GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK
Lanbide-eremua: Kontsumitzailearendako Zerbitzuak
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(SSCI0412) HILETA-ZERBITZUETAKO ERAGIKETAK EGITEA. (990/2013 ED, abenduaren 13koa)

Konpetentzia orokorra: Hilotzak, gorpuzkiak eta/edo errautsak garraiatzeko, manipulatzeko eta egokitzeko lanak egitea, hileta-garraioko ibilgailuak gidatzea eta oinarrizko mantentze-lanak egitea, bai eta errausketa-labeak
erabiltzea eta oinarrizko mantentze-lanak egitea ere, lan-arriskuen prebentzioari, ingurumenari eta hilotzen sanitateari buruzko araudia aintzat hartuta, hileta-zerbitzuak emateko bete behar diren eskakizunak betetzearren.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Konpetentzia-atalak
UC2011_2

2

Arloarekin lotutako zereginak eta lanpostuak

Hilkutxa garraiatzeko, manipulatzeko eta erakusteko lanak egitea.

UC1607_2

Hilotzak aurkezteko edo erakusteko teknika estetikoak erabiltzea.
.

SSC609_2 HILETA-ZERBITZUETAKO
ERAGIKETAK EGITEA

UC2012_2

Hil-garraiorako ibilgailuak gidatzea eta horien oinarrizko mantentze-lanak
egitea.

(1035/2011 ED, uztailaren 15ekoa)

UC2013_2

Errauste-lanak eta errauste-labeen mantentze-lanak egitea.

UC2014_2

Hiletetako instalazioen eta makinen mantentze-lanak
egitea.

UC2015_2

Hileta-jarduerei loturiko biltegiratze-eragiketak egitea.

 8412.1026 Hileta-autoko gidaria
 Hileta-enpresetako langilea.
 Hileta-zerbitzuetako operadorea.
 Errausketa-labeko langilea.
 Hileta-produktuen biltegiko langilea.
 Hileta-instalazio eta -makinen mantentze-lanetako langilea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea
MF2011_2

Prestakuntza-moduluak
Hilkutxa garraiatzea, manipulatzea eta jendaurrean jartzea.

90

90

MF1607_2

Tanatoestetika.

30

30

60

60

MF2013_2

Hileta-garraiorako ibilgailuak gidatzea eta oinarrizko mantentzelanak egitea.
Errausketa eta errauste-labeak mantentzea

80

80

MF2014_2

Hileta-makineria eta -instalazioak mantentzeko eragiketak

80

80

Hileta-jarduerei loturiko biltegiratze-eragiketak

30

30

Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua.

80

80

MF2012_2

MF2015_2
MP0509

Orduak

Kodea

Prestakuntza-unitateak

Iraupena

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira

Orduak

450

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

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 erdimailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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.

MF2011_2
MF1607_2
MF2012_2

MF2013_2
MF2014_2

MF2015_2

Eskatzen den akreditazioa

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
 Gizarte- eta kultura-zerbitzuetako lanbide-arloko goimailako teknikaria.
 Gizarte- eta kultura-zerbitzuen lanbide-arloko
kontsumitzailearentzako zerbitzuen lanbide-eremuko
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Balio anitzeko gela

30

50

Praktiketarako lantegia

80

80

Tanatorioa *

100

100

Errauste-labea *
* Gune honek ez du zertan ikastetxe barruan egon

40

40

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Eskatzen den esperientzia
profesionala
Akreditazioarekin

Akreditaziorik
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

Ezinbestekoa da
akreditazioa izatea

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

