
   
 
 

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

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAPN0109) ITSASONTZIEI PORTUAN LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIAK (718/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 
Gaitasun orokorra: Arrantza-ontzia zaintzea, eta ontziko elementuak mantentzea eta koipeztatzea ontzia portuan dagoen bitartean, lan hauek eginez dagokion nagusiaren argibideei jarraituz: trepetxuak eta 
hornigaiak kargatzea, deskargatzea eta inguratzea, eta erabiltzen ari ez diren arrantza-ekipoen mantentze- eta konponketa-lanak egitea, itsasontzia portuan dagoenean egin beharreko lan guztietan lagunduz eta 
betiere segurtasun-arauak errespetatuz.  

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1296_1 Itsasontzi bat portuan kargatzeko, deskargatzeko eta lekualdatzeko maniobretan laguntzea 

UC1297_1 Arrantza-elementuak inguratzea, haien mantentze-lanak egitea, manipulatzea eta 
konpontzea, itsasontzia portuan dagoen bitartean. 

1 
MAP400_1 ITSASONTZIEI PORTUAN 
LAGUNTZEKO JARDUERA OSAGARRIAK 
(1179/2008 EDa, 2008ko urriaren 19koa) 
 

UC1298_1 Arrantza-ontzi baten mantentze- eta inguratze-lanak egiten laguntzea. 

 Txabolaria 
 Biltegiko arduraduna 
 Saregile-laguntzailea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh. ordu-

aldea 

UF0794 Itsas teknologia: itsasontziaren atalak 30 10 
UF0795 Itsasontzia portuan lekualdatzea, kargatzea eta deskargatzea 40 10 MF1296_1 Itsasontziaren maniobra, portuan dagoenean 100 
UF0796 Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarrietan 30 20 
UF0794 Itsas teknologia: itsasontziaren atalak 30 10 
UF0797 Arrantza-elementuak portuan konpontzeko teknikak 40 10 MF1297_1 Arrantza-elementuen mantentze- eta konponketa-lanak 

portuan 100 
UF0796 Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarrietan 30 20 
UF0794 Itsas teknologia: itsasontziaren atalak 30 10 
UF0798 Arrantza-elementuak portuan zaintzeko teknikak 40 10 MF1298_1 Itsasontziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak 100 
UF0796 Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarrietan 30 20 

MP0163 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  40   40  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 220 60 

 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0794  

UF0795  MF1296_1 

UF0796  

• oa, arkitekto teknikoa, dagokion 

• 

 garraioko goi-mailako 

bide-
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 
Diplomatua, ingeniari teknik
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 
Merkataritza-itsasketako kapitaina 

• Merkataritza-itsasketako pilotua 
 Arrantza-kapitaina •

• Nabigazioko, arrantzako eta itsas
teknikaria. 

• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide-arloko arrantzako lan
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak.  

1 urte 3 urte 

UF0794  

UF0797  MF1297_1 

na 

• 
i-

arduerak lanbide-arloko arrantzako lanbide-

1 urte 3 urte 

UF0796  

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituludu
edo beste baliokideren bat. 
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagok• ion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 
Arrantza-kapitaina 

• Nabigazioko, arrantzako eta itsas garraioko teknikaria eta go
mailako teknikaria. 

• Itsas eta arrantza-j
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak.  

UF0794  

UF0798  MF1298_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

UF0796  

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituludu
edo beste baliokide

na 
ren bat. 

•

i-

-arloko arrantzako lanbide-
iriak, 2. eta 3. mailak. 

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

• Merkataritza-itsasketako kapitaina 
 Merkataritza-itsasketako pilotua 

• Arrantza-kapitaina 
• Nabigazioko, arrantzako eta itsas garraioko teknikaria eta go

mailako teknikaria. 
• Itsas eta arrantza-jarduerak lanbide

eremuko profesionaltasun-ziurtag

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azal aer  (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45  60   



  
Jarduera osagarrietarako praktika-tailerra, itsasontzia 
portuan dagoela 

   150 150 
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