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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC1208_1 SISTEMA MIKROINFORMATIKOEN MANTENTZE-LANETAKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-atalarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Teknikak deskribatzea eta euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko prozeduretan aplikatzea ongi funtzionatzen dutela 

ziurtatzeko, argibide xehatuei jarraiki. 
EI1.1 Euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko teknikak identifikatzea, bakoitzaren teknologia kontuan izanik. 
EI1.2 Euskarri eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzeko prozedurei dagokienez jasotako argibide-gidak interpretatzea, ongi 
funtzionatzen dutela egiaztatzeko eta ziurtatzeko. 
EI1.3 Euskarrietan bildutako informazioaren eta euskarrien egoera egiaztatzeko erabiltzen diren erreminten ezaugarriak aipatzea, 
erabilera-gidei jarraiki. 
EI1.4 Irakurketa-unitateak eta hainbat euskarri dituen ekipo mikroinformatiko batean honako eragiketa hauek egitea, argibide-gidei 
jarraiki: 

- Euskarrien ezaugarriak eta bakoitzari atxikitako arriskuak deskribatzea. 
- Euskarriak egiaztatzeko prozedurak aplikatzea; horretarako, erreminta espezifikoak erabili behar dira eta emaitzak eta 

gertatutako gorabeherak erregistratu. 
 
A2: Euskarri eta periferikoak garbitzeko prozedurak identifikatzea eta aplikatzea, hardware-elementu horien ezaugarriei atxikitako gida 

xehatuak erabilita, horien funtzionaltasunari eusteko. 
EI2.1 Euskarri eta periferikoetan egin beharreko garbiketa-prozedurei dagokienez, jasotako argibide-gidak interpretatzea, horien barrura 
iristeko elementuak nola irekitzen diren kontuan hartuta. 
EI2.2 Euskarri eta periferikoen ezaugarriak deskribatzea, mantentze-lanekin loturiko alderdiak kontuan izanik. 
EI2.3 Euskarrietan, irakurketa/grabazio-unitateetan, inprimagailuetan, teklatuetan, saguetan eta bestelako gailuetan egin beharreko 
mantentze-lan motak eta garbiketa-motak identifikatzea. 
EI2.4 Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzeko beharrezkoak diren gailuak eta erremintak sailkatzea, erabilera-gidak 
baliatuta. 
EI2.5 Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzea, gida xehatuan zehaztutako argibideen arabera: 

- Garbitu beharreko euskarri eta periferikoak identifikatzea, baita aplikatu beharreko garbiketa-prozedurak ere. 
- Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatzeko beharrezkoak diren gailuak eta erremintak erabiltzea 
- Euskarri eta periferikoen garbiketa-prozedurak aplikatu aurretik, ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Euskarri eta periferikoen hondakinak eta botatzeko elementuak jasotzea, desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Euskarriak edo periferikoak funtzionaltasunari eusten diola egiaztatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

 
A3: Sistema mikroinformatikoan eta periferikoetan erabili behar diren elementu kontsumigarriak deskribatzea eta horiek aldatzea, gida 

xehatuak baliatuta. 
EI3.1 Sistema mikroinformatiko batean dauden periferikoei atxikitako elementu kontsumigarri mota guztiak deskribatzea, teknologia 
mota guztiak kontuan izanik. 
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EI3.2 Kontsumigarri informatikoak birziklatzeari eta desagerrarazteari buruzko araudia (ingurumena errespetatzen duena) aipatzea. 
EI3.3 Inprimagailu eta bestelako periferikoetan elementu kontsumigarriak aldatzeko prozedurak interpretatzea, gida xehatuei eta 
fabrikatzaileak emandako dokumentazioari jarraiki. 
EI3.4 Inprimagailua, tinta-kartutxoak, "toner"-kartutxoak, paper-formularioak, etiketa itsaskorren orriak, gutun-azalak eta abar dituen 
sistema mikroinformatiko batean, elementu kontsumigarriak aldatzea argibide xehatuei jarraiki: 

- Elementu kontsumigarria prestatzea aldatzen hasi aurretik. 
- Gailuaren gidak interpretatzea paper-elikadurari ekiteko premiaren arabera. 
- Elementu kontsumigarriak aldatzea ezarritako segurtasun-arauak beteta. 
- Elementu kontsumigarriak aldatzea. 
- Periferikoak probatzeko eta egiaztatzeko prozedurak aplikatzea. 
- Material kontsumigarriak berreskuratzeko eta birziklatzeko beharrezkoak diren baliabideak erabiltzea, ingurumen-

baldintzatzaileen arabera. 
- Elementu suntsikor eta kontsumigarria aldatu ostean, gailu informatikoak funtzionaltasunari eusten diola ziurtatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

