
   
 

 

OSASUNA 

Lanbide-eremua: Osasun zerbitzuak eta produktuak 

 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena  

Código Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

Geh. 

Ordu-

aldea 

MF1605_3 Hilotzak produktu biozidekin modu iraunkorrean kontserbatzea ea balsamatzea 170 
UF0473 

Hilotzak produktu biozidekin kontserbatzeko edo 
baltsamatzeko prozesuak eta teknikak 

90 30 

UF0474 Tanatopraxia-jarduera kudeatzea 80 40 

MF1606_3 Hilotzak leheneratzea eta berritzea 40   40 10 

MF1607_3 Tanatoestetika 30   30 10 

MF1608_3 
Ehunak, protesiak, taupada-markagailuak eta hilotza kutsa dezaketen beste gailu 
batzuk ateratzea 

60   30 10 

MF1609_3 Tanatopraxia zerbitzua emateari lotuta dauden teknikak eta gaitasunak erabiltzea 90   90 50 

MP0103 Lan-arlokoak ez diren Lanbide-praktiken modulua 160   160 -- 

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 520 150 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SANP0108) TANATOPRAXIA (1535/2011 EDa, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Hilotza higienizatzeko, haren kontserbazio irunkorrerako, erabilera horretarako diren produktu biozidekin baltsamatzeko, lehe naratzeko, berritzeko eta estetikoki zaintzeko metodoak garatzea eta aplikatzea, 

gero arau higieniko-sanitarioen eta hilaren osasun arauen arabera aurkezteko, eta formalki esaktzen diren ateratzeak  egitea. Horrelakoetan, dena  den, erlijio-erritu guztiak errespetatu beharko dira eta tanatopraxiari lotutako teknikak 
eta gaitasunak erabili beharko dira. 

Maila 
Erregerentziako 

Lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak eta 
lanpostuak 

3 
SAN491_3: TANATOPRAXIA 
(140/2011 ED, otsailaren 4koa) 

UC1605_3 Hilotza produktu biozidekin modu iraunkorrean kontserbatzeko ea baltsamatzeko teknikak aplikatzea 

  5892.1014 Baltsamatzailea 

  Tanatopraktorra 

 Hileta-zrebitzuen koordintzailea 

 Tanatoestetizista 
 

UC1606_3 Hilotzak leheneratzea eta berritzea 

UC1607_3 Hilotza aurkezteko edo erakusteko teknika estetikoak aplikatzea 

UC1608_3 
Ehunak, protesiak,  taupada-markagailuak eta hilotza kutsa dezaketen veste gailu batzuk 
ateratzea. 

UC1609_3 Tanatoplaxia zerbitzua emateri lotuta dauden teknikak eta gaitasunak erabiltzea 



  

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

lanbide-
esperientzia 

Akredita

zioareki
n 

Akreditaz

io gabe 

MF1605_3 

Baldintza hauetakoren bat   bete behar 
da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 

– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-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 
0474 

UF0473  
 .Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 

bat.  

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

 

 3 urte 

MF1606_3 UF0474 
UF0473 gaindutua izan 
behar du 

 3 urte 

MF1607_3  

  
 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 

bat.  

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

 Garraioaren kudeaketaren goi-mailako teknikaria izatea edo titulu baliokidea edukitzea. 

 3. Mailako profesionaltasun-ziurtagiriak edukitzea merkataritzako logistikan eta garraioaren 
kudeaketan, merkataritzaren eta marketingaren lanbide-familian. 

 3 urte 

MF1608_3  

 

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

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

 

 3 urte 

MF1609_3  

 

1 urte 3 urte 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Balio anitzeko ikasgela 30 50    

Tanatopraxia gela 60 100    


