SEGURTASUNA ETA INGURUMENA
Lanbide-arloa: Segurtasuna eta prebentzioa
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(SEAD0211) SUTEEN PREBENTZIOA ETA MANTENTZE-LANAK (624/2013 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa)

Konpetentzia orokorra : Pertsonak eta ondasunak babestea, eta, sute- eta emergentzia-egoeretan arriskuak prebenitzeko arauekin bat etorriz, instalazioen egoera ebaluatzea eta baliabide materialak behar bezala zaintzea,
eta, hala badagokio, istripu eta emergentzia-egoeretan beste inor baino lehen esku hartzea.
Maila

2

Erreferentziako lanbideprestakuntza

SEA534_2
SUTEEN PREBENTZIOA ETA
MANTENTZE-LANAK
(1037/2011 Errege Dekretua,
abuztuaren 31koa)

Konpetentzia-atalak

Arloarekin lotutako zereginak eta
lanpostuak *

UC1747_2

Instalazioak eta sute-arriskuen eta larrialdien prebentziorako arauak nola betetzen diren
ebaluatzea.

UC1748_2

Sute-arriskuen eta larrialdien prebentzioan erabilitako bitarteko materialen
funtzionamendua egiaztatu eta mantendu.

UC1749_2

Segurtasun-arauak aplikatu, eta sute-arriskuen eta larrialdien prebentzioari lotutako
jarduerak profesionalki gauzatzeko gaitasun fisikoei eutsi.

UC0272_2

Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero, lehen parte-hartzaile gisa jardutea.












5931.1047 Suhiltzailea.
5931.1010 Aireportuetako suhiltzaile espezialista.
Udal-zerbitzuetako suhiltzailea.
Probintziako zerbitzuetako suhiltzailea.
Autonomia-erkidegoko zerbitzuetako suhiltzailea.
Zerbitzu mankomunatuetako suhiltzailea.
Partzuergoko zerbitzuetako suhiltzailea.
Suhiltzaile boluntarioa.
Enpresa pribatuko suhiltzailea.
Bestelako zerbitzuetako suhiltzailea (Indar Armatuak,
erakunde publikoak eta abar).

* Lanbide honetan aritzeko bete beharreko baldintzak: Hauxe da suhiltzaile gisa lan egiteko behar dena: C mailako gida-baimena (Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea, maiatzaren 30eko 772/1997 Errege
Dekretuaren bidez onartua).

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea
MF1747_2

Prestakuntza-moduluak
Sute- eta larrialdi-arriskuak prebenitzeko araudiak eta instalazioak.

Orduak

Kodea

90

Prestakuntza-unitateak

Iraupena
Orduak

.

90

UF2352

Esku-hartzeetan erabilitako materialen funtzionamendu- eta mantentze-lanak.

90

UF2353

Esku-hartzeak koordinatzea.

60

MF1748_2

Suteetan eta emergentzia-egoeretan esku hartzeko baliabide materialen
mantentze-lanak.

150

MF1749_2

Segurtasunez lan egiten jarraitzeko gaitasun fisikoak zaintzeko mantentzelanak.

60

60

MF0272_2

Lehen laguntzak.

40

40

MP0489

Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua.

40

-Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

380

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF1747_2

MF1748_2

MF1749_2

MF 0272_2

Eskatzen den akreditazioa

 Lizentziaduna, ingeniaria (industria-ingeniari edo ingeniari kimikoa, batik

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatutitulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
UF2352
edukitzea.
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako
UF2353
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.






bat), arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo haren baliokidea den beste
gradu bateko tituluduna (egiturei buruzko prestakuntza egiaztatzen duena,
batik bat).
Diplomaduna, ingeniari teknikoa (industria-ingeniari, ingeniari elektriko edo
ingeniari kimikoa, batik bat),
Arkitekto teknikoa (egiturei buruzko ezaguerak dituena, batik bat), dagokion
graduko tituluduna edo haren baliokidea den beste gradu bateko tituluduna.
Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.
Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko Segurtasuna eta Prebentzioa
alorreko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.

 Medikuntzan edo Kirurgian lizentziaduna, dagokion graduko tituluduna edo
haren baliokidea den beste gradu bateko tituluduna.
 Erizaintzako diplomaduna, dagokion graduko tituluduna edo haren
baliokidea den beste gradu bateko tituluduna.
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia.

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

45

60

Lehen laguntzak praktikatzeko tailerra

60

100

Lantegi-gela

90

90

Biltegia

150

200

Praktika-eremu espezializatuak

1.000

1.000

Gune bereziak*

2.000

2.000

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

* Gune honek ez du zertan prestakuntza-zentroaren barnean egon

Eskatzen den esperientzia
profesionala
Akreditazio
arekin

Akreditaziori
k gabe

1 urte

5 urte

1 urte

5 urte

1 urte

5 urte

1 urte

Ezinbestekoa da
Akreditazioa