 
A4: Ekipo mikroinformatikoen erreplika fisikoa -"klonazioa"- egitean esku hartzen duten elementuak identifikatzea eta klonazio-prozedurak 

aplikatzea gida xehatuei jarraiki. 
EI4.1 Sistema mikroinformatikoen disko eta partizioen erreplikatze fisikoaren ("klonazioa") funtzioak deskribatzea, erabiltzaile-mota 
bakoitzari atxikitako software-instalazioak kontuan izanik. 
EI4.2 Ekipo mikroinformatikoen arteko "klonazio"-prozedura batean esku hartzen duten elementu fisikoak aipatzea, zertarako diren eta 
zer arazo eragin ditzaketen adierazita. 
EI4.3 Disko eta partizioen irudiak instalatzeko erabiltzen diren software-erreminten ezaugarriak deskribatzea, horien aplikazio-
murrizketak aipatuta. 
EI4.4 Disko-irudiak edo disko-partizioak biltegiratzeko baliabideak bereiztea, garraiatu eta gerora instalatu ahal izateko, gida xehatuen 
arabera. 
EI4.5 Sistema mikroinformatiko baten abiatze-faseak zerrendatzea instalatutako irudiaren funtzionaltasuna ziurtatzeko, egindako 
"klonazio"-mota kontuan hartuta. 
EI4.6 Sistema mikroinformatiko batean, diskoen erreplikak edo diskoen partizioak eta aldez aurretik euskarri egokietan egindako 
erreplikak kudeatzeko erremintak aplikatzea, jasotako argibideetan deskribatzen den "klonazio"-prozeduraren arabera: 

- Aplikatu beharreko "klonazio"-prozedurari buruzko argibide-gida interpretatzea. 
- Xede-ekipoa (irudia ezarriko dena) aztertzea eta aurretiazko baldintzak betetzen dituela ziurtatzea. 
- "Klonazio"-prozedurarako ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Irudiak kudeatzeko erreminta erabiltzea eta irudia ezartzea. 
- "Klonazio"-prozeduraren emaitza egiaztatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

 
A5: Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak etiketatzeko, biltzeko, biltegiratzeko eta lekualdatzeko eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, 

premiaren eta ezarritako prozeduren arabera. 
EI5.1 Sistema mikroinformatiko baten osagaiak eta ekipoak manipulatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baldintzak deskribatzea. 
EI5.2 Ekipo, periferiko eta kontsumigarrien bilgarri-motak (gailu informatiko bakoitzari atxikitakoak) identifikatzea, kalitateari eta 
ingurumena errespetatzeari buruzko arauak kontuan izanik. 
EI5.3 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak etiketatzeko eta biltzeko beharrezkoak diren erremintak ezagutzea eta erabilera espezifikoak 
deskribatzea. 
EI5.4 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak etiketatzeko egin behar diren prozedurak zehaztea, gida xehatuak kontuan hartuta. 
EI5.5 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak bildu eta garraiatzea, emandako argibideei jarraiki: 

- Gailu bakoitzerako bilgarri egokiak identifikatzea. 
- Ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Gailuak bildu aurreko lanak egitea. 
- Gailuak etiketatzea eta biltzea erreminta egokiak erabilita. 
- Botatzeko elementuak behar bezala jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Horien bilgarria eta etiketak ezarritako kalitate-arauekin bat datozela ziurtatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 

EI5.6 Ekipo, periferiko eta kontsumigarriak biltegiratzea eta katalogatzea, jasotako argibideei jarraiki: 
- Biltegiratu behar diren osagaiak emate-agiriekin bat datozela eta egoera onean daudela egiaztatzea. 
- Ezarritako segurtasun-arauak betetzea. 
- Etiketatu eta biltegiratu aurreko lanak egitea. 
- Gailuak etiketatzea eta biltegiratzea erreminta egokiak erabilita. 
- Osagaiak sailkatzea eta etiketatzea, ongi katalogatuta geratzeko moduan. 
- Botatzeko elementuak jasotzea desagerrarazteko edo birziklatzeko. 
- Horien etiketak ezarritako kalitate-arauekin bat datozela ziurtatzea. 
- Egindako eragiketak erregistratzea formatu jakin batzuen arabera. 
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Edukiak 
1.  Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako teknika osagarriak 

− Mantentze-lanetako terminologia. 
− Mantentze-lan motak: prebentziozkoa, Zuzentzailea. 
− Mantentze-lan zuzentzailearen ekintzak. 
− Mantentze-lanen bost mailak. 
− Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanak. Garrantzia. 
− Informatikako mantentze-lanetako enpresa baten ohiko zerbitzuak. 
− Sistema mikroinformatikoen mantentze-lanetako teknika osagarrien deskribapena eta sailkapena. 

