
   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza 

 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF0662_3 
Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikazioaren 
kudeaketa eta antolaketa. 

100 

UF1949 Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikazioaren antolaketa eta kudeaketa 50 

UF1950 Esmalte zeramikoen fabrikazioaren antolaketa eta kudeaketa 50 

MF0663_3 
Fidagarritasuna eta kontrol-sistemak fritakin, pigmentu eta 
esmalte zeramikoen fabrikazioan. 

80 
 

 80 

MF0664_3 Prozesu-industrietako ekoizpenaren programazioa. 60   60 

MF0665_3 
Prozesu-industrietako kalitate-kudeaketa eta ingurumen-
kudeaketa. 

90 
 

 80 

MP0412 Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40   40 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 370 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0111) FRITAKIN, ESMALTE ETA PIGMENTU ZERAMIKOEN FABRIKAZIOAREN ANTOLAKETA (1775/2011 ED, abenduaren 2koa) 

GAITASUN OROKORRA: Fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikoen fabrikazioa eta kalitate-kudeaketa eta ingurumen-kudeaketa antolatzea eta kudeatzea, ekoizpenaren plangintzaren eta kalitatearen arduradunek emandako 

jarraibide teknikoei jarraikiz, eskatutako kalitatearekin eta aurreikusitako epearen barnean egiten dela bermatuta, eta ezarr itako segurtasun- eta ingurumen-baldintzak beteta. 

Maila Erreferentziako 
lanbide-kualifikazioa 

Konpetentzia-unitateak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

VIC208_3 FRITAKIN, ESMALTE 
ETA PIGMENTU ZERAMIKOEN 
FABRIKAZIOAREN ANTOLAKETA 
(1228/2006 ED, urriaren 27koa) 

UC0662_3 
Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikazioa 
kudeatzea eta antolatzea. • Ekoizpenaren programazioko eta kontroleko teknikaria 

pigmentu eta esmalte zeramikoen industrietan. 
• Kalitate-kudeaketako teknikaria pigmentu eta esmalte 
zeramikoen industrietan. 
• Kalitate-kudeaketako laborategi-teknikaria pigmentu 
eta esmalte zeramikoen industrietan. 
• Pigmentu eta esmalte zeramikoen industrietako teknikaria 
ingurumen-kudeaketako sailean. 

UC0663_3 
Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikazio-
prozesuak kontrolatzea. 

UC0664_3 
Prozesu-industrietako ekoizpenaren programazioan parte 
hartzea. 

UC0665_3 
Prozesu-industrietako kalitate-kudeaketarako eta ingurumen-
kudeaketarako sistemak sortzeko eta mantentzeko 
eginkizunean parte hartzea. 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den 

lanbide-

esperientzia 

MF0662_3 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 Batxilergoko titulua edukitzea. 
 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Familia eta lanbide-esparru bereko 2. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 

 Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak 
unibertsitatera sartzeko proba 
gaindituta edukitzea 

 Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den araudiaren 
arabera. 

 

UF1949  
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

UF1950 
UF1949 
gainditu behar 
da 

MF0663_3   

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF0664_3   

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF0665_3  

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

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

2 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 * 500 500    

* Gune honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 


