
   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

ordu-aldea 

MF0646_1 
Eragiketak zeramika-pastak prestatzeko ekipamendu 
automatikoekin 

90  
 

90 20 

MF0647_1 
Eragiketak zeramika-fritakin, -pigmentu eta -beiradurak 
eta engalbak prestatzeko ekipamendu automatikoekin 

90   90 20 

MF0648_1 
Eragiketak zeramika-produktu konformatuak 
fabrikatzeko ekipamendu automatikoekin 

100 

UF1075 Zeramika-produktuak ekipamendu automatikoekin konformatzeko eragiketak 40 10 

UF1076 Zeramika-produktuak ekipamendu automatikoekin esmaltatzeko eta dekoratzeko eragiketak 30 10 

UF1077 Zeramika-produktuak ekipamendu automatikoekin egosteko eta akabatzeko eragiketak 30 10 

MP0222 Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 360 70 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0109) OINARRIZKO ERAGIKETAK EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN ZERAMIKA-INSTALAZIOAN (714/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Ekipamendu eta makina automatikoak gidatzeko eragiketak egitea zeramikako pasta, fritakin, pigmentu, esmalte eta produktu konformatuak fabrikatzeko, emandako jarraibide teknikoei jarraikiz eta eragiket en 

kalitatea eta segurtasuna bermatuz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

1 

VIC204_1: OINARRIZKO 
ERAGIKETAK EKIPAMENDU 
AUTOMATIKOEKIN ZERAMIKA-
INSTALAZIOETAN  
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 

UC0646_1 
 

Zeramika-pastak prestatzeko ekipamendu 
automatikoekin jardutea. 

 Larrain eta aletegietako langilea. Errotaria.  

 Atomizagailuko langilea. Pikortatuetako langilea.  

 Urtzeko lineako langilea.  

 Estrusio-lineako langilea. Prentsista.  

 Trokelgintzako langilea.  

 Terrailarekin edo arrabola bidez kalibratzeko makinaren gidaria.  

 8191.1206 Platerak moldekatzeko makinako langilea  

 7616.1016 Esmaltaketa-lineako langilea   

 7616.1016 Dekorazio-lineako langilea  

 8191.1121 Produktu konformatuko labeko langilea  

 Zeramika, portzelana eta loza mozteko, artezteko eta leuntzeko makinako langilea.   

 8191.1262 Sailkatzailea  

 Zeramika-fritakin eta -esmalteak fabrikatzeko industrietan lehengaiak dosifikatzeko eta 
homogeneizatzeko langilea.   

 Zeramika-pigmentuak fabrikatzeko industrietan lehengaiak dosifikatzeko eta homogeneizatzeko 
langilea.  

 Fritatzeko labeetako langilea. Pigmentuak kiskaltzeko labeetako langilea.  

 Esmalte-konposizioak loteetan prestatzeko langilea. Tinta-prestatzailea. 

UC0647_1 

 

Zeramika-fritakin, -pigmentu eta -beiradurak eta 
engalbak prestatzeko ekipamendu 
automatikoekin jardutea 

UC0648_1 
Zeramika-produktu konformatuak fabrikatzeko 
ekipamendu automatikoekin jardutea 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

Akreditazio
arekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0646_1 

Ez dago sartzeko baldintzarik. 

  

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

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

 Beira eta zeramikaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria  

 Beira eta Zeramikaren lanbide-arloko zeramikagintza industrialaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak 

 

1 urte 

 

 

 

3 urte 

 

 

MF0647_1   1 urte 

 

 

3 urte 

 

 

MF0648_1 

UF1075  

1 urte 

 

3 urte 

 

 

UF1076 
UF1075 gainditua 
izan behar du 

UF1077 
UF1076 gainditua 
izan behar du 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Instalazio zeramikoetan ekipamendu automatikoekin egiten 
diren oinarrizko eragiketen saiakuntza-laborategia 

60 60    

Zeramika-fabrikazioko instalazioa(1) 500 500    

(1) Instalazio honek ez dute zentroan egon behar nahitaez. 

 