 
2.  Sistemaren egiaztapena. 

− Disko gogorraren partizio-motak. 
− POST programak. 
− Diagnostiko-softwarea. 
− Abiadura-proba egiteko softwarea. 
− Disko gogorra egiaztatzeko eta optimizatzeko erremintak. 

 
3.  Ekipo mikroinformatikoen mantentze-lanak. 

− Segurtasun-neurriak ekipo mikroinformatikoen mantentze-lanetan. 
− Prebentziozko mantentze-lanetarako software-erremintak. 
− Euskarri, periferiko eta biltegiratze-unitateen ezaugarriak, mantentze-lanei dagokienez. 
− Euskarri eta periferikoak egiaztatzeko teknikak. 
− Garbiketa-erremintak. 
− Euskarrien garbiketa eta mantentze-lan motak. Arauak. Egiaztapena. Hondakinak. Erregistroa. 
− Euskarri informatikoak biltegiratzeko garaian kontuan izan beharrekoak. 
− Biltegiratze-unitateen aldizkako mantentze-lanak. 
− Inprimagailu eta periferikoen mantentze-lanetako eragiketak. 

 
4.  Sistema mikroinformatikoen elementu kontsumigarriak. 

− Motak eta ezaugarriak. Tinta-kartutxoak. Toner-kartutxoak. Formularios de papel Pliegos de etiquetas adhesivas. Etiketa 
itsaskorren orriak. Gutun-azalak. Beste batzuk. 

− Elementu kontsumigarrien kontserbazioa. 
− Elementu kontsumigarriak aldatzeko prozedurak. 
− Segurtasuna elementu kontsumigarriak aldatzeko eta manipulatzeko prozeduretan. 

 
5.  Partizio eta disko gogorren erreplikazio fisikoa egiteko metodoak. 

− Segurtasun-kopia egiteko programak. 
− Klonazioa. 
− Erreplikazio-prozesuaren helburuak eta funtzionaltasuna. 
− Segurtasuna eta prebentzioa erreplikazio-prozesuan. 
− Diskoen partizioak. Partizio-motak. Kudeaketako erremintak. 
− Sistemen erreplikak eta irudiak sortzeko eta ezartzeko erremintak: 

• Informazioaren jatorriak. 
• Sistemen erreplikak eta irudiak ezartzeko prozedurak. 
• Sistemen erreplikak eta irudiak egiaztatzeko prozedurak. 

 
6.  Ekipo, periferiko eta kontsumigarrien etiketatzea, biltzea, biltegiratzea eta lekualdatzea 

− Baldintzak. 
− Bilgarri-motak. 
− Etiketatze-prozedurak. 
− Etiketatzeko osagarriak eta erremintak. Erreminten kontserbazioa. 
− Emate-agiriak. 
− Biltegiratzea. 
− Segurtasun-babesa eta biltegiko makineria. 
− FIFO biltegiratzea. 
− Erregistroa. 
− Etiketatze-softwarea. 
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− Sistema mikroinformatiko baten osagaiak etiketatzea. 
− CD/DVD- eta multimedia-euskarrien prentsatze-teknikak eta prentsatze-aplikatzaileen erabilera. CD/DVD- eta multimedia-

euskarrien prentsatze-teknikak eta prentsatze-aplikatzaileen erabilera. 
− Sistema mikroinformatiko baten barne-osagaien bilketa. 
− Periferikoen bilketa. 
− Sistema mikroinformatiko baten periferiko eta osagaiak biltegiratzeko, katalogatzeko eta kontserbatzeko arauak. 
− Sistema mikroinformatikoak lekualdatzeko garaian kontuan hartzekoak. 

 
7.  Hondakin informatikoen tratamendua. 

− 208/2005 EDa, aparatu elektriko eta elektronikoen eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoa. 
− Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
− Hondakinen tratamendua. 
− berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio energetikoa eta desagerraraztea. reutilización, reciclado, valorización energética y 

eliminación. 
− Aparatu elektriko edo elektronikoen kategoriak. 
− Material eta osagaien gaikako tratamendua. 
− Hondakin informatikoak birziklatzeko eta desagerrarazteko tokiak. Gaikako bilketaren sinboloa. 
− 106/2008 EDa, pilei eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. 
− Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak. 
− Pila- eta metagailu-motak. 
− Bilketa, tratamendua eta birziklatzea. 
− Gaikako bilketaren sinboloa 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema mikroinformatikoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak 
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