
   

 

 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza 

 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0653_2 Fritakin zeramikoen fabrikazioa. 80   80 20 

MF0654_2 Pigmentu zeramikoen fabrikazioa. 80   80 20 

MF0655_2: 
Esmalteak zeramikoen fabrikazioa granilla, engobe, 
pellet eta hauts mikronizatuak erabilita. 

50   50 10 

MF0656_2 
Esmalteak eta engobe zeramikoen prestaketa 
barbotina eta tindu beiraztagarriak erabilita. 

50   50 10 

MP0301 Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 300 60 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0110) FRITAKIN, ESMALTE ETA PIGMENTU ZERAMIKOAK FABRIKATZEKO ERAGIKETAK (1540/2011 ED, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Fritakinak, esmalteak eta pigmentu zeramikoak fabrikatzea, makinen, ekipoen eta instalazioen prestaketa eta gidatzea gauzatuz eta koordin atuz, jasotako jarraibide teknikoen arabera, eta eragiketen 

kalitatea eta segurtasuna bermatuta. 

Maila Erreferentziako 
lanbide-kualifikazioa: 

Konpetentzia-unitateak Dagozkion lanbideak eta lanpostuak 

2 

VIC206_2: FRITAKINAK, 
ESMALTEAK ETA PIGMENTU 
ZERAMIKOAK FABRIKATZEKO 
ERAGIKETAK. 
 
(1228/2006 ED, urriaren 27koa) 

UC0653_2 Fritakin zeramikoak fabrikatzea. 
 Esmalteen prestaketako saileko arduraduna. 
 Fritakinen prestaketako saileko arduraduna. 
 Fritakinak dosifikatzeko, nahasteko eta urtzeko instalazioen gidaria. 
 Pigmentuen prestaketako saileko arduraduna. 
 Esmalte eta tindu zeramikoen prestaketako saileko arduraduna. 
 3209.1072 Esmaltatze-lineako arduraduna zeramika-industrian. 

UC0654_2 Pigmentu zeramikoak fabrikatzea. 

UC0655_2 
Esmalte zeramikoak fabrikatzea granilla, 
engobe, pellet eta hauts mikronizatuak erabilita. 

UC0656_2 
Esmalte eta engobe zeramikoak prestatzea 
barbotina eta tindu beiraztagarriak erabilita. 



  

 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazio
arekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0653_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatuaren titulua edukitzea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Familia eta lanbide-esparru 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 urte baino gehiagokoentzako 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. 

  

 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 goi-mailako teknikaria. 

 Beira eta zeramikaren lanbide-arloko Zeramikagintzaren lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0654_2   1 urte 3 urte 

MF0655_2:   1 urte 3 urte 

MF0648_1  
 

1 urte 3 urte 

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    

Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoak 
fabrikatzeko entsegu-laborategia 

60 60    

Zeramika fabrikatzeko instalazioa (1) 500 500    

(1) Gune honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 

 


