
   

 

 

 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

Lanbide-eremua: Beira industriala  
 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF0151_2 Beirazko produktuen fusio- eta konformazio-eragiketak  160 UF2539 Beira urtzeko eragiketak  80 

UF2540  Beira konformatzeko eragiketak  80 

MF0152_2 Beiraren tenplaketa, kurbaketa eta ijezketa industriala  160 UF2541  Beiraren epeltze eta kurbatze industriala  80 

UF2542   Beiraren xaflaztatze industriala  80 

MF0153_2  Beira jartze bikoitza  90   90 

MF0154_2 Beirazko produktuen gaineko gainazaleko 
tratamenduak  

90   90 

MP0533  Lanez kanpoko praktika profesionalen modulua  80   80 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 580 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

                    (VICI0412) BEIRA FABRIKATU ETA ERALDATZEKO OPERAZIOAK LINEA AUTOMATIKOAN (993/2013 EDa, abenduaren 13koa) 

Gaitasun orokorra: Beirazko produktuak fabrikatu eta eraldatzeko operazioak linea automatikoan egitea, eta tresneriak eta instalazioak egokitzea, martxan jartzea eta geratzea, ezarritako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-

baldintzen arabera.  

 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

 
VIC055_2 Beira fabrikatzeko eta 
transformatzeko linea automatikoko 
eragiketak  
 
(295/2004 EDa, otsailaren 20koa)  

 

 
UC0151_2 

Beiraren fusio eta konformazio automatikoa egitea.   Beira, zeramika eta parekatuak lortzeko, eraldatzeko eta manipulatzeko instalazioetako operadoreak.  
la cerámica y asimilados.  

 Beira lauaren egoslea/flotatzailea  

 Beira laua mozten eta enbalatzen duen operadorea.  

 Beiraren konformazio automatikoaren makinen operadorea.  

 Beira hutsaren egoslea.  

 Eraikuntzan erabiltzeko beira lauaren eraldatzailea.  

 Automoziorako beira lauaren eraldatzailea.  

 Serigrafia-laborategiko teknikaria.  

 Beira eta zeramika instalantzen dituzten bestelako operadoreak.  

 Dosifikazioaren eta fusioaren operadorea.  

 Gainazaleko tratamenduen aplikatzailea. 
 

 
UC0152_2  

Beira tenplatuak, kurbatuak edo ijeztuak egitea.  

 
UC0153_2 

Beira bikoitza egitea. 

UC0154_2 Beirazko produktuen gaineko gainazaleko tratamentuak 
egitea. 



  

 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia: 

Akreditazio
arekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0151_2 
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. 

2539 

UF 2539 gainditua izan behar du 

 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 lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 
2540 

MF0152_2 2541 1 urte 3 urte 

MF0153_2 2542 1 urte 3 urte 

MF0154_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 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Fusio- eta konformazio-lantegia. 250 250    

Eraldaketa-lantegia. 250 250    

Beiragileei buruzko lantegia. 250 250    

 


