
   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza  

 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF0155_3 Zeramika-oreen garapena. 220 

UF1956 Zeramika-oreetarako lehengaiak. 80 

UF1957 Zeramika-orezko konposizioak. 60 

UF1958 Zeramika-oreen garapen-probak. 80 

MF0156_3 Fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikoen garapena. 250 

UF1959 Fritakin zeramikoen garapena. 90 

UF1960 Esmalte zeramikoen garapena. 90 

UF1961 Pigmentu zeramikoen garapena. 70 

MF0415 Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 40   40 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 510 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0311) ZERAMIKAZKO KONPOSIZIOEN GARAPENA (1775/2011 ED, abenduaren 2koa) 

GAITASUN OROKORRA: Zeramika-oreen, esmalte zeramikoen eta pigmentu zeramikoen konposizioak garatzea, produktuei eta prozesuari buruzko zehaztapen teknikoei jarraikiz, eta bezeroari edo erabiltzaileari enpleguaren 

eta kontingentziak konpontzearen gaineko aholkularitza ematea. 

Maila Erreferentziako 
lanbide-kualifikazioa 

Konpetentzia-unitateak Dagozkion lanbideak eta lanpostuak 

3 

VIC056_3 ZERAMIKAZKO 

 KONPOSIZIOEN GARAPENA 

(295/2004 ED, otsailaren 20koa) 

UC0155_3 Orezko konposizioak proposatzea eta garatzea. 

• Produktu-ikerketarako eta -garapenerako laborategiko teknikaria. 

• Laguntza teknikoko saltzailea. 

UC0156_3 
Fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikozko 
konposizioak proposatzea eta garatzea 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Prestatzaileen baldintzak: 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den 

lanbide-esperientzia 

MF0155_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. 

 

UF1956  

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

3 urte UF1957 UF1956 gainditua izan behar da 

UF1958 UF1957 gainditua izan behar da 

MF0156_3 

UF1959  

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

3 urte UF1960 UF1959 gainditua izan behar da 

UF1961 UF1960 gainditua izan behar da 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Zeramika-produktuen garapenerako entsegu-laborategia. 120 120    

Zeramika fabrikatzeko instalazioa* 500 500    

* Gune honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 


