
    

 
OSASUNA 

Lanbide-eremua: Osasun arreta 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SANTI0208) OSASUN-GARRAIOA (710/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Ibilgailuan prebentziozko mantentze-lanak egitea, eta material-hornidura kontrolatzea, oinarrizko osasun-laguntza emanez ospitalizazio aurreko fasean, eta pazientea osasun-zentro 
egokira eramanez. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

2 

SAN025_2: OSASUN-GARRAIOA 
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa) 

 

UC0069_1: 
Osasun-ibilgailuan prebentziozko mantentze-lanak egitea, eta material-
hornidura kontrolatzea. 

 5112.003.0 Osasun-garraioko 
laguntzailea. 

 5112.003.0 Anbulantziako 
laguntzailea. 

 8610.003.6 Anbulantzia-gidaria. 

 Osasun-garraio programatua eta 
larrialdietakoa, oinarrizko bizi-
euskarriko ekipoekin eta/edo bizi-
euskarri aurreratuko ekipoekin. 

 

UC0070_2: 
Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreraturako laguntza ematea 
pazienteari. 

UC0071_2 Pazientea osasun-zentro egokira eramatea. 

UC0072_2 Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak erabiltzea krisi-egoeretan. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

ordu-aldea 

MF0069_1 Ibilgailuaren prebentziozko mantentze-lanak, eta materialaren 
horniduraren kontrola. 100 

UF0679 Osasun-garraioko lan-ingurunearen antolakuntza. 40 10 

UF0680 Ibilgailuaren prebentziozko diagnostikoa, eta materialaren hornidura 60 20 

MF0070_2 Oinarrizko bizi-euskarriko eta bizi-euskarri aurreraturako 
teknikak. 

160 

UF0681 Pazientearen hasierako ebaluazioa osasun-larrialdietan eta -emergentzietan 50 10 

UF0677 Oinarrizko bizi-euskarria  60 20 

UF0678 Bizi-euskarri aurreraturako laguntza  50 10 

MF0071_2 Pazientea immobilizatzeko, mobilizatzeko eta garraiatzeko 
teknikak. 100 

UF0682 Lan-inguruneko segurtasuna laguntza-taldearentzat eta pazientearentzat 40 10 

UF0683 Pazientea osasun-zentro egokira eramatea. 60 10 

MF0072_2 Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak krisi-egoeretan. 40   40 20 

MP0140 Osasun-garraioko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua 

160 
  

160 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 560 110 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0069_1 
– Modulu honen edo prestakuntza-atal 

hauen kasuan SARTZEKO IRIZPIDERIK 
GABE 

UF0679  

 Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa edo dagokion graduko titulua edo 
beste titulu baliokide batzuk. 

 Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa edo dagokion 
graduko titulua edo beste titulu baliokide batzuk. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentzearen lanbide-familiako goi-
mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentzearen lanbide-familiako 
Ibilgailuen Elektromagnetika lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

UF0680 
UF0679 gainditua izan behar 
du 

MF0070_2 

– Lanbide-familiako profesionaltasun-
ziurtagiria arautzen duen Errege 
Dekretuko 4. artikuluan xedatutakoa (testu 
hau horren eranskina da) 

UF0681  

 Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa edo dagokion graduko titulua edo 
beste titulu baliokide batzuk. 

 Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa edo dagokion 
graduko titulua edo beste titulu baliokide batzuk. 

 Osasunaren lanbide-familiako goi-mailako teknikaria. 

 Osasunaren lanbide-familiako Osasun Arretaren lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 
UF0677  

UF0678 
UF0681 eta UF0677 
gaindituak izan behar ditu 

MF0071_2 

- Lanbide-familiako profesionaltasun-
ziurtagiria arautzen duen Errege 
Dekretuko 4. artikuluan xedatutakoa 
(testu hau horren eranskina da) 

 MF0071_2 prestakuntza modulura 
sartzeko, ikasleek dagokion BTP 
gidabaimena eduki beharko dute. 

UF0682  

1 urte 3 urte 

UF0683 
UF0682 gainditua izan behar 
du 

MF0072_2 

- Lanbide-familiako profesionaltasun-
ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuko 
4. artikuluan xedatutakoa (testu hau horren 
eranskina da) 

  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    

Erizaintzako lantegia 30 50    

Eremu bat kanpoaldean, entrenamenduak eta simulazio 
praktikoak egiteko 

300 300    

 


