
   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Beira industriala 

 

 
 
 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF0669_3  Nahastura beiraztagarrien fusioa antolatzea eta kudeatzea.  70 
  70 

MF0670_3 Beira urtuzko konformatua antolatzea eta kudeatzea.  90   90 

MF0671_3  Fidagarritasuna eta kontrol-sistemak beirazko produktuen 
fabrikazioan.  

60 
  60 

MF0664_3   Ekoizpenaren programazioa prozesu-industrietan.  60   60 

MF0665_3   Kalitatearen kudeaketa eta ingurumen-kontrola prozesu-
industrietan.  

90   90 

MP0528 lanez kanpoko praktika profesionalen modulua.  80   80 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 450 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(VICI0312) BEIRAZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA ANTOLATZEA (993/2013 EDa, abenduaren 13koa) 

GAITASUN OROKORRA: Urtutako masarekin fabrikatutako beirazko produktuak antolatzea eta kudeatzea, bai eta kalitatearen kudeaketa eta ingurumen-kontrola ere, ekoizpenaren planifikazioaren eta kalitatearen arduradunek 

emandako jarraibide teknikoei jarraituz eta eskatutako kalitatearekin, aurreikusitako denboran eta ezarritako segurtasun- eta ingurumen-baldintzetan gauzatzen dela egiaztatuz. 

Maila Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 

VIC210_3  BEIRAZKO 

PRODUKTUEN 

FABRIKAZIOA 

ANTOLATZEA. 

 

 (1228/2006 EDa, urriaren 

27koa) 

UC0669_3 
Nahastura beiraztagarrien dosifikazioa, homogeneizazioa eta 
fusioa antolatzea eta kudeatzea. 

 Beirazko produktuak fabrikatzen dituzten industrietako 
ekoizpenaren programazioan eta kontrolean teknikaria. 

  Ingurumen-kontrolaren eremuan, beirazko produktuak 
fabrikatzen diren industrietan teknikaria. 

 Kalitatearen kudeaketaren eremuan, beirazko produktuak 
eraldatzen diren industrietan teknikaria. 

UC0670_3 Beira urtuzko konformatua antolatzea eta kudeatzea. 

UC0671_3 Beirazko produktuen fabrikazio-prozesuak kontrolatzea. 

UC0664_3 
Prozesu-industrietako ekoizpenaren programazioan parte 
hartzea. 

UC0665_3 
Prozesu-industrietako kalitatearen kudeaketaren eta 
ingurumen-kontrolaren sistemen elaborazioan eta mantenu-
lanetan parte hartzea. 



   
 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Beira industriala 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den lanbide-

esperientzia: 

MF0669_3 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 Batxilergoko titulua edukitzea. 
 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 

edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 

baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 

1 urte 

MF0670_3 1 urte 

MF0671_3 1 urte 

MF0664_3 1 urte 

MF0665_3 1 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

 PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Beirazko produktuen fabrikazioaren saiakuntzen 
laborategia. 

60 100    

Beirazko produktuen fabrikazioaren lantegia. 200 330    



                                

 

 


