GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK
Lanbide-eremua: Aeronautika

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(TMVO0112) BIDAIARIAK, TRIPULAZIOA, AIREONTZIAK ETA MERKANTZIAK ARTATZEKO LAN OSAGARRIAK AIREPORTUETAN (992/2013 ED)

Gaitasun orokorra: Aireportuetan bidaiariei arreta emateko eta ekipajeak eta merkantziak tratatzeko lan osagarriak egitea, laguntza ematea arrapalan dauden aireontziei, eta, hori guztia egiteko, eskatutako kalitatea betetzea,
desgaitasunak dituzten pertsonen beharrizanak asetzea, indarreko arauak betetzea, irisgarritasun unibertsaleko printzipioak barneratzea, lan egiteko segurtasun-neurriak betetzea eta laneko eta ingurumeneko arriskuak
prebenitzeko plangintza betetzea.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Gaitasun-atalak

UC2209_1
UC2210_1

1

TMV657_1 BIDAIARI, TRIPULAZIO,
AIREONTZI ETA MERKANTZIAK
ARTATZEKO LAN OSAGARRIAK
AIREPORTUETAN (1788/2011 EDa,
abenduaren 16koa)

UC2211_1

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

Bidaiariei artatzeko lan osagarriak egitea aireportuetan.



Ekipajeekin laguntzeko lan osagarriak egitea aireportuetan



Merkantziekin laguntzeko lan osagarriak egitea aire-garraiorako
karga-terminaletan.












UC2212_1



Aireontziari laguntzeko lan osagarriak egitea.






9811.1033 Trenbideko, aireko edo errepideko garraioan
zamalanetan laguntzeko langileak.
Karga (salgaiak eta posta) erabiltzen laguntzeko agentea.
Aireportuan kargarekin laguntzeko agentea.
9432.1014 Ekipajelariak.
8333.1015 Orga jasotzaileetako operadoreak, oro har.
Arrapalako laguntzailea.
Arrapalan erabiltzen laguntzeko agentea.
Arrapalan bidaiariei laguntzeko agentea.
Zerbitzu osagarrietako agente orokorra.
Aireportuko arrapalan laguntzeko agentea.
Aireportuko arrapalan bidaiariei laguntzeko agentea.
Zerbitzu osagarrietako agentea.
Mugikortasun mugatuko bidaiariak (MMB) laguntzeko agentea.
Mugikortasun mugatuko bidaiariak (MMB) laguntzeko
aireportuko agentea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF2209_1

Bidaiariei laguntzeko lan osagarriak aireportuetan.

80

MF2210_1

Ekipajeekin laguntzen lan osagarriak aireportuetan.

90

MF2211_1

Merkantziekin laguntzeko lan osagarriak aire-garraioko
terminaletan.

90

MF2212_1

Aireontziei laguntzeko lan osagarriak.

140

MP0534

Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua.

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupena
Orduak
80

UF2543

Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa aireportuetako ekipajeekin eta merkantziekin laguntzeko lan osagarrietan.

40

UF2544

Ekipajeak erabiltzea aireportuetako terminaletan.

50

UF2543

Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa aireportuetako ekipajeekin eta merkantziekin laguntzeko lan osagarrietan.

40

UF2544

Merkantziak erabiltzea aireportuetako karga-terminaletan.

50

UF2546

Aireontzietarako zamalanekin laguntzeko lan osagarriak.

80

UF2547

Aireontziari lurrean laguntzeko lan osagarriak.

60

120
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen osoa

120
520

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

MF2209_1
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Goi-mailako teknikaria edo titulazio baliokidea, lanbide-arlo
horretakoa.

MF2210_1
Ez dago sartzeko baldintzarik.
MF2211_1
MF2212_1

Azalera (m2)
15 ikasle

Azalera (m2)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Ekipajeak eta merkantziak hartu, biltegiratu eta mugitzeko
lanak egiteko nabea.

100

100

Trafikoari itxitako zirkuitua, aireportuetan ibilgailuak gidatu
eta maniobra eta joan-etorri ohikoak egiteko.

250

250

PRESTAKUNTZA GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Eskatzen den lanbideesperientzia
Akreditazioa Akreditaziori
rekin
k gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

