
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Nautika 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF1994_3 

Kirol-ontzi eta laketontzien masteriaren eta 
sokateriaren mantentze-lanak antolatzea eta 
ikuskatzea. 
 

160 

UF2512 
Ontziaren eta itsas inguruneko lan-eremuaren prestaketa-lanak antolatzea eta 
 ikuskatzea. 

30 

UF2667 Kirol-ontzi eta laketontzien masteriaren eta sokateriaren konponketak diagnostikatzea eta ikuskatzea. 60 

UF2668 Kirol-ontzi eta laketontzien masteriaren eta sokateriaren mantentze-lanak eta doikuntzak.              40 

UF2515 Ingelesez komunikatzea, itsas araudi normalizatua baliatuta.    30 

MF1995_3. 

Kirol-ontzi eta laketontzien belak eta oihalezko 
elementu osagarriak egiteko eta mantentzeko 

lanak antolatzea eta ikuskatzea. 
 

170 

UF2512 
Ontziaren eta itsas inguruneko lan-eremuaren prestaketa-lanak antolatzea eta  
ikuskatzea. 

30 

UF2669 Kirol-ontzien eta laketontzien belak askatzeko eta armatzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea. 50 

UF2670 Kirol-ontzi eta laketontzietako belak mantentzeko, konpontzeko eta egiteko lanak antolatzea eta ikuskatzea.     50 

UF2671 
Kirol-ontzi eta laketontzietako oihalezko elementu osagarriak mantentzeko, konpontzeko eta egiteko lanak 
antolatzea eta ikuskatzea.  

   30 

UF2515 Ingelesez komunikatzea, itsas araudi normalizatua baliatuta.             30 

 

MF1993_3 

 
Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak 
kudeatzea. 
 

 

100 

UF0917 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan.     30 

UF2523. Itsasontzien mantentze-lanak kudeatzea.                 40 

UF2515 
Ingelesez komunikatzea, itsas araudi normalizatua baliatuta.  
 

30 

MP0556 Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua 40  40 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen osoa 380 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVU0412) KIROL-ONTZI ETA LAKETONTZIETAKO TRESNERIAREN MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA ETA IKUSKATZEA 
(992/2013 ED, abenduaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Kirol-ontzi eta laketontzietako masten, sardeen, sokateriaren, belen eta tresneriaren bestelako elementuen mantentze-lanak antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea, eta hori guztia kalitate-irizpideekin egitea, 

indarrean diren nazioko eta nazioarteko arauak betez, behar den unean ingelesez hitz eginez eta enpresak laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko dituen planak betez.  
 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

TMV604_3 KIROL-ONTZI ETA 
LAKETONTZIEN TRESNERIAREN 
MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA ETA  
IKUSKATZEA 
 (1789/2011 EDa, abenduaren 16koa)  
 

UC1994_3 
Kirol-ontzi eta laketontzien masteriaren eta sokateriaren  
mantentze-lanak antolatzea eta ikuskatzea.   Tresneriaren mantentze-lanetako lantegiaren burua.  

 Tresneriaren mantentze-lanetako lantegiaren arduraduna.  

 Belak eta oihalezko beste elementu batzuk egin eta 
mantentzeko lantegiaren burua.  

 Kirol-ontziak eta laketontziak tasatzeko peritua. 
 

UC1995_3 
Kirol-ontzi eta laketontzien belak eta oihalezko elementu osagarriak 
egiteko eta mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea.  

UC1993_3  Kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanak kudeatzea.  



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den lanbide-

esperientzia 

 
 
 
 
MF1994_3 
 

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

ziurtagiriren 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 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. 

UF2512  

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

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

1 urte 
UF2667 UF2512 gainditua izan behar du 

UF2668 UF2667 gainditua izan behar du 

UF2515  

 
 
 
MF1995_3 
 
 

UF2512  

1 urte 

UF2669 UF2512 gainditua izan behar du 

UF2670 UF2669 gainditua izan behar du 

UF2671 UF2670 gainditua izan behar du 

UF2515  

 
 
 
 
MF1993_3 
 
 

UF0917  

1 urte 

UF2523. UF0917 gainditua izan behar du 

UF2515  

  

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 

 

PRESTAKUNTZA GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Masteria eta sokateriako lantegia. 150 150    

Oihalen lantegia.  200 200    

Itsasontzietarako azalera berariazkoa* ----- -----    

 

 


