
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Nautika 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVU0111) PINTURA, KONPONKETAK, ETA ZUNTZEZ INDARTUTAKO PLASTIKOZKO ELEMENTUAK ERAIKITZEA KIROL-ONTZIETAN ETA 
LAKETONTZIETAN (626/2013 ED, abuztuaren 2koa) 

Gaitasun orokorra: Kirol-ontzietako eta laketontzietako gainazalak babestea, prestatzea eta margotzea, eta zuntzez indartutako plastikozko elementuen mantentze-eragiketak egitea, enpresak ezarritako kalitate-irizpideak 

aplikatuz eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko planak betez. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

TMV557_2 
PINTURA, KONPONKETAK, ETA 
ZUNTZEZ INDARTUTAKO 
PLASTIKOZKO ELEMENTUAK 
ERAIKITZEA KIROL-ONTZIETAN 
ETA LAKETONTZIETAN  
(562/2011 ED, apirilaren 20koa) 

UC1841_2 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzea eta babestea. - 7232.1043 Ontzietako egitura metalikoen eta kroskoen pintorea. 

- 7232.1010 Zurezko altzarien bernizatzaile lakatzailea. 

- 7232.1010 Zurezko artisautza-produktuen bernizatzaile lakatzailea. 

- Kirol-ontzien eta laketontzien pintorea. 

- Zuntzez indartutako plastikozko osagaien elementuen mantentze-lanetako 

espezialista. 

- Zuntzez indartutako plastikozko osagaien elementuen fabrikazio-prozesuetako 

espezialista. 

UC1842_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien urgaineko aldearen, ontzigainaren, 
gainegituraren eta mastadiaren akabera-lanak egitea. 

UC1843_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako plastikozko 
elementuak konpontzea. 

UC1844_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako plastikozko 
piezak eta egiturak eraikitzea, egokitzea eta muntatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF1841_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzea 
eta babestea. 100 

UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea. 40 

UF2290 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak prestatzeko eta babesteko eragiketak. 60 

MF1842_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien urgaineko aldearen, 
ontzigainaren, gainegituraren eta mastadiaren 
akabera-lanak. 

160 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan. 30 

UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea. 40 

UF2291 Kirol-ontzien eta laketontzien urgaineko aldearen akabera-eragiketak. 90 

MF1843_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako 
plastikozko elementuak konpontzea. 

130 
UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea. 40 

UF2292 Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako plastikozko elementuak konpontzeko eragiketak. 90 

MF1844_2 
Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako 
plastikozko piezak eta egiturak eraikitzea, 
egokitzea eta muntatzea. 

130 

UF2091 Ontzia eta itsas ingurunea prestatzea. 40 

UF2293 
Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako plastikozko piezak eta egiturak eraikitzea, egokitzea eta 
muntatzea. 

90 

MP0474 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua. 80 
  

80 

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 480 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin Akreditazio gabe 

MF1841_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

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

– 25 urtetik gorakoentzako eta/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. 

UF2091  

 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 goi-mailako 
teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-
lanen lanbide-arloko Elektromekanikaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

UF2290 UF2091 gainditua izan behar du 

MF1842_2 

UF0917  

1 urte 3 urte UF2091  

UF2291 UF2091 gainditua izan behar du 

MF1843_2 

UF2091  
1 urte 3 urte 

UF2292 UF2091 gainditua izan behar du 

MF1844_2 

UF2091  

1 urte 3 urte 

UF2293 UF2091 gainditua izan behar du 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna  

PRESTAKUNTZA-GUNEA 

Azalera 
(m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 

 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

 

Kudeaketa-gela  45 60 
 

  

Pintura-tailerra 180 300 
 

  

Zuntz-tailerra 180 300 
 

  

Ontzietarako gainazal espezifikoa* --- --- 
 

  

* Kanpoko gune berezi honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 


