mantentzea 

 6323.003.7 Itsasoko saregilea 
 7932.004.9 Eskuzko saregilea / Lurreko 

saregilea 
 6323.001.9 Arrantza-kontramaisua 
 Arrantza-teknikaria. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

UF0393 Arrantza-arteak eta -aparailuak egiteko eta muntatzeko prestaketa: planoak eta 
materialak 30 20 

UF0394 Arrantza-arteetako eta -aparailuetako elementuak eta oihalak egitea. 90 20 

MF0013_2 Arrantza-arteen eta -aparailuen muntaketa 

190 

UF0395 Arteen eta aparailuen armamentua eta muntaketa. 70 10 
UF0396 Arrantza-arteen eta -aparailuen konponketa. 70 10 MF0014_2 Arteen eta aparailuen mantentze-lanak 

100 
UF0397  Arrantza-arteen eta -aparailuen kontserbazioa. 30 10 

MP0085 Arteak eta aparailuak egiteko eta mantentzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 330 70 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0393  

UF0394 UF0393 gainditua izan behar du
MF0013_2 

UF0395 UF0394 gainditua izan behar du

• Arrantza-kapitaina  
• Nabigazioko, arrantzako eta itsas garraioko goi-mailako 

teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-familiako arrantza 

eta nabigazioko lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

3 urte 4 urte 

UF0396  

MF0014_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 zikloetan sartzeko 
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. 

UF0397   

• Arrantza-kapitaina  
• Nabigazioko, arrantzako eta itsas garraioko goi-mailako 

teknikaria 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-familiako arrantza 

eta nabigazioko lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

3 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    

Sareak egiteko lantegia (ahal bada, angeluzuzena) 150 150    
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