
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Aeronautika 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF2000_3 
Eragiketa normalak eta ez-normalak aire-garraioko bidaiarien segurtasunaren 
alorrean. 

120 

UF0135 Bidaiarien kabinako eragiketak hegaldien aurretik. 60 

UF0154 Bidaiarien kabinako eragiketan hegaldietan. 30 

UF0155 Bidaiarien kabinako eragiketak lur-hartzeetan eta bidaiarien lehorreratzeetan. 30 

MF2001_3 Aire-garraioko bidaiarien segurtasuneko larrialdi-eragiketak. 60  
 

60 

MF2002_3 Biziraupen-prozedurak aire-garraioko intzidenteetan. 60   60 

MF2003_2 Lehen sorospenak bidaiarien garraiobideetan. 60   60 

MF2004_3 Tripulazioaren giza faktoreak aire-garraioan. 60   60 

MF2005_2 Bidaiariari arreta garraiobideetan. 60   60 
MF0809_3 Ingeles profesionala bidaiarien aire-garraiorako. 90   90 
MP0033 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua.  40   40 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen osoa 550 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVO0111) BIDAIARIEN KABINAKO TRIPULAZIOA (992/2013 ED) 

Gaitasun orokorra: Bidaiarien kabinako lanak egitea aireko garraioetan, bidaiarien segurtasuna zaintzea egoera ohikoetan, ezohikoetan eta larrialdietan, eta, beharrezkoa baldin bada, lehen sorospenak eta biziraupenerako 

prozedurak baliatzea eta lan horiek ingelesez hitz eginez egitea; konpainiak erabakitako zerbitzuak ematea ontzian bidaiariei, haien aurreikuspenak eta organizazioaren helburuak betetzeko moduan, eta lan horiek behar den 
kalitatearekin egitea, indarrean dauden arauak betez eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko plana betez. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

TMV606_3  BIDAIARIEN KABINAKO 
TRIPULAZIOA (1553/2011 EDa, 
urriaren 31koa) 

UC2000_3 
Eragiketa normalak eta ez-normalak egitea, aire-garraioko bidaiarien 
segurtasunaren alorrean. 

 5821.1027 Hegaldietako laguntzaileak 

 Bidaiarien kabinako tripulatzailea 

UC2001_3 
Larrialdietako eragiketak egitea aire-garraioko bidaiarien 
segurtasunaren alorrean 

UC2002_3 
Biziraupenerako prozedurak betetzea 

aire-garraioko istripuetan 

UC2003_2 Lehen sorospenak ematea bidaiarien garraiobideetan 

UC2004_3 
Tripulazioaren giza faktoreek sortutako intzidentzietan parte hartzea, 
hegaldiaren segurtasunari erasan badiezaiekete 

UC2005_2 Garraiobideen berezko zerbitzuak eskaintzea bidaiariei 

UC0809_3 
Ingelesez erabiltzaile-maila konpetenteaz hitz egitea bidaiarien aire-
garraioan 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia: 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazior
ik gabe 

MF2000_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar 
da: 
– Batxilergoko titulua edukitzea. 
– 3. mailako lanbide-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 

2. mailako lanbide-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako 
zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako 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. 

UF0135  _-Aeronautikako ingeniaria, aeronautikako ingeniari teknikoa, gradua ingeniaritza aeroespazialean edo 
titulu baliokideak. Agentziak ezarritakoaren arabera. 

1 urte 
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

UF0154 
UF0135 gainditua izan 
behar du 

Bidaiarien kabinako tripulatzailea Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera. 3 urte  
Ezinbestekoa 
akreditazioa UF0155 

UF0135 eta UF0154 
gaindituak izan behar 
ditu. 

MF2001_3   

__Aeronautikako ingeniaria, aeronautikako ingeniari teknikoa, gradua ingeniaritza aeroespazialean edo 
titulu baliokideak. 
__ Pilotu komertziala edo hegazkin-airelineakoa. 
Salgai arriskutsuen garraioari dagozkion edukiak irakasteko, ezinbestekoa izango da salgai arriskutsuak 
airetik garraiatzeko ikastaro ofiziala egin izana akreditatzea Agentziak ezarritakoaren arabera 

 

1 urte 

 

Ezinbestekoa 
akreditazioa 

-  Bidaiari-kabinako tripulatzailea 
Salgai arriskutsuen garraioari dagozkion edukiak irakasteko, ezinbestekoa izango da salgai arriskutsuak 
airetik garraiatzeko ikastaro ofiziala egin izana akreditatzea. 
Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera 

3 urte 
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

MF2002_3   

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 
- Pilotu komertziala edo hegazkin-airelineakoa. 
-Bidaiari-kabinako tripulatzailea. 
Berariazko prestakuntza biziraupenaren esparruan, erakunde ofizial edo baimendu batek akreditatua. Aire 
Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera 

1 urte 
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

MF2003_2  

 

 

 

 

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 

edo beste baliokideren bat. Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera 1 urte 
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

Erizaintzan diplomaduna, dagokion graduko tituluduna 

edo beste baliokideren bat. Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera 
3 urte 

Ezinbestekoa 
akreditazioa 

 
 
 
MF2004_3 

 

 _ Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion gradu-titulua edo 
beste baliokideren bat, CRM irakasteko esperientziarekin 
- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion gradu-titulua edo 
beste baliokideren bat, CRM irakasteko esperientziarekin 
-Bidaiari-kabinako tripulatzailea. 
Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak ezarritakoaren arabera 

1 urte  
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

 
 
MF2005_2  

 _ Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion gradu-titulua edo 
beste baliokideren bat. 
__ Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion gradu-titulua edo 
beste baliokideren bat. 
__ Bidaiari-kabinako tripulatzailea. 

__ Trenbideko tripulatzaile laguntzailea 

1 urte 3 urte 



  
 
MF0809_3 

 

  - Lizentziaduna ingeles filologian 
- Lizentziaduna itzulpengintza eta interpretazioan 
 - Honako prestakuntza osagarria duen beste edozein 
goi-mailako titulu: 
 - Hizkuntza-eskola ofizialetako gaitasun-ziurtagiri egokiak. 
  - Honako prestakuntza osagarria duen beste edozein goi-mailako titulu:  Dagokion hizkuntzaren alorreko 
lizentzia lortzeko ikasketa-zikloa egina izatea, 

ikasketa osagarriekin 

1 urte 
Ezinbestekoa 
akreditazioa 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketako eta hizkuntzetako ikasgela teknikoa 45 60 45 60    

Larrialdiko ebakuazioetarako simulagailua -- --- -- ---    

Igerilekua * 25 metro 25 metro    

Suteen aurka egiteko simulagailua. --- --- --- ---    

* Gune berezia da, eta ez du zertan ikastetxearen barnean egon. Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren arauak agintzen duenari begiratuta, itsasoan irakatsi daitezke igerilekuan irakasten direnak, baldin eta 

baldintza egokiak badaude. 

 


