
   
 
 

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA 

Lanbide-eremua: Ehun-gaien eta larruen hobekuntza. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TCPN0109) EHUNAK HOBETZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK (722/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa). 
Gaitasun orokorra: Ehun-gaien sortak prestatzeko eta materialak maneiatu eta garraiatzeko oinarrizko eragiketak egitea, baita ehunak hobetzeko makina eta instalazioen funtzionamendua elikatzea eta 
zaintzea arduradunak, haiek garbitzeko eragiketak eginez eta lehen mailako mantentze-lanetan lagunduz, kalitate-irizpideekin, segurtasun-kondizioetan eta ingurumena errespetatuz, ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

1 

TCP389_1 EHUNAK HOBETZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK  
(329/2008 EDa, 2008ko otsailaren 
29koa). 

UC1230_1 
Ehun-materialak eta ehun-gaiak aurkitzea eta egiaztatzea, sortak 
osatzeko. • Ehunak hobetzeko makinen garbitzailea.  

• Ehun-materialen operadorea gordinen biltegian.  
• Ehungintza-industriako operadorea.  
• 8333.1015 Orga jasotzaileen gidari operadoreak.  
• 8332.1030 zubi-garabien gidari operadoreak. 

UC1231_1 
Ehunak hobetzeko makinetan garbitasun-eragiketak egitea, eta 
zamalanetan eta mantentze-lanetan laguntzea. 

UC0432_1 Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea 

UC0637_1 Kargak zubi-garabiekin eta polipastoekin manipulatzea 
 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF1230_1 Ehun-materialak, eta ehunak hobetzeko prozesu osagarriak 50   50 30 

MF1231_1 Ehunak hobetzeko oinarrizko teknikak 90   90 30 

MF0432_1 Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin 50   50 20 

MF0637_1 Kargen manipulazioa zubi-garabi eta polipastoekin 30   30 20 

 MP0213 
Ehunak hobetzeko eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 300 100 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF1230_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 

edo beste baliokideren bat. 

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

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria. 

• Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza lanbide-arloko ehun-gai eta 
larruen hobekuntzaren lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1231_1   1 urte 3 urte 

MF0432_1   
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 

edo beste baliokideren bat. 

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

• Teknikaria eta goi-mailako teknikaria industriako edozein 
espezialitatetan. 

• Industriako edozein espezialitateko edo merkataritza-logistika eta 
garraioaren kudeaketa lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria, 2. 
eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0637_1   1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Ehun-materialen biltegia 10 10    

Produktu kimikoen biltegia 10 10    

Ehunak hobetzeko lantegia 120 120    

Kargarako bitarteko mugikorren praktikagunea 250 250    

Zubi-garabiarentzako praktikagunea 100 100    

 


