
   

 

 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0210) ZERAMIKA-PRODUKTU KONFORMATUAK FABRIKATZEKO ERAGIKETEN ANTOLAKETA (1540/2011 ED, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Zeramika-produktu konformatuen fabrikazioa egitea, esmaltea eta orea prestatzeko, esmaltatzeko/apaintzeko eta egosteko makinen, ekipoen eta instalazioen prestaketa eta gidatzea gauzatuz eta 

koordinatuz, jasotako jarraibide teknikoen arabera, eta eragiketen kalitatea eta segurtasuna bermatuta.  

Maila Erreferentziako 

lanbide-kualifikazioa 
Konpetentzia-unitateak Dagozkion lanbideak eta lanpostuak 

2 

VIC207_2: ZERAMIKA-PRODUKTU 
KONFORMATUAK FABRIKATZEKO 
ERAGIKETAK 
 
(1228/2006 ED, urriaren 27koa) 

UC0657_2 Zeramika-oreak fabrikatzea. 

 Lehengaiak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontrolatzeko arduraduna. 
 3209.1090 Oreak ehotzeko arduraduna. 
 3209.1090 Automatizazio-arduraduna industria zeramikoan. 
 Oreen ataleko arduraduna. 
 Kolatu-lineako arduraduna. 
 Estrusio-lineako arduraduna. 
 Platerak moldekatzeko makinaren gidaria. 
 3209.1072 Esmaltatze-lineako arduraduna. 
 Apaintze-lineako arduraduna. 
 Esmalte eta tindu zeramikoak prestatzeko atalaren arduraduna. 
 Egosketa erregulatzeko aginte automatikoak dituen labe jarraituen labegilea. 
 Labe jarraituen eta aginteen arduraduna. 
 Zeramika-instalazio txikietako prozesu-arduraduna. 
 Zeramika, portzelana eta lauza artezteko eta leuntzeko makinaren arduraduna. 
 Sailkapen- eta paketatze-arduraduna. 
 7616.1016 Zeramikaren eta portzelanaren esmaltatzaileak eta dekoratzaileak. 
 8191.1121 Zeramika, portzelana eta lauza egiteko labeko operadoreak. 
 8191.1079 Teilak eta adreiluak fabrikatzeko operadoreak. 
 8191.1068 Portzelana sanitarioa fabrikatzeko operadoreak. 
 8191.1057 Azulejuak eta zeramikazko estaldurak fabrikatzeko operadoreak. 
 8191.1080 Baxerak, etxeko gauzak eta apaingarriak fabrikatzeko operadoreak. 
 8191.1240 Zeramika, portzelana eta lauza leuntzeko makinako operadoreak. 
 8191.1187 Platerak biraketa-abiaduraz moldekatzeko makinako operadoreak. 
 8191.1217 Zeramikazko piezak egiteko prentsa-makinako operadoreak. 
 8191.1262 Portzelanazko eta zeramikazko piezen serieko egiaztatzaileak. 
 8191.1228 Buztina prestatzeko makinako operadoreak. 
 8191.1239 Esmalteak, bernizak eta beiraztatuak prestatzeko makinako operadoreak. 
 8191.1079 Teilak eta adreiluak fabrikatzeko operadoreak. 
 8191.1206 Zeramika-orea ehotzeko makinako operadoreak (zeramika-industria). 

 8191.1198 Zeramika-industriako esmalteak ehotzeko makinako operadoreak. 

UC0658_2 Zeramika-baldosak fabrikatzea. 

UC0659_2 
Eraikuntzarako buztin egosizko produktuak 
fabrikatzea. 

UC0660_2 
Portzelana sanitarioa eta etxerako, 
apaingarrietarako eta aplikazio teknikoetarako 
zeramika-artikuluak fabrikatzea. 

UC0661_2 
Esmalte zeramikoak prestatzea barbotina eta 
tindu beiraztagarriak erabilita. 



  

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0657_2 Fritakin zeramikoen fabrikazioa. 50   50 10 

MF0658_2 Baldosa zeramikoen fabrikazioa. 120 

UF1415 Konformazio- eta lehortze-eragiketak baldosa zeramikoen fabrikazioan. 40 10 

UF1416 Esmaltatze- eta apaintze-eragiketak baldosa zeramikoen fabrikazioan. 40 10 

UF1417 Egosketako, akabera mekanikoko, sailkapeneko eta paketatzeko eragiketak baldosa zeramikoen 
fabrikazioan. 

40 10 

MP0659_2 
Eraikuntzarako buztin egosizko produktuen 
fabrikazioa. 

60   60 10 

MP0660_2 
Portzelana sanitarioa eta etxerako, 
apaingarrietarako eta aplikazio teknikoetarako 
zeramika-artikuluen fabrikazioa. 

120 

UF1418 
Konformazio- eta lehortze-eragiketak portzelana sanitarioa eta etxerako, apaingarrietarako eta aplikazio 
teknikoetarako zeramika-artikuluen fabrikazioan. 

40 10 

UF1419 Esmaltatze- eta apaintze-eragiketak portzelana sanitarioa eta etxerako, apaingarrietarako eta aplikazio 
teknikoetarako zeramika-artikuluen fabrikazioan. 

40 10 

UF1420 Egosketa-, sailkapen- eta eta paketatze-eragiketak portzelana sanitarioa eta etxerako, apaingarrietarako 
eta aplikazio teknikoetarako zeramika-artikuluen fabrikazioan. 

40 10 

MP0661_2 
Esmalteak zeramikoen prestaketa barbotina eta 
tindu beiraztagarriak erabilita. 

50   50 10 

MP0302 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 480 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Prestatzaileen baldintzak 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazio
arekin 

Akreditazior
ik gabe 

MF0657_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 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. 

  

 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 

MF0658_2 

UF1415  

1 urte 3 urte UF1416 UF1415 gainditua izan behar du 

UF1417 UF1416 gainditua izan behar du 

MP0659_2   1 urte 3 urte 

MP0660_2 

UF1418  

1 urte 3 urte UF1419 UF1418 gainditua izan behar du 

UF1420 UF1419 gainditua izan behar du 

MP0661_2   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    

Zeramika-produktu konformatuen fabrikazio-eragiketetarako 
entsegu-laborategia 

60 60    

Zeramika fabrikatzeko instalazioa (+) 500 500    

(+) Gune honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 

 


