
   
 

 

ITSAS ARRANTZA 

Lanbide eremua: Arrantza eta nabigazioa 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(MAPN0310) PORTUAN ETA MONOBUIETAN AMARRATZEA (1533/2011 ED, RD 662/2013 EDk aldatuta eta 988/2013 EDk aldatuta) 

GAITASUN OROKORRA: Itsasontzia portuan eta monobuietan amarratzeko eta amarrak askatzeko eragiketak egitea, bai eta mahukak monobuietan konektatzeko eta deskonektatzeko lanak ere, segurtasun-
baldintzen arabera eta horrelako eragiketetan aplikatu beharreko araudia betez. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

1 
MAP404_1 PORTUAN ETA 
MONOBUIETAN AMARRATZEA 
(1179/2008 EDa, uztailaren 11koa) 

UC1308_1 Portuan itsasontziak amarratzea eta amarrak askatzea 
• 9811.1015 Amarratzailea. 
•  Monobuietako amarratzailea. 
• Marinela 

UC1309_1 Portuan itsasontziak amarratzea eta amarrak askatzea, mangerak lotu eta askatzea.  

UC0733_1 Itsas larrialdiak eta laneko segurtasuneko neurriak aplikatzea 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF1308_1 
Portuan itsasontziak amarratzea eta amarrak 
askatzea 

50   50 10 

MF1309_1 
Amarratzea, mangerak lotu/ askatzea eta  
Itsasontzien amarrak monobuietatik askatzea  

50   50 10 

MF0733_1 Ontzi barruan lehen laguntzak eta segurtasuna 70   
 

70 10 

MP0319  Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua. 40 
  

 
40 - 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 210 30 

 

 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen zaien esperientzia 
profesionala: 

Akreditazioarekin 
Akreditaziorik 

gabe 

MF1308_1 

Ez dago sartzeko irizpiderik  

 
 

 
 Nautika eta Itsas Garraioan lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 

dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

 Itsas nabigazioan diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

 Itsas nabigazioa, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria 

 Arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria 

 Itsasoaren eta arrantzaren lanbide arloko lanbide esparruko 
Arrantzaren lanbide eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak. 

2 urte 4 urte 

MF1309_1   2 urte 4 urte 

 
 
 
MF0733_1 
 
 

  
 Irailaren 4ko FOM/2296/2002 Aginduan ezarritako titulazio 

profesionala ( Itsasketa Zibileko goi mailako titulazio 
profesionala). 

Ezinbestekoa 

Titulazioa 
- 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 ZIURGATIRIA 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Praktiketarako tailerra  50 60    

Eremuek eta instalazioek eskudun organoek ezarritako homologazio betekizunak bete behar dituzte.  (***Instalazioak azpikontrata daitezke) 


