
   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Zeramikagintza 

 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF0148_2 

Zeramika-materialen eta -produktuen karakterizatze- eta 
kontrol-entseguak 

egitea 

140 

UF2050 Datu-kontrolerako eta -adierazpenerako planen interpretazioa 50 

UF2051 Zeramika-materialen eta -prozesuen kontrolerako entseguak. 90 

MF0149_2 Zeramikari buruzko araudia 120 

UF2052 Zeramika-produktuen entsegu normalizatuak. 90 

UF2053 Txostenak egitea eta kontrol-datuak erregistratzea eta artxibatzea. 30 

MF0150_2 Produktuak garatzeko probak eta entseguak egitea 220 

UF2054 Oreak garatzeko entseguak 70 

UF2055 Produktu konformatuak garatzeko entseguak 70 

UF2056 Fritakinak, esmalteak, pigmentuak eta tinduak garatzeko entseguak 80 

MP0433 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua. 40   40 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 520 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICF0411) MATERIALEN, PROZESUEN ETA PRODUKTUEN KONTROLA ZERAMIKA-LABORATEGIAN (1775/2011 ED, abenduaren 2koa) 

GAITASUN OROKORRA: Lehengaien, prozesuen eta amaitutako produktuen karakterizatze- eta kontrol-entseguak eta produktuak garatzeko entseguak egitea, jasotako jarraibide teknikoen arabera, eta eragiketen kalitatea eta 

segurtasuna bermatuta. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-kualifikazioa 
Konpetentzia-unitateak Dagozkion lanbideak eta lanpostuak 

2 

VIC054_2 MATERIALEN, PROZESUEN 
ETA PRODUKTUEN KONTROLA 
ZERAMIKA-LABORATEGIAN 
(295/2004 ED, otsailaren 20koa) 

UC0148_2 
Zeramika-materialen eta -prozesuen entseguak 
egitea • Laborategiko laguntzailea zeramika-industrietan. 

• Garapen-laborategiko laguntzailea. 

• Proba-lineako operadorea. 

• 30730012 Kalitate-kontroleko teknikaria. 

UC0149_2 
Zeramika-produktuen kontrol-entsegu 
normalizatuak egitea 

UC0150_2 Produktuak garatzeko entseguak egitea 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-

esperientzia 

Akreditazi

oarekin 

Akreditaz

io gabe 

MF0148_2 Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu titulua izatea. 
 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
 Familia eta lanbide-esparru bereko 1. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 

 Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo 
erdi-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. 

 

UF2050  

• 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 

UF2051 
UF2050 gainditua 
izan behar da 

MF0149_2 

UF2052  
• 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 

UF2053 
UF2052 gainditua 
izan behar da 

MF0150_2 

UF2054  
• 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 UF2055  

UF2056  

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-materialen eta -produktuen 
kontrol-entseguetarako laborategiak 

60 60    

Zeramika fabrikatzeko instalazioa* 500 500    

* Gune honek ez du zertan ikastetxearen barnean egon 


