
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Nautika 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVU0110) KIROL-ONTZIEN ETA LAKETONTZIEN SISTEMAK ETA EKIPOAK MANTENTZEKO ERAGIKETA LAGUNGARRIAK 
(1539/2011 ED, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Kirol-ontzien, laketontzien eta beste zerbitzu edo eginkizun batzuetarako eta luzera mugatuko ontzien propultsio-plantaren, sistema mekaniko, elektriko eta elektronikoen, eta aparailuen mantentze-lanen 

eragiketa lagungarriak egitea, jasotako aginduei jarraikiz eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

1 

TMV453_1 KIROL-ONTZIEN ETA 
LAKETONTZIEN SISTEMAK ETA EKIPOAK 
MANTENTZEKO ERAGIKETA 
LAGUNGARRIAK  
(1225/2010 ED, urriaren 1ekoa) 

UC0620_1 Oinarrizko mekanizazio-eragiketak egitea. 
 Ontzien sistema mekanikoen 

mantentze-lanen laguntzailea. 
 Ontzien sistema elektriko eta 

elektronikoen mantentze-lanen 
laguntzailea. 

 Ontzien aparailuen mantentze-lanen 
laguntzailea. 

UC1458_1 
Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta ekipo 
osagarriak mantentzeko eragiketa lagungarriak egitea. 

UC1459_1 
Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko eta elektronikoak 
mantentzeko eragiketa lagungarriak egitea. 

UC1460_1 
Kirol-ontzien eta laketontzien aparailuak mantentzeko eragiketa 
lagungarriak egitea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0620_1 Oinarrizko mekanizazioa. 90   90 30 

MF1458_1 

Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-
plantaren, makinen eta ekipo osagarrien 
oinarrizko mantentze-lanak. 

120 

UF1601 Lan-eremua prestatzeko, arriskuak prebenitzeko eta ontzian jarduteko oinarrizko prozedurak.  
30 20 

UF1602 Propultsio-plantaren eta ontziko sistema lagungarrien oinarrizko mantentze-lanak egiteko 
prozedurak. 

90 30 

MF1459_1 Ibilgailuen oinarrizko elektrizitate-teknikak. 100 

UF1601 Lan-eremua prestatzeko, arriskuak prebenitzeko eta ontzian jarduteko oinarrizko prozedurak. 30 20 

UF1603 Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko eta elektronikoen oinarrizko mantentze-lanak 
egiteko prozedurak. 

70 30 

MF1460_1 
Kirol-ontzien eta laketontzien aparailuen 
oinarrizko mantentze-lanak. 

100 
UF1601 Lan-eremua prestatzeko, arriskuak prebenitzeko eta ontzian jarduteko oinarrizko prozedurak. 30 20 

UF1604 Kirol-ontzien eta laketontzien aparailuen oinarrizko mantentze-lanak egiteko prozedurak. 70 30 

MP0345 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 40   40 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  390 140 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0620_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

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

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko teknikaria eta 
goi-mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF1458_1 

UF1601  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

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

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko teknikaria eta 
goi-mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko Nautikaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

UF1602 UF1601 gainditua izan behar du 

MF1459_1 

UF1601  
 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 

beste baliokideren bat. 

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

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko edo Itsasoaren 
eta arrantzaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko Nautikaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak. 

 Itsasoaren eta arrantzaren lanbide-arloko lanbide-esparruko Arrantzaren 
eta nabigazioaren lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak. 

1 urte 3 urte 
UF1603 UF1601 gainditua izan behar du 

MF1460_1 

UF1601  

1 urte 3 urte 
UF1604 

UF1601 gainditua izan behar du 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60 
   

Makina- eta mekanizazio-tailerra 180 300 
   

Elektrizitate-, elektronika- eta informatika-tailerra 60 90 
   

Gartzia- eta bela-tailerra 120 200 
   



  
 


