
   
 
 

KIMIKA 
Lanbide-eremua: Orea, papera eta kartoia 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(QUIO0109) PAPER-OREEN PRESTAKETA (719/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 
Gaitasun orokorra: Paper berreskuratuetatik —tintagabetuak eta tintagabetu ez direnak— abiatuta ore birziklatuak lortzeko prozesuak, ore birjinak edo birziklatuak prestatzeko prozesuak eta papergintzako 
prozesuko eragiketa osagarriak manipulatzea, kontrolatzea eta gidatzea, arriskuak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta kalitate-arauak betez eta ekipoen lehen mailako mantentze-lanak eginez.  

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0774_2 Ore birjinak edo birziklatuak prestatzeko ekipoak erabiltzea  

UC0775_2  Aditiboak prestatzea eta dosifikatzea  

UC0043_2 Papergintzako prozesuko zerbitzu osagarriak erabiltzea eta 
mantentzea  

2 

QUI242_2 PAPER-OREEN 
PRESTAKETA 
(730/2007 EDa, 2007ko ekainaren 
8koa) 
 

UC0044_2 Papergintzako oregintzako prozesua kontrolatzea  

 8145.1032 OAzala kentzeko makinako operadorea.   
 8145.1014 Zuritzeko makinako operadorea (paper-orea)  
 8145.1072 Papera edo kartoia fabrikatzeko makinetako 

operadorea, oro har.   
 Desintegrazio-makinen edo pulperren operadorea.   
 Fintze-operadorea.   
 Birziklatze-instalazioetako operadorea  

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0972 Oreen prestaketa paper birziklatuetatik abiatuta 60 30 
UF0973 Papera fabrikatzeko ore birjinen edo birziklatuen tratamendua 50 20 MF0774_2 Ore birjinen edo birziklatuen prestaketa  140 
UF0974 Ekipo eta instalazioen mantentze-lanak eta segurtasuneko eta laneko osasuneko arauen 

aplikazioa 30 20 

UF0975 Aditiboen eta produktu kimikoen dosifikazioa 70 50 
MF0775_2 Aditibo eta produktu kimikoen prestaketa eta 

dosifikazioa  100 UF0974 Ekipo eta instalazioen mantentze-lanak eta segurtasuneko eta laneko osasuneko arauen 
aplikazioa 30 20 

UF0976 Papergintzako prozesurako uraren eta gasen hornidura, garraioa eta erabilera 50 40 
UF0977 Beroa eta hotza sortzeko ekipoen funtzionamendua eta erabilera 60 40 
UF0978 Paper-oreak prestatzeko prozesuetan ingurumena babesteko arauak. 30 20 MF0043_2 Papergintzako prozesuko zerbitzu osagarriak 170 

UF0974 Ekipo eta instalazioen mantentze-lanak eta segurtasuneko eta laneko osasuneko arauen 
aplikazioa  30 20 

UF0979 Prozesuaren kontrola, kontrol-parametroak eta neurgailuak 60 20 MF0044_2 Papergintzako eta oregintzako instalazioetako 
tokiko kontrola 110 UF0980 Papergintzako eta oregintzako prozesuaren erregulazioa 50 20 

MP0202 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  260 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0972:  
UF0973:  MF0774_2 
UF0974:  

1 urte 3 urte 

UF0975:  
MF0775_2 

UF0974  
1 urte 3 urte 

UF0976  
UF0977  
UF0978  

MF0043_2 

UF0974  

1 urte 3 urte 

UF0979  
MF0044_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 heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo 
erdi-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. 

UF0980  

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

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

• Kimika lanbide-arloko goi-mailako teknikaria   
• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 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  

Laborategi kimikoa 100 100  
Papergintzako orearen analisi fisikoak egiteko laborategia 45 45  
Instalazio pilotua 200 200  
Produktu kimikoen biltegia 15 15  
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