GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK
Lanbide-eremua: Ibilgailuen elektromekanika
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(TMVG0110) ELEKTROMEKANIKA-ARLOAREN PLANIFIKAZIOA ETA KONTROLA (1539/2011 ED, urriaren 31koa)

GAITASUN OROKORRA: Ibilgailu-sektoreko elektromekanika-arloan mantentze-eragiketak eta logistika antolatzea, programatzea eta ikuskatzea, aurrekontuak eta tasazioak eginez, eta gerta litezkeen kontingentziak konponduz.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

TMV050_3 ELEKTROMEKANIKAARLOAREN PLANIFIKAZIOA ETA
KONTROLA
(295/2004 ED, otsailaren 20koa)

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC0138_3

Segurtasunerako eta erosotasunerako sistema elektrikoak eta
elektrikoak konpontzeko prozesuak planifikatzea eta
kontrolatzea.

UC0139_3

Indar-transmisioko sistemak eta errodaje-trenak konpontzeko
prozesuak planifikatzea eta kontrolatzea.

UC0140_3

Motor termikoak eta haien sistema osagarriak konpontzeko
prozesuak planifikatzea eta kontrolatzea.

UC0137_3

Ibilgailuen mantentze-lanak eta lotutako logistika kudeatzea,
eraginkortasun-, segurtasun- eta kalitate-irizpideak aintzat
hartuta.

• Elektromekanika-arloko burua.
• Harreragilea.
• Elektromekanika-tailerreko arduraduna.
• IATko arduraduna.
• Ibilgailuen peritu tasatzailea.
• Zerbitzuburua.
• Salmenta-saileko arduraduna.
• 1432.1049 Ibilgailuak konpontzeko tailerren (10
soldatapeko baino gutxiagokoen) kudeatzailea.
• 3126.1041 Ibilgailu-diagnosiko teknikaria.
• 7521.1138 Elektromekanika-tailerreko taldeburua.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0138_3

MF0139_3

Prestakuntza-moduluak

Segurtasunerako eta erosotasunerako sistema
elektrikoak eta elektronikoak.
Indarren transmisio-sistemak eta errodaje-trenak.

Ordua
k
150

150

MF0140_3

Motor termikoak eta sistema osagarriak.

MF0137_3

Ibilgailuen mantentze-lanen kudeaketa eta
logistika.

130

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.

80

MP0327

150

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupena
Orduak

Geh.
ordualdea

UF1525

Ibilgailuen segurtasunerako eta erosotasunerako sistema elektrikoen eta elektronikoen diagnosia eta konponketa.

90

30

UF1526

Ibilgailuen sistema elektrikoen eta elektronikoen esku-hartzeko, probetarako eta egiaztapenetarako prozesuak
ikuskatzea.

60

20

UF1527

Freno-sistemetan esku hartzeko prozesuen planifikazioa eta kontrola.

50

20

UF1528

Esekidura- eta direkzio-sistemen esku-hartzeko prozesuen planifikazioa eta kontrola.

50

20

UF1529

Indarren transmisio-sistemen esku-hartzeko prozesuen planifikazioa eta kontrola.

50

20

UF1530

Motor termikoen eta haien sistema osagarrien matxuren diagnosia eta konponketa.

90

30

60

20

UF1259

Motor termikoen eta haien sistema osagarrien esku-hartzeko, probetarako eta egiaztapenetarako prozesuak
ikuskatzea.
Ibilgailuen mantentze-prozesuen planifikazioa eta lan-kargen banaketa.

50

20

UF1260

Ibilgailuak hartzeko prozesuaren kudeaketa.

50

20

UF0917

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan.

30

20

UF1531

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

80

--

660

220

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0138_3

MF0139_3

MF0140_3

MF0137_3

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

Eskatzen den lanbideesperientzia

Eskatzen den akreditazioa

UF1525
UF1526

2 urte

UF1525 gainditua izan behar du

UF1527
UF1528

2 urte

UF1529



UF1530
UF1531

UF1530 gainditua izan behar du



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

2 urte

UF1259
UF1260

UF1259 gainditua izan behar du
2 urte

UF0917
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Automobilgintza-tailerra

200

300

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEAK

Ibilgailu-diagnosiko teknikaria (apirilaren
14ko 542/1997 ED)
“Elektromekanika-arloko planifikazioa
eta kontrola”

