
   

 

 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Beira industriala  
 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
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Eraikuntzako eta automobilgintzako leihoetarako 
beirazko produktuak kontrolatzeko saiakuntzak egitea. 

 
 

140 
UF2477 

Eraikuntzako leihoetarako beirazko produktuak kontrolatzeko saiakuntzak egitea.  
construcción 

 
70 

UF2478 
Eraikuntzako leihoetarako beirazko produktuak kontrolatzeko saiakuntzak egitea.  
automoción  

70 

MF2054_2 

Aplikazio teknikoetarako, argiztapenerako, 
ontzigintzarako eta etxerako beirazko produktuak 
kontrolatzeko saiakuntzak egitea. 

 

150 

UF2479 Aplikazio teknikoetarako beirazko produktuak kontrolatzeko saiakuntzak egitea. 80 

UF2480 Beira kofadunezko produktu, laborategiko beira eta farmazia-erabilerako beiraren kalitatea kontrolatzeko 
saiakuntzak.  70 

MF2055_2 
Beirazko produktuak kontrolatzeko laborategia 
antolatzea. 

70   70 

MP0512 
Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua. 

 
80   80 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 440 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICI0112) KALITATE-SAIAKUNTZAK BEIRAGINTZAN (993/2013 EDa, abenduaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Beirazko produktuak fabrikatzeko eta eraldatzeko industrietan, hornigaiak, amaitutako produktuak eta sortze-prozesuan dauden produktuak bereizteko eta kontrolatzeko saiakuntzak egitea. 

 

Maila Erreferentziako 

 lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak  Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 
VIC621_2 KALITATE-SAIAKUNTZAK 
BEIRAGINTZAN  
(1038/2011 EDa, uztailaren 15ekoa) 

UC2053_2  Eraikuntzako eta automobilgintzako leihoetarako 
beirazko produktuak kontrolatzeko saiakuntzak 
egitea. 

 3160.1115 Beiragintzan kalitate-kontrolean teknikariak.  

  Laborategiko laguntzaileak beiragintzan.  
 

UC2054_2  Aplikazio teknikoetarako, argiztapenerako, 
ontzigintzarako eta etxerako beirazko produktuak 
kontrolatzeko saiakuntzak egitea. 

UC2055_2 Beirazko produktuak kontrolatzeko tresneria 
prestatzea eta materialez hornitzea. 



  

 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia: 

Akreditazio
arekin 

Akreditazio 
gabe 
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Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta -eremu 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 urtetik gorakoentzako 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.  

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

 Beira eta zeramikaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria.  

 Beira eta zeramikaren lanbide-arloko zeramika industrialaren 
fabrikazioaren lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte  3 urte 
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  1 urte 3 urte 

MF2055_2 

 

 

 

 

 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 CERTIFICADO 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

  

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Kalitate-saiakuntzen laborategiak beiragintzan 250 250    

 


